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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εργασία αυτή έχει, ωε τίτλο "Οργάνωση - Δορή και Λειτουργία τηε 
Δηροτικήε Επιχείρησηε Πολιτιστικήs και Κοινωνικήε Ανάπτυξηε Σερρών, 
έχει ωε κύριο στόχο να δείξει την ρεγάλη σηρασία του θεσρού των 
Δηροτικών Επιχειρήσεων Πολιτιστικήε Ανάπτυξηε (Δ.Ε.Π.Κ.Α.) και 
ειδικότερα να ασχοληθεί ρε την διεξοδική ανάλυση τηε ΔΕΠΚΑ Σερρών 
σε όλα τα θέρατα που αφορούν την Οργάνωση την Δορή και την 
λειτουργία τηε:

Αναλυτικότερα:
Στο πρώτο ρέροε τηε εργασίαε γίνεται λόγοε για την περιφερειακή 

ανάπτυξη, για την τοπική ανάπτυξη για την σχέση και υπάρχει ρεταξύ 
Τοπικήε Αυτοδιοίκησηε και τοπικήε Ανάπτυξηε, για την Ευρωπαϊκή 
Διάσταση τηε περίφερειακήε Πολιτικήε και για την λειτουργία των 
δηροτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Στο δεύτερο ρέροε δίνονται αρχικά ορισρένα γενικά στοιχεία 
προκειρένου να σχηρατίσουν ρε ρια πρώτη εικόνα για την πόλη των 
Σερρών, και στη συνέχεια γίνεται ρια ιστορική αναδρορή για να 
γνωρίσουρε το ένδοξο και βαρυσήραντο παρελθόν των Σερρών. Κατόπιν 
ακολουθεί ρια παρουσίαση των Ερασιτεχνικών πολιτιστικών συλλόγων 
καθώε και των τοπικών ραδιοφωνικών σταθρών που δρουν αποφασιστικά 
στην πολιτιστική κίνηση τηε πόληε, και ρία αναφορά στον σκοπό 
ίδρυσήε τηε, το ιστορικό ιδρυσηε τηε, το Θεσμικό τηε πλαίσιο, οι 
προγραρρατικέε τηε συρβασηε τη χωροκατανορή τηε, την διάρθρωση των 
υπηρεσιών τηε και την οικονορική τηε κατάσταση.

Στο τρίτο και τελευταίο ρέεροε αναφέρονται οι δραστηριότητεε τηε 
ΔΕΠΚΑ Σερρών οι στόχοι και οι προοπτικέε βιωσιρότητάε τηε για τα 
επόρενα χρόνια και τέλοε γίνεται έναε επίλογοε όπου κατατίθενται 
ορισρένεε προτάσειε για την καλύτερη αξιοποίηση των Δηροτικών Επιχ. 
Πολιτιστικήε Ανάπτυξηε οι οποίεε ρπορούν πραγρατικά να συρβάλλουν 
στην πολιτιστική εξύψωση τηε χώραε ραε.



Σκοπόε ins εργασίαε είναι να δείξει με την ανάλυση των επιμέρουε 
στοιχείων των τριών μερών που περιλαμβάνει, αν έχει καταφέρει η 
ΔΕΠΚΑ να πετύχει τουε στόχουε για τουε οποίουε δημιουργή9ηκε, τα 
διάφορα προβλήματα που τυχόν αντιμετώπισε στην ολιγόχρονη πορειά τηε 
λειτουργίαε τηε και να καταλήξει στον αν τελικά έχει δυνατότητεε για 
να συμβάλλει στο μέλον πιο αποφασιστικά και αποτελεσματικά στην 
βελτίωση τηε πολιτιστικήε ζωήε τηε πόληε μαε.

Η εργασία αυτή για να ολοκληρωθεί βασίστηκε σε μια πλούσια 
βιβλιογραφία που αναφέρεται αναλυτικά στο παράρτημα, στην 
οικονομοτεχνική μελέτη σύστασηε, τιε προγραμματικέε Συμβάσειε, τα 
οικονομικά στοιχεία, τιε εκδηλώσειε τηε και τέλοε από τα πρακτικά 
του συνεδρίου τηε ΤΕΔΚΕ.

Στο σημείο αυτό πριν κλείσω θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον 
καθηγητή μου Πανάγου Βασίλειο για την πολύτιμη βοήθειά του καθ' όλη 
τη διάρκειαε τηε εργασίαε, τιε κύριεε Ααζαρίδου Σταυρούλα και 
Σωτηριαδου Σουλτάνα και Δελιτσικου Βαια που με βοήθησαν στην 
συλλογή των στοιχείων για τη συγγραφή τηε εργασίαε μου και τέλοε ένα 
πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην λατρευτή οικογένεια μου και στουε δυο 
αγαπημένουε άντρεε τηε ζωήε μου, τον γιόκα μου και τον συζυγό μου 
που χωρίε την ψυχολογική τουε συμπαράσταση καθ' όλη τη διάρκεια τηε 
σύνταξηε τηε εργασίαε δεν θα τα κατάφερνα να φτάσω μέχρι εδώ.

Ευχαριστώ θερμά



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σέρρες! Μια πόλη που το όνομα της είναι στενά συνδεδεμένο μ' ένα ένδοξο 

παρελθόν. Μια πόλη που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχει συγκεντρώσει όλες τις 

προϋποθέσεις που απαιτούνται για ν' αναπτυχθεί και να εξελιχθεί σε πολλούς τομείς 

και κυρίως στον τομέα του πολιτισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δημιουργία 

της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Σερρών 

[Δ.Ε.Π.Κ-Α.Σ.] της οποίας κύριος στόχος είναι η ανύψωση του πολιτιστικού επιπέδου, 

η προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών, η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου, η οργάνωση 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και ειδίκευσης στην περιοχή , η σύνταξη μελετών για 

θέματα τοπικής ανάπτυξης και η λειτουργία τμημάτων για την ανάπτυξη του χορού, 

της μουσικής, της γλυπτικής , των εικαστικών τεχνών κΑ.π.

Σκοπός της εργασίας μου είναι να δείξω αρχικά την μεγάλη σημασία που έχει η 

ύπαρξη ενός γερού πολιτισμικού υπόβαθρου για την χώρα μας να εξηγήσω κάποιες 

έννοιες όπως περιφερειακό πρόβλημα , περιφερειακή πολιτική και να επισημάνω 

τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δημοτικές επιχειρήσεις πολιτισμού 

στα όρια των νομών που λειτουργούν και mo συγκεκριμένα για το ρόλο και την 

προσφορά τηςΔΕΚΠΑ στις Σέρρες.

Όπως όλοι θα καταλάβετε οι ωφέλειες που προέκυψαν από την επένδυση αυτή 

[δημιουργία ΔΕΠΚΑ] είναι πάμπολλες.

Αξιοποιήθηκε το ικανό και πολλά υποσχόμενο [στον τομέα του πολιτισμού] 

δυναμικό της πόλης.

Δημιουργήθηκαν νέες  θέσεις εργασίας.

Οι εργαζόμενοι στο χώρο αυτό αποκτούν μια υπευθυνότητα μοναδική καθώς 

παίρνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις για την τύχη της επιχείρησης.

Μέσω της συνεργασίας της επιχείρησης αυτής με το Υπουργείο Πολιτισμού, το 

Δήμο και κάποιους πολιτιστικούς και πνευματικούς φορείς της πόλης θα 

εξασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο χώρο παραγωγής προϊόντων και 

στη διατήρηση της τοπικής και εθνικής μας παράδοσης.

Τέλος η ΔΕΠΚΑ θα αποτελέσει την απαρχή ενός γενικότερου προγράμματος 

κοινωνικών πολιτικών , καλλιτεχνικών και πνευματικών εκδηλώσεων και λειτουργιών.



Έτσι η ΔΕΠΚΑ αλλά και κάθε άλλη δημοτική επιχείρηση ανάλογου αντικειμένου , 

αποτελεί έναν οργανισμό πρόνοιας και μέριμνας για τον πολίτη και την πόλη και 

είναι ταυτόχρονα και είναι καλός διαχειριστής του δημοσίου και δημοτικού 

χρήματος.



ΜΕΡΟΣ A



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή ανάπτυξη εμφανίστηκε ωε βασικό πολιτικό αίτημα στην 
περίοδο που προηγήθηκε και στην περίοδο που ακολούθησε τον δεύτερο 
Παγκόσμιο πόλεμο.. Από το 1930 είχαν αρχίσει να πραγματοποιούνται 
κάποιεε μορφέε κρατικών παρεμβάσεων στην Δυτική Ευρώπη και στιε ΗΠΑ, 
έχονταε ωε στόχο να βοηθήσουν τιε καθυστερημένεε περίφερειεε να 
συνέλθουν από τη Μεγάλη Κρίση. Την ίδια χρονιά. Η πρώην Σοβιετική 
Ενωση είχε χαράξει μια εντελώε διαφορετική πορεία περιφερειακήε 
ανάπτυξηε. Χωροθετώνταε νέεε πόλειε και βιομηχανικά συμπλέγματα 
"μακριά από τα σύνορα με τον καπιταλισμό". Το όλο ενδιαφέρον που 
άρχισε να αναλύεται και που συνεχώε διευρύνονταν για την 
περιφερειακή ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο, και ιδίωε στιε πρόσφατα 
απελευθερωμένεε πρώην αποικίεε του Τρίτου Κόσμου, καθιέρωσαν την 
ειδίκευση σε ένα κλάδο ο οποίοε είχε να προσφέρει πολλά στο μέλλον, 
τον κλάδο των κοινωνικών επιστημών.

Βέβαια θα πρέπει να αναφέρουμε στο σημείο αυτό, ότι και πριν από 
το 1930, υπήρξαν προγραμματισμένεε δράσειε και πολιτικέε που 
αναφέρονταν σε προβλήματα καθυστερημένων περιφερειών. Αξίζει να 
αναφέρουμε τον προγραμματισμό των χρήσεων γηε στην κοιλάδα του Ρήνου 
το 1915, τα σημαντικά περιφερειακά προγράμματα στη Νότια Ουαλία το 
1920. Αυτέε όμωε οι δράσειε καθώε και κάποιεε άλλεε είχαν το 
μειονέκτημα ότι δεν υποστηρίζονταν από κάποια αντίστοιχη 
περιφερειακή αναπτυξιακή θεωρία και δεν είχαν ενταχθεί ακόμη σε έναν 
εθνικό προγραμματισμό.

Στιε χώρεε τηε Δύσηε οι περισσότερεε από τιε προσπάθειεε που 
έγιναν για περιφερειακή πολιτική βασιζόταν στην κοινή διαπίστωση ότι
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η ανάπτυξη που συντελείται στα πλαίσια uns αγοράε δημιουργεί από τη 
μια πλευρά περιφέρειαε κεντρικέε, υπεραναπτυγμένεε και αυτοδύναμεε, 
και. από την άλλη πλευρά περιφέρειαε περιθωριακέε υποανάπτυκτεε και 
εξαρτημένεε. Η αντιμετώπιση τηε ανάπτυξηε ωε μια σχέση κέντρου - 
περιφέρειαε αποτέλεσε σε όλο το θεωρητικό φάσμα κοινό τόπο για τουε 
οικονομολόγουε, τουε κοινώνιολόγουε, και. τουε περίφερειολόγουε. Με 
τον καιρό, κα9ώε η σχετική βιβλιογραφία από το 1950 - 1960
εξελισσόταν και κα9ώε ολοένα και πιο νέεε εμπειρίεε ερχόταν να 
προστεθούν στιε παλιέε, οι διαφορέε μεταξύ των απόψεων γινόταν πιο 
καθαρέε. Μπορούμε να διακρίνουμε τη δημιουργία τάσεων. Η πρώτη είναι 
η συντηρητική προσέγγιση, στα πλαίσια τηε οποίαε οι Rostow (1961) 
Borts και Stein (1964) και Williawjon (1965) υποστήριζαν ότι οι 
περίφερειακέε ανισότητεε είναι απλά εκφράσειε των διαφοροποιημένων 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων, και ότι με την πλήρη κινητικότητα των 
συντελεστών παραγωγήε, οι ανισότητεε στο περιφερειακό εισόδημα δεν 
είναι τίποτε άλλο παρά αυτοριθμιζόμενεε παρεκκλίσειε. Η δεύτερη 
προσέγγιση περιλάμβανε τουε φιλελεύθερουε αναλυτέε όπωε οι Perroux 
(1950), Myrdal (1975) Hirschman (1958) και Boudeville (1966), που 
εντόπιζαν τιε αποσταθεροποικτικέε επιπτώσειε των δυνάμεων τηε 
αγοράε, περιέγραφαν τουε μηχανισμούε πώλησηε τηε ανάπτυξηε και 
πρότειναν ουσιαστικέε κρατικέε παρεμβάσειε για να επιτευχθεί κάποια 
ισορροπία. Τέλοε έχουμε την ριζοσπαστική προσέγγιση, η οποία άσκησε 
κριτική στιε παραπάνω απόψειε βασιζόμενη αρχικά στιε θεωρίεε τηε 
ανάπτυξηε, τηε υπανάπτυξηε και στα πρότυπα τηε ανισηε ανταλλαγήε 
(αυτέε όλεε οι θεωρίεε υποστηρίχτηκαν από τον Εμμανουήλ 1972, τον 
Amin 1974, τον Ρα lloix 1975) και αργότερα σε περισσότερο χωρικέε 
θεωρήσειε (οι οποίεε υποστηρίχθηκαν από τουε Holloud 1976 και 
Lipietz 1977). Οι συζητήσειε επικεντρώθηκαν όμωε στιε ερμηνείεε τηε 
άνισηε περίφερειακήε ανάπτυξηε ωε δομικήε αιτιότηταε στη διαδικασία 
τηε καπιταλιστικήε συσσώρευσηε ενώ οι συγκεκριμένεε προτάσειε 
εφαρμογήε μιαε εναλλακτικήε πολιτικήε ήταν πολύ περιορισμένεε.

Ομωε όλεε οι παραπάνω θεωρίεε παρόλλεε τιε πάμπολλεε διαφορέε που
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είχαν μεταξύ είχαν και. κάτι κοινό καμία από αυτέε δεν μπόρεσε να 
προβλέψει και να συμπεριλάβει στην θεωρία τιε μαζικέε διαδικασίεε 
αυτοβιομηχάνισηε, που στάθηκαν αφορμή για να ξεσπάσει από το 1970 
στην Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη η γνωστή βαθιά κρίση και η 
ιδιαίτερη έντονη γεωγραφική ανακατανομή. Βέβαια υπήρξαν και κάποιεε 
μικρέε εξαιρέσειε όπωε οι αναλύσειε του Richardsou τη χρονιά 1980, 
τηε ομάδαε για τη χωρική κατανομή τηε εργασίαε Frobel et al 1980, 
Massey 1978, Massey και Meagan 1979 και τέλοε τηε ιταλικήε σχολήε 
και κοινωνιολογίαε τηε ανάπτυξηε με τουε Baguasco 1977, fka 1983 και 
Paci 1978. Ομωε στο μεγαλύτερο μέροε τουε η πρώτη και δεύτερη γενιά 
θεωριών περίφερειακήε ανάπτυξηε βασίστηκε στην υπόθεση τηε συνεχούε 
οικονομικήε μεγέθυνσηε και στην εντονότερη παρέμβαση του κράτουε και 
από τη στιγμή που αυτέε οι υποθέσειε αμφισβητήθηκαν η καταργήθηκαν 
οι υπόλοιπεε θεωρίεε και πρακτικέε έμειναν στην ουσία χωρίε 
αντικείμενο. Η κρίση τηε οικονομίαε και τηε κοινωνίαε είχαν ήδη 
φτάσει στα πρόθυρα των θεωριών και πρακτικών περιφερειακήε 
ανάπτυξηε.

Οι θεωρίεε περιφερειακήε ανάπτυξηε εμφανίστηκαν κατά τη χρονική 
περίοδο 1930 - 1960 μιλούν για την έλλειψη και αφθονία των φυσικών 
πόρων, για την περιφερειακή ισορροπία, για την εξαγωγική βάση και 
τα μοντέλα Harrod - Douar, για την πόλωση τηε ανάπτυξηε και τέλοε 
το δόγμα των πόλων ανάπτυξηε. Οι επόμενεε θεωρίεε τηε δεύτερηε 
γενιάε που καλύπτει το διάστημα 1968 - 1980 αναφέρονται στη σχολή 
τηε εξάρτησηε, στην εσωτερική αποικιοκρατία, στην αγροτο-αστική 
ανάπτυξη, στο επιλεκτικό χωρικό κλείσιμο και τη σχολή τηε πολιτικήε 
οικονομίαε. Τέλοε στο διάστημα 1980 μέχρι σήμερα κυριαρχούν οι 
θεωρίεε και πολιτικέε που σχετίζονται στην ανάπτυξη από τα κάτω, τα 
επιστημονικά πάρκα και την ευέλικτη εξειδίκευση.

Κωστήε Χατζημιχαληε, "περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική" κείμενα από 
τη διεθνή εμπειρία, Εκδόσειε Εξανταε σελ. 12-13.

3



1.2 ΚΥΡΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μετά από αυτή τη σύντομη ανάλυση που κάναμε για την κατανόηση των 
εννοιών περιφερειακή ανάπτυξη και. περιφερειακό πρόβλημα περνάμε να 
εξετάσουμε τα κύρια μέσα τηε περ ιφερε ιακήε πολιτικήε που 
κατατάσσονται στis εξήε κύριεs κατηγορίεε:

α) Οικονομική και κοινω νική υποδομή

Για την προώθηση τηε περιφερειακήε ανάπτυξηε το κράτοε δίνει 
προτεραιότητα σε εκείνεε τηε δημόσιεε επενδύσειε που αφορούν τη 
δημιουργία έργων οικονομικήε υποδομήε και ευνοούν την ανάληψη 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Η οικονομική υποδομή δημιουργεί μαι 
σειρά αποτελεσμάτων όπωε εξωτερικέε οικονομίεε, αύξηση των 
εισοδημάτων και τηε απασχόλησηε, βελτίωση τηε παραγωγικότηταε, 
αύξηση του ποσοστού κέρδουε των επιχειρηματιών κ.τ.λ. και 
διακρίνεται σε περιφερειακή και βιομηχανική. Η περιφερειακή υποδομή 
περιλαμβάνει τα δίκτυα μεταφορών (δρόμοι, λιμάνια κ.τλ.), τα δίκτυα 
επικοινωνιών, τα δίκτυα ύδρευσηε και αποχέτευσηε, τα δίκτυα και τουε 
σταθμούε ηλεκτρικήε ενέργειαε, τιε εγκαταστάσε ιε καθαρισμού 
λημμάτων, τα έργα εγγείων βελτιώσεων κ.α. Από την άλλη η βιομηχανική 
υποδομή περιλαμβάνει τιε βιομηχανικέε περιοχέε, τουε δρόμουε που 
συνδέουν τιε βιομηχανικέε περιοχέε με το εθνικό ολικό δίκτυο, τιε 
πρόσθετεε υπηρεσίεε που προσφέρουν οι βιομηχανικέε περιοχέε, τουε 
δρόμουε, που συνδέουν τιε βιομηχανικέε περιοχέε με το εθνικό οδικό 
δίκτυο, τιε πρόσθετεε υπηρεσίεε που προσφέρουν οι βιομηχανικέε 
περιοχέε στουε εργαζομένουε και στιε επιχειρήσειε (κοινά 
εργαστήρια, υποκαταστήματα τραπεζών κ.τ.λ.) και τέλοε, τα 
συγκροτήματα τυποποιημένων βιομηχανικών κτιρίων.

Θα πρέπει κάπου εδώ να υπογραμμίσουμε ότι η οικονομική υποδομή 
αποτελεί το σπουδαιότερο μέσο περιφερειακήε πολιτικήε και γι' αυτόν 
ακριβώε το λόγο σε κάθε ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιλαμβάνονται έργα 
που ανήκουν στιε παραπάνω κατηγορίεε. Τα έργα αυτά μακροχρόνια
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μεταβάλουν τον τρόπο διάρθρωσης της οικονομίας και προάγουν την 
αναπτυξιακή διαδικασία. Οι βιομηχανικές περιοχές ιδιαίτερα 
αποτελούν το κύριο μέσο της περιφερειακής εκβιομηχάνισης και του 
φυσικού προγραμματισμού. Τα τυποποιημένα βιοτεχνικά και βιομηχανικά 
κτίρια καύώς επίσης και το βιομηχανικά γήπεδα προκείμενου να 
προσελκύσουν στις προβληματικές περιφέρειες τη δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων προσφέρονται σε μειωμένες τιμές. Αυτό το κίνητρο έχει 
παρά πολύ μεγάλη σημασία, γιατί όσον αφορά τον επιχειρηματία, 
αυξάνει τα διαθέσιμα κεφάλαιά του κα9ώς και την πιστοληπτική του 
ικανότητα, εφόσον διαθέτει λιγότερα κεφάλαια προκειμένου να 
αποκτήσει κάποιο κτίριο ή ένα κομμάτι βιομηχανικής γης.

Η κοινωνική υποδομή περιλαμβάνει την υγειονομική, την 
πολιτιστική, την επιστημονική, την τεχνολογική, και την οικιστική 
ή αστική υποδομή. Εδώ εντάσσονται τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία, 
τα μουσεία, τα σχολικά κτίρια κ.α. Οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τις 
εξωτερικές οικονομίες και την παραγωγικότητα και ακόμη ανεβάζουν το 
μορφωτικό επίπεδο και την επαγγελματική κατάρτιση του εργατικού 
δυναμικού με συνέπεια να διαφοροποιούν την ποιότητά του.

Η πολιτική ενίσχυσης των πόλων ανάπτυξης προκειμένου να 
συγκεντρώσει έργα που την διευκολύνουν και προσωπικό που την 
πραγματώνει σ' επιλεγμένα χωρικά σημεία προβάλει μεταξύ των 
επιχειρημάτων της, τις μεγάλες δαπάνες που απαιτεί η οργάνωση της 
κοινωνικής υποδομής.

Ενα άλλο κύριο μέσο περιφερειακής πολιτικής είναι οι επιδοτήσεις.
Προκειμένου να αυξηθούν οι επενδύσεις στις καθυστερημένες 

περιοχές παρέχονται επιδοτήσεις κόστους ή επιδοτήσεις τιμών που 
έχουν τεχνητή αυξητική επίδραση στο ποσοστό του κέρδους ή στην 
αύξηση των εσόδων. Αυτές οι μεταβιβάσεις κεφαλαίου που γίνονται προς 
τις επιχειρήσεις στην ουσία είναι μια μορφή κινήτρων που καλύπτει 
ένα μέρος των ποσών που δαπανούνται για κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και 
με τον τρόπο αυτό μειώνουν σημαντικά τα ποσοστά επιχειρηματικού 
κινδύνου που καραδοκεί στις νέες επενδύσεις. Παρέχουν ταυτόχρονα και
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ένα δυνατό κίνητρο στον κάθε επιχειρηματία ώστε να αναλάβει 
πρωτοβουλίεε και να πραγματοποιήσει επενδύσειε σε νέουε κλάδουε 
παραγωγήε ή σε κάποιεε υποανάπτυκτεε περίφερειεε.

Το μέτρο αυτό των επιχορηγήσεων των επενδύσεων είναι ένα μέτρο 
που εφαρμόζουν όλεε οι χώρεε τιε Ε.Ο.Κ. και προτιμάται ιδιαίτερα από 
τιε επιχειρήσειε εφόσον αυξάνει άμεσα τη ρευστότητα τουε. Βέβαια 
εκτόε από τα πλεονεκτήματα που παρέχει αυτό το κίνητρο εμπεριέχει 
και ένα βασικό μειονέκτημα που εντοπίζεται στο γεγονόε ότι οι 
ενισχύσειε όλεε αφορούν τιε επιχειρήσειε έντασηε κεφαλαίου, ενώ για 
σκοπούε περίφερειακήε ανάπτυξηε 3α πρέπει να αυξηθούν τα επίπεδα τηε 
απασχόλησηε.

Σαν τρίτο κύριο μέσο περιφερειακήε πολιτικήε αναφέρουμε τα 
φ ορολογικά  κ ίν η τρ α . Οι φορολογικέε απαλλαγέε μειώνουν και 
μηδενίζουν ακόμη τιε επιβαρύνσειε που δημιουργεί ο φόροε εισοδήματοε 
όπου είναι ο φόροε αυτόε που επιβάλλεται στιε αποταμιεύσειε ή στιε 
επενδύσειε που προάγουν την περικερειακή ανάπτυξη. Τα σπουδαιότερα 
φορολογικά κίνητρα είναι η περιφερειακή διαφοροποίηση τηε 
φορολογίαε των κερδών των διαφόρων επιχειρήσεων, τα αυξανόμενα 
ποσοστά αποσβέσεων, οι μειώσειε, δασμών, οι μειώσειε του φόρου 
μεταβίβασηε ακινήτων κ.α.

Η πολιτική αυτή των φορολογικών κινήτρων που εφαρμόστηκε στον 
ελληνικό και διεθνή χώρο, απέδειξε ότι είναι μια πολιτική όχι και 
τόσο αποτελεσματική ώστε να κινητοποιήσει σε μεγάλη έκταση την 
κοινωνική αποταμίευση και να την οδηγήσει σε παραγωγικέε επενδύσειε.

Κλασικό παράδειγμα τέτοιαε περίπτωσηε αποτελεί η χώρα μαε. Παρά 
το γεγονόε ότι στην Ελλάδα θεσπίστηκαν ισχυρά φορολογικά κίνητρα, 
οι βιομηχανικέε επενδύσειε σημειώνουν μια στασιμότητα η οποία 
κυριαρχεί εδώ και πολλέε δεκαετίεε. Εξαίρεση αποτελεί μόνο μια 
απότομη αυξητική τάση που παρουσιάστηκε στην δεύτερη πενταετία του 
60 και η οποία οφείλεται στον ερχομό δυο ή τριών ξένων μεγάλων 
μονάδων στιε οποίεε δόθηκαν άλληε μορφήε οικονομικά προνόμια. Ετσι 
κυριαρχεί ο κίνδυνοε τα φορολογικά κίνητρα να προκαλέσουν σοβαρέε

6



φορολογικέε ανισότητεε, και να αποτελέσουν ακόμη τον κύριο υπαίτιο 
που 9α οδηγήσει, το κράτοε στο να χάσει, από αυτή, σημαντικά έσοδα τα 
οποία 9α μπορούσε να κατευθύνει. για την πραγματοποίηση παραγωγικών 
επενδύσεων.

0 Hollaud μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ωε npos το θέμα των 
φορολογικών κινήτρων ότι ενσωματώνονταε κανείε τέτοια κίνητρα σε ένα 
πρόγραμμα περιφερειακήε ανάπτυξηε με ενδεικτικούε στόχουε 
περιτυλίγει ένα ήδη άδειο κουτί με στατιστικέε φιοριτούρεε.

Συνεχίζονταε την αναφορά στα κύρια μέσα τηε περιφερειακήε 
πολιτικήε περνάμε στη συνέχεια στα πιστωτικά κίνητρα:

Στα κίνητρα τηε κατηγορίαε αυτήε συγκαταλέγονται η χορήγηση 
δανείων με πιο ευνοϊκούε όρουε προκειμένου να αυξηθούν οι επενδύσειε 
στιε καθυστερημένεε περιφέρειεε. Το πιστωτικό εκείνο κίνητρο που 
είναι πιο διαδεδομένο είναι η επιχορήγηση του επιτοκίου των 
τραπεζικών δανείων που πήραν οι επιχειρήσειε για επενδύσειε στιε 
περιφέρειεε.

Μετά από τα πιστωτικά κίνητρα παίρναμε σε μια άλλη κατηγορία μέσων 
περίφερειακήε πολιτικήε τα θεσμικά μέτρα: Οι θεσμικέε αλλαγέε είναι 
απαραίτητεε για να ενισχυθεί η περιφερειακή ανάπτυξη. Πρέπει εδώ να 
τονίσουμε ότι η αποκέντρωση των δημοσίων υπηρεσιών μειώνει την 
υπερσυγκέντρωση μεγάλων αστικών κέντρων και δημιουργεί εξωτερικέε 
οικονομίεε στιε περιφέρειεε όπου μεταφέρονται αυτέε οι υπηρεσίεε. 
Ακόμη αξίζει να αναφέρουμε την ανάγκη που έχει προκύψει για να 
ενισχυθούν οι περίφερειακέε υπηρεσίεε που είναι αρμόδιεε για τον 
προγραμματισμό και την ανάπτυξη με περισσότερεε εξουσίεε που είναι 
αρμόδιεε για τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη με περισσότερεε 
εξουσίεε σε τομείε όπωε ο προγραμματισμόε, οι μελέτεε, η ενημέρωση 
του πληθυσμού, η καθοδήγηση των επιχειρηματιών, ο συντονισμόε και 
η καθοδήγηση διαφόρων προγραμμάτων κ.τ.λ. Αλλα θεσμικά μέτρα είναι 
επίσηε η ίδρυση και λειτουργία των δημοσίων επιχειρήσεων με βάση 
περιφερειακά κριτήρια και ιδιαίτερα η ίδρυση των λεγάμενων 
"Εταιρειών Περιφερειακήε Ανάπτυξηε" κατά περιφέρειεε, που έχουν ωε
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κύριο στόχο την αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού που διαθέτουν. 
Τέλοε στην κατηγορία αυτή των θεσμικών μέτρων ανήκουν η ολοένα και 
μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού των δημοσίων επενδύσεων προκειμένου 
να αναπτυχθούν οι προβληματικέ s περιφέρειεε, η επιλογή τοπικών ή 
περιφερειακών επιχειρήσεων για την εκπόνηση μελετών και. την εκτέλεση 
δημοσίων έργων στ vs αντίστοιχεε περιφέρετε και ακόμη η προτίμηση 
των προϊόντων στουε δημόσιουε διαγωνισμούε, που παραγοντο, από 
επαρχιακέε επιχειρήσειε προκειμένου να επιτευχθεί η προμήθεια 
αγαθών στο Δημόσιο.

Τέλοε η τελευταία κατηγορία των κύριων μέσων περίφερειακήε 
πολιτικήε περιλαμβάνει τουε ελέγχουε και τα αντικίνητρα.

Το κράτοε παρεμβαίνει άμεσα στη διαδικασία χωροθέτησηε 
καθιερώνονταε το σύστημα ελέγχου στιε επιχειρήσειε το οποίο 
πραγματώνεται με τη χορήγηση άδειαε σκοπιμότηταε ή τόπου 
εγκατάστασηε στιε επιχειρήσειε αυτέε. Η παρέμβαση αυτή εκδηλώνεται 
και με άλλεε μορφέε προκειμένου να αποθαρρύνεται η υπερσυγκέντρωση 
δραστηριοτήτων στιε περιφέρειεε όπου επικρατεί κορεσμόε όπωε οι 
ειδικοί φόροι εγκατάστασηε, η ειδική φορολογία μεταφορών, η επιβολή 
δυσμενών όρων δόμησηε κ.α. Αυτά, τα λεγάμενα μέτρα αποθάρρυνσηε ή 
αλλιώε αντικίνητρα είναι βραχυχρόνια στην περίπτωση εκείνη που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν συγκυριακά προβλήματα, ενώ όταν έχουν 
στόχο την ενίσχυση των διαρθρωτικών μεταβολών που ευνοούν τιε 
καθυστερημένεε περιφέρειεε έναντι στιε προνομιούχεε τότε είναι 
μακροχρόνια.

Εκτόε όμωε από τα κύρια μέσα περίφερειακήε πολιτικήε υπάρχουν και 
ορισμένα άλλα μέσα τα οποία θεωρούνται δευτερεύοντα και αυτά είναι:

- Περίφερειακέε επιδοτήσειε απασχόλησηε που ενθαρρύνουν ειδικά 
τιε βιομηχανίεε έντασηε εργασίαε.

- Ενισχύσειε προκειμένου να μεταφερθούν βιομηχανίεε από κορεσμένα 
μητροπολιτικά κέντρα προε τιε περιφέρειεε.

- Επιδοτήσειε του κόστουε μεταφοράε για να ενισχυθεί το εμπόριο 
στιε υποανάπτυκτεε περιφέρειεε.
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Επιχορηγήσεις a n s  επιχειρήσειδ για va υιοθετήσουν νέα 
τεχνολογία στη διαδικασία της παραγωγής.

- Επιδοτήσεις για να βελτιωθεί η ποιότητα του εργατικού δυναμικού.
- Κρατικές εγγυήσεις για να χορηγούνται δάνεια στις επαρχιακές 

επιχειρήσεις.
- Επιχορηγήσεις για να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις καθαρισμού των 

βιομηχανικών αποβλήτων.
- Κίνητρα για την εκπόνηση μελετών σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης 

των επιχειρήσεων και την προαγωγή της εφαρμοσμένης βιομηχανικής 
έρευνας.

- Ενθάρρυνση για συνεργασία με τα τοπικά Πανεπιστήμια.
- Τέλος μέτρα προσαρμογής του περιφερειακού ισοζυγίου πληρωμών 

κ. a.

1.3 ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το περιφερειακό πρόβλημα της χώρας μας με την κρισιμότητα που το 
διακρίνει έχει χαρακτηριστεί ως πρώτο εσωτερικό εθνικό πρόβλημα με 
παρά πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ευημερία 
της χώρας. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην 
οικονομική ζωή της χώρας αλλα και στην κοινωνική του ανάπτυξη 
συνοδεύτηκαν ταυτόχρονα και από ιδιαίτερα έντονες διαπεριφερειακές 
και ενδοπεριφερειακές ανισότητες τόσο στην κατανομή του πληθυσμού 
στο χώρο όσο και στην κατανομή και διάρθρωση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική υποδομή, 
στο επίπεδο διαβίωσης και στην παροχή ευκαιριών.

Το βασικότερο χαρακτηριστικό του προβλήματος είναι ότι καθώς ο 
χρόνος κυλάει οι ανισότητες που διακρΐνουχα-ΐ στους διάφορους τομείς- 
της ανθρωπινής δράσης διαρκώς επεκτείνονται. Ετσι η υπόθεση του 
Williams ou ότι οι περιφερειακές ανισότητες μειώνονται στις 
οικονομίες εκείνες όπου κυριαρχεί υπανάπτυξη δεν επαληθεύεται. Αλλα 
σημαντικά χαρακτηριστικά του περιφερειακού προβλήματος είναι:
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α) Η ασφυκτική συγκέντρωση του πληθυσμού uns χώραε καθώε και. του 
μεγαλύτερου τμήματοε των οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων στην πρωτεύουσα έχει σαν αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται τεράστια προβλήματα τόσο στην Αθήνα όσο και στην 
υπόλοιπη χώρα. Πρέπει ακόμη να αναφέρουμε ότι και το μεγαλύτερο 
ποσοστό των παραγωγικών και άλλων δραστηριοτήτων είναι 
συγκεντρωμένο στην περιοχή τηε Αθήναε σε σχέση με το ποσοστό του 
πληθυσμού τηε.

β) Το φαινόμενο τηε μετακίνησηε του πληθυσμού έχει σαν συνέπεια 
οι περιφέρειεε ωε χωρικέε μονάδεε και τα περιφερειακά αστικά κέντρα 
ωε πόλοι συγκέντρωσηε δραστηριοτήτων να χάνουν τη δημογραφική βάση 
που είναι απαραίτητη για την αυτοδύναμη ανάπτυξή τουε, την 
αξιοποίηση των φυσικών πόρων τηε, και τη δημιουργία κλίματοε 
κατάλληλου για την ανάπτυξη τηε πολιτιστικήε και κοινωνικήε ζωήε.

γ) Στην Αθήνα και σε μικρότερο ποσοστό στη Θεσσαλονίκη και σε 
κάποια άλλα μεγάλα αστικά κέντρα το γεγονόε ότι οι ρυθμοί εργασίαε 
και οι συνθήκεε αναψυχήε χειροτερεύουν, οι μεταφορέε και η 
μετακίνηση γίνονται προβληματικέε, το ιστορικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον καθώε και η φύση καταστρέφονται, και ακόμη ότι η 
αποτελεσματικότητα τηε οικονομικήε δραστηριότηταε δυσχεραίνεται 
έχουν καταστήσει τη ζωή σ' αυτά ανυπόφορη.

δ) Η μετακίνηση πληθυσμού στιε πόλειε έχει ωε συνέπεια να 
ερημώνονται ορεινέε και ημιορειακέε περιοχέε καθώε και νησιωτικέε 
και συνοριακέε περιοχέε γεγονόε που δίνει στο περιφερειακό πρόβλημα 
τη διάσταση του εθνικού κινδύνου.

ε) Μεταξύ των περιφερειών παρατηρούνται κάποιεε διαφορέε ωε προε 
την ποιότητα ζωήε οι οποίεε σε συνδυασμό με την αποδιοργάνωση που 
παρατηρείται στην οικονομική πολιτιστική και κοινωνική δομή 
ορισμένων αγροτικών περιφερειών προκαλούν δυσμενείε επιδράσειε σε 
ολόκληρη τη χώρα και αμαυρώνουν την εθνική συνεκτικότητα.

στ) Τα αποτελέσματα τηε αναπτυξιακήε διαδικασίαε δεν είναι παντού 
τα ίδια με συνέπεια να δημιουργέίται ανισότητα στα εισοδήματα και

10



στιε ευκαιρίεε επιλογήε τρόπων ζωήε καν να μειώνεται το ποσοστό του 
κοινωνικού μισθού που αντιστοιχεί στουε κατοίκουε των περιφερειών.

ζ) Αύξηση του κοινωνικού κόστουε τηε οικονομίαε εξαιτίαε τηε μη 
σωστήε κατανομήε του πληθυσμού και των διαφόρων οικονομικών 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του εθνικού επιπέδου.

η) Στα χαρακτηριστικά του περιφερειακού προβλήματοε προστίθεται 
ακόμη η αύξηση του κόστουε παραγωγήε λόγω τηε έλλειψηε εξωτερικών 
οικονομιών, η κατεύθυνση των επενδύσεων σε περιοχέε που δεν είναι 
επιθυμητέε κοινωνικά, η πολύ μικρή αποδοτικά χρησιμοποίηση των 
ανθρώπινων και φυσικών πόρων καθώε και τηε κοινωνικήε υποδομήε που 
επικρατεί σε κάποιεε περιφέρειεε κ.α.

Το περιφερειακό πρόβλημα μπορεί να απολογηθεί ποσοτικά με 
μερικούε αριθμούε. Ετσι η Αθήνα έχει συγκεντρώσει το 32% του 
πληθυσμού τηε χώραε, το 50-55% του βιομηχανικού δυναμικού, το 65% 
των υπηρεσιών, το 50% των γιατρών και των νοσοκομειακών κλινών, το 
55% των πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών, το 45% τηε απασχόλησηε στη 
βιομηχανία, το 85% των εταιριών κ.α.

Το περιφερειακό πρόβλημα όμωε εκτόε από ποσοτικά μπορεί να 
αποδοθεί και ποιότητα όπου και εδώ τα αποτελέσματα είναι παρά πολύ 
αρνητικά για την επαρχιακή Ελλάδα. Η διοίκηση, η πολιτιστική 
δραστηριότητα και η κοινωνική επιβολή είναι τομείε που δρούν 
καταλυτικά στην πληθυσμιακή συγκέντρωση στην Αθήνα και στην 
εξουσιαστική σχέση Αθήναε - υπόλοιπηε χώραε. Μάλιστα ο $ίλιαε γράφει 
χαρακτηριστικά. "Το μεγάλο άνοιγμα στο γενικότερο πλαίσιο τηε ζωήε 
ανάμεσα στην πόλη και την ύπαιθρο και όχι η εύκολη ζωή" ή οι 
εισοδηματικέε διαφορέε είναι που συντηρούν σήμερα το ρεύμα τηε 
αστυφιλίαε".

Η ερήμωση τηε υπαίθρου από τη μια που κινείται τάχιστα και η 
μεγέθυνση τηε Αθήναε από την άλλη αποτελούν τον πυρήνα του 
περιφερειακού προβλήματοε γι' αυτό και η ισχυροποίηση των δυνάμεων 
τηε διασποράε δεν αποτελεί μόνο αναγκαία οικονομική και χωροταξική 
επιλογή αλλά και άμεση εθνική επιταγή.
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Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού

Ωε npos τη γεωγραφική κατανομή του πλη9υσμού 8α μπορούσαμε να 
επισημάνουμε τα εξήε κύρια στοιχεία:

α) τη συγκέντρωση του ενόε τρίτου του πληθυσμού στην Αθήνα, του 
υπερπενταπλάσιο ρυθμό αύξησηε του πληθυσμού τηε καν το τεράστιο 
χάσμα στην πληθυσμιακή τηε πυκνότητα η οποία είναι, εκατοντοπλάσια 
σε σχέση με τη μέση πυκνότητα τηε χώραε.

β) Τη χαμηλότερη από τον μέσο όρο αύξηση του πληθυσμού στιε 
περιοχέε με θετική πληθυσμιακή εξέλιξη.

γ) Μια αισθητή μείωση του πληθυσμού όλων των περιφερειών εκτόε 
από τη Στερεά Ελλάδα στην δεκαετία του '60, μια μείωση η οποία είχε 
ωε αποτέλεσμα να δημιουργούνται αρνητικέε μεταβολέε στον πληθυσμό 
τηε Πελοποννήσου και τηε Ηπείρου κατά την χρονική περίοδο 1951 - 
1981.

δ) Την διαρκή μείωση του πληθυσμού των νησιών του Ιονίου και του 
Αιγαίου με εξαίρεση τουε τουριστικούε νομούε. Δωδεκανήσου (Ρόδοε). 
και Κέρκυρα.

ε) Την αύξηση του πληθυσμού, όλων των περιφερειών κατά το χρονικό 
διάστημα 1971 - 1981 εκτόε από την Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά.

και στ) Το ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού παρέμεινε σε υψηλά 
επίπεδα παρά το γεγονόε ότι σημείωσε σημαντική μείωση κατά την 
δεκαετία (1971 - 1981).

Η γεωγραφική κατανομή της απασχόλησης

Η συνολική απασχόληση τηε χώραε μαε (Πιν. δεν παρουσίασε 
σημαντικέε μεταβολέε: VII/3 & VII/4) για το χρονικό διάστημα 1970 
- 74 αυξήθηκε κατά 0,57% ενώ αντίθετα στην περίοδο 1974-77 μειώθηκε 
κατά 0,66%. Αντιθέτωε στιε επιμέρουε περιφέρειεε η συνολική 
απασχόληση παρουσίασε σημαντικέε διαφορέε. Συγκεκριμένα οι 
περιφέρειεε Ανατολικήε Στερεάε και Νήσων καθώε και Κεντρικήε και
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Δυτικήs Μακεδονίαε εμφανίζουν αύξηση τηε συνολικήε απασχόλησηε για 
τη χρονική περίοδο 1970-77 8,85% και 2,78% αντίστοιχα και 
συγκεντρώνουν κατά το 1977 ποσοστό 39,81% τηε συνολικήε απασχόλησηε 
η πρώτη και 17,04% η δεύτερη.

Ολεε οι υπόλοιπεε περιφέρειεε όμωε εμφανίζουν μείωση τηε 
συνολικήε τουε απασχόλησηε σε ποσοστό που κυμαίνεται από 5,48% 
(Θεσσαλία) έωε 18,48% (Νησιά Ανατ. Αιγ.) γεγονόε που οφείλεται στην 
μετακίνηση του πληθυσμού από τιε περιφέρειεε στην Αθήνα κυρίωε αλλά 
και στη Θεσσαλονίκη. Ετσι βλέπουμε (Πίν. VII/5) ότι στην Αθήνα το 
1977 έχει συγκεντρωθεί το 54,66% των απασχολούμενων στο δευτερογενή 
τομέα και το 54,09% των απασχολ. στον τριτογενή τομέα. Στην Κεντρική 
και Δυτική Μακεδονία όπου συγκαταλέγεται και η Θεσσαλονίκη είναι 
συγκεντρωμένα το 17,77% και το 16,48% αντίστοιχα. Τέλοε στιε 
υπόλοιπεε περιοχέε τα ποσοστά κυμαίνονται κάτω του 3,5% με εξαίρεση 
τη Δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο.

Πρέπει στη συνέχεια (Πιν. VII/6) να αναφέρουμε ότι το 1970 ο 
πρωτογενήε τομέαε απασχολεί το μεγαλύτερο μέροε των απασχολουμένων 
σε κάθε περιφέρεια που κυμαίνεται για τιε επτά περιφέρειεε που 
εμφανίζουν μείωση στη συνολική τουε απασχόληση από 47,64% στα Νησιά 
του Αν. Αιγαίου μέχρι 68,58% στη Θράκη. Ομωε καθώε ο πρωτογενήε 
τομέαε αναπτύσσεται, καθώε αυξάνεται η παραγωγικότητα και καθώε 
βελτιώνονται οι συνθήκεε διαβίωσηε στο κέντρο, το αποδεσμευμένο 
εργατικό δυναμικό του πρωτογενή τομέα μετακινείται στην Αθήνα και 
στη Θεσσαλονίκη με το όραμα μιαε καλύτερηε τύχηε.

Στιε πόλειε αυτέε ο δευτερογενήε και ο τριτογενήε παράγονταε 
βρισκόταν σε μεγάλα επίπεδα ανάπτυξηε γι' αυτό και ενώ η απασχόληση 
στον πρωτογενή τομέα των 7 περιφ. παρουσίασε αισθητή μείωση για τιε 
χρονιέε 1970 - 1977 η απασχόληση στουε άλλουε δυο τομείε παρουσίασε 
πολύ μικρή αύξηση (Πιν. VII/4).

Ετσι με τιε μετακινήσειε αυτέε αυξάνεται η απασχόληση στην 
Ανατολική Στερεά και στα Νησιά και στην Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία και μειώνεται η συνολική απασχόληση των άλλων περιφερειών.
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Τελειώνοντας αξίζει, να πούρε ότι. το ποσοστό του 33, 44% του ενεργού 
πληθυσμού απασχολείται, στον πρωτογενή τομέα ενώ στις χώρες της ΕΟΚ 
το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται, στο 9%.

Εισοδηματικές διαφορές κατά περιφέρεια

Σχετικά με τΐ-s εισοδηματικέ s διαφορές κατά περιφέρεια 9α είχαμε 
να αναφέρουμε το εξήε:

α) Χαμηλότερα περιφερειακά προϊόντα έχουν οι περιφέρειεε οι 
οποίεε είναι περισσότερο απομακρυσμένεε από το κέντρο π.χ. η Θράκη, 
η Κρήτη, η Ηπειροε, τα νησιά του Αιγαίου.

β) Το μικρότερο περιφερειακό προίον. Εμφανίζουν οι περιφέρειεε 
που είναι προσανατολισμένεε στον πρωτογενή τομέα, και υπάρχει επίσηε 
χαμηλή παραγωγικότητα στον τομέα αυτό.

γ) Παρατηρείται μια μείωση των ανισοτήτων στο κατά κεφαλήν 
περιφερειακό προϊόν γεγονόε που οφείλεται κυρίωε στην 
συνειδητοποίηση των περιφερειακών προβλημάτων, στην ενίσχυση των 
παραμεθόριων περιοχών και σε μια περιφερειακή πολιτική η οποία έχει 
ξεκινήσει να ενεργεί περισσότερο δραστικά.

Ανισότητες ευκαιριών

Με τον όρο αυτό εννοούμε "τις ανισότητες στις ευκαιρίες εξέλιξης, 
δημιουργίας που προκαλούσε κά9ε εκδήλωση της ανθρώπινης 
δραστηριότητας, οι οποίες εντείνουν σε πολύ επικίνδυνο βαθμό το 
περιφερειακό πρόβλημα στη χώρα μας". Οι ανισότητες αυτές είναι πολύ 
μεγάλες ανάμεσα στην Πρωτεύουσα και στην υπόλοιπη χώρα γι' αυτό και 
η εξίσωση των επιπέδων ποιότητας ζωής αποτελεί μια αρκετά επίπονη 
και χρονοβόρα διαδικασία.

Υπάρχουν αρκετοί πολιτιστικοί και κοινωνικοί παράγοντες όπως η 
θέση των γυναικών στη ζωή της επαρχίας, η ψυχαγωγία των νέων αλλά 
και πολλοί άλλοι οι οποίοι θα πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος γιατί
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ο ρόλος tous για την πρόοδο και την ευημερία της περίφερε tas είναι 
ζωτικής σημασίας.

ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Τα αίτια του περιφερειακού προβλήματος της Ελλάδας είναι:
α) Ιστορική αίτια : Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας 

παρατηρήδηκε ένα ρεύμα μετακίνησης του πληδυσμού npos τις ορεινές 
περιοχές για λόγους ασφαλείας γεγονός που επέφερε με τη σειρά του 
την ερήμωση των πεζικών ζωνών. Η ενσωμάτωση των περιφερειών της 
χώρας σε διαφορετικές χρονικές περιόδους στον εδνικό κορμό είχε ως 
συνέπεια να παρατηρηδούν ιδιόμορφες κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις σε κάδε περιφέρεια. Ακόμη ο εμφύλιος πόλεμος ενίσχυσε την 
συγκέντρωση μεγάλου μέρους του πληδυσμού στην Πρωτεύουσα και στη 
Θεσσαλονίκη.

β) Οικονομικό-κοινωνικά αίτια: Η καδαρή μεταναστευτική κίνηση των 
περιοχών της υπαίδρου αποτελεί ένα βασικό αίτιο αυτής της κατηγορίας 
που οι κύριοι προσδιοριστικοί του παράγοντες είναι οι εξής: 1) Το 
επίπεδο και ο ρυδμόε ανάπτυξης του δευτερογενούς και τριτογενούς 
τομέα της παραγωγής, 2) Το ύψος του αγροτικού εισοδήματος αλλά και 
το επίπεδο ανάπτυξης του αγροτικού τομέα παραγωγής γενικά, 3) Οι 
ιδιόρρυδμεε συνδήκεε που επικρατούσαν από άποψη πληδυσμιακήε 
σύνδεσης και ιστορικής εξέλιξης των ακριτικών περιοχών της Ελλάδας. 
4) Η μετανάστευση που προηγήδηκε και 5) Η κατά μέγεδοε οικισμού 
συγκέντρωση του πληδυσμού.

Ενα άλλο δημογραφικό αίτιο του περιφερειακού προβλήματος είναι η 
έντονη αστικοποίηση και η σταδιακή ερήμωση των μικρών οικισμών η 
οποία δεν κατανεμήδηκε σύμφωνα με τον Κανελλόπουλο Ορδολογική στο 
χώρο ώστε να οδηγήσει στη δημιουργία ενός συστήματος πόλεων αλλά 
υπήρξε ένας μονόδρομος npos τον Αδηναϊκό Μινώταυρο και ακόμη δεν 
αποτέλεσε αποτέλεσμα της βελτίωσης της παραγωγικότητας στην ύπαιδρο 
και της ανάλογης ζήτησης εργατικού δυναμικού στα βιομηχανικά αστικά
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κέντρα, αλλά παρασιτική συρροή npos αναζήτηση τύχης στην Αθήνα". 
Αξίζει να αναφέρουμε ακόμη ως αιτία την έλλειψη οικονομικής και 
κοινωνικής υποδομής στην ύπαιθρο, την χαμηλή παραγωγικότητα της 
γεωργίας, την ανεπάρκεια περιφερειακής πολιτικής, την επενδυτική 
στασιμότητα κ.α.

γ) Θεσμικά αίτια: Στα κύρια θεσμικό αίτια συγκαταλέγονται το 
συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης, ο ασήμαντος ρόλος της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στην αναπτυξιακή διαδικασία, η έλλειψη σταθερής 
στρατηγικής στην περιφερειακή πολιτική, η χαμηλή απόδοση του 
οργανωτικού πλαισίου του περιφερειακού προγραμματισμού, η ανυπαρξία 
ολοκληρωμένων προγραμμάτων, η έλλειψη μελετών συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων των περιφερειακών κ.τ.λ.

δ) Γεωγραφικά αίτια : 0 τρόπος με τον οποίο είναι κατανεμημένοι 
οι φυσικοί πόροι καθώς και η γεωγραφική διάταξη των διαφόρων 
περιοχών είναι μερικά από βασικά αίτια του χαμηλού επιπέδου 
ανάπτυξης όλων των ορεινών νομών της χώρας μας, έτσι ώστε ένα 
ποσοστό μεγαλύτερο του 60% να καλύπτεται από ορεινά και ημιορεινά 
εδάφη καθώς και από μικρά και άνυδρα σχεδόν νησιά.

1.4 Η αποτελεσματικότητα της περιφερειακής 

πολιτικής στην Ελλάδα

Η άσκηση της περιφερειακής πολιτικής στην Ελλάδα είχε τα εξής 
αποτελέσματα: α) Το κράτος θέλησε μέσω της περιφερειακής πολιτικής 
να επηρεάσει τη δράση των δυνάμεων της αγοράς και να ελαττώσει τις 
αρνητικές επιδράσεις τους στη χωροταξική κατανομή των οικονομικών 
δραστηριοτήτων,

β) η διαδικασία της εξάπλωσης της ανάπτυξης δεν είχε την 
αναμενόμενη επιτυχία εξαιτίας της παρεμβολής εμποδίων,

γ) η πολιτιστική κατανομή των δημοσίων και παράλληλων επενδύσεων 
και η πολιτική καθιέρωσης κινήτρων δημιούργησαν ορισμένες 
επιθυμητές πολιτικές συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα
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που αποδυνάμωσαν την περιφέρεια ακόμη περισσότερο και δεν 
δημ ιουργήθηκε έτσι το ισορροπημένο αστικο-βιομηχανικό δίκτυο 
οικισμών τηε χώραε,

δ) οι συχνέε αλλαγέε τηε περίφερειακήε πολιτικήε δυσχέραιναν την 
προσαρμογή τηε πολιτικήε για περιοχέε που χαρακτηρίζονταν ωε 
"προβληματικέε" σ' ένα ευρύτερο εθνικό πλαίσιο καθώε και τη 
δημιουργία βάσεων για την αυτοδύναμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών και 

ε) και ολοένα μεγαλύτερη σημασία του προγραμματισμού ενίσχυσε τιε 
συγκεντρωτικέε τάσειε τηε Δημόσιαε Διοίκησηε γενονόε που είναι 
αρνητικέε συνέπειεε στη διαδικασία λήψηε περιφερειακών οικονομικών 
αποφάσεων.

Η νέα περιφερειακή πολιτική

Η νέα περιφερειακή πολιτική εκδηλώνεται ωε εξήε: α) τιε 
προγραμματικέε δηλώσειε του Πρωθυπουργού στη Βουλή και συγκεκριμένα 
στιε 22-11-1981, β) το νόμο 1235/82 για την άσκηση τηε κυβερνητικήε 
πολιτικήε και την καθιέρωση τηε κυβερνητικήε πολιτικήε και την 
καθιέρωση τηε λαϊκήε εκπροσώπησηε στουε νομούε, γ) το νόμο 1262/82 
σχετικά με την παροχή κινήτρων ενίσχυσηε τηε οικονομικήε και 
περίφερειακήε ανάπτυξηε τηε χώραε και δ) τα διάφορα μέτρα 
μεταβίβασηε αρμοδιοτήτων σε περιφερειακά κρατικά όργανα και στην 
τοπική αυτοδιοίκηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2.1 Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η τοπική αυτοδιοίκηση θεωρείται, όχι μόνο από την Κυβέρνηση αλλά 
και. από όλεε τιε προοδευτικέε δημοκρατικέε δυνάμειε, "θεμελιώδεε 
βάθρο τηε Δημοκρατίαε" και παράλληλα ωε έναε ιδιαίτερα σημαντικόε 
αναπτυξιακόε θεσμόε. Με το νόμο 1270 του 1982 ενισχύεται η 
διοικητική αυτοτέλεια των οργανισμών τοπικήε αυτοδ ιο ίκησηε, 
θεσμοθετείται, η δημοτική αποκέντρωση μέσω τηε καθιέρωσηε Συμβουλίων 
Διαμερισμάτων στουε μεγάλουε δήμουε, προβλέπεται η εκλογή παρέδρων 
σε οικισμούε που θεωρούνται, απομονωμένοι και η συμμετοχή τουε στα 
δημοτικά συμβούλια και τέλοε προωθείται η "λαϊκή συμμετοχή στιε 
τοπικέε υποθέσειε" μέσα από Συνοικιακά Συμβούλια και Συνελεύσειε των 
κατοίκων.

Η τοπική αυτοδιοίκηση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 
οικιστική (Ν. 1337/83) ανάπτυξη και στην εκτέλεση δημοσίων (Ν. 
1418/84) έργων και οι εκπρόσωποι τηε συμμετέχουν στα Εποπτικά 
Συμβούλια των επιχειρήσεων του κλάδου μεταλλείων - ορυχείων (Ν. 
1385/83), στη διοίκηση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιαε Διοίκησηε στα 
πλαίσια του οποίου προβλέπεται μάλιστα και τμήμα για στελέχη τηε 
τοπικήε αυτοδιοίκησηε (Ν. 1388/83), και τέλοε στον Οργανισμό 
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίαε (Ν. 1349/83) .

Αξιοσημείωτο είναι ακόμη το γεγονόε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση 
συμβάλει και στην αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων σύμφωνα με 
το νόμο 1428/1984 σχετικά με τα λατομεία αδρανών υλικών, το
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νομοσχέδιο για τα λατομεία μαρμάρων και τέλοε το νομοσχέδιο για τη 
γεωθερμία. Τέλοε σύμφωνα με το νόμο 1416 του 1984:

- Είναι δυνατή η σύναψη "Προγραμματικών Συμβάσεων" μεταξύ 
οργανισμών τοπικήε αυτοδιοίκησηε, φορέων του δημοσίου τομέα, 
συνεταιρισμών, επιστημονικών επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. σχετικά με τη 
μελέτη και την πραγματοποίηση ολοκληρωμένων τοπικών αναπτυξιακών 
προγραμμάτων.

- Ακόμη παρέχονται κίνητρα ώστε να είναι εφικτή και επιτυχήε η 
συνεργασία ή ακόμα και οι συνένωση οργανισμών τοπικήε αυτοδιοίκησηε, 
η στελέχωσή τουε με καταξιωμένο επιστημονικό προσωπικό κ.τ.λ.

2.2 Τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικές πρωτοβουλίες

για την απασχόληση

Η τοπική αυτοδιοίκηση ωε οικονομικό, μηχανισμόε θα πρέπει μαζί με 
τουε δημόσιουε και ιδιωτικούε φορείε, τιε επιχειρήσειε και τουε 
οργανισμούε, να κατευθύνει και να προσανατολίζει τιε προόδου τηε 
οικονομίαε.

Θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε στη συνέχεια πωε η τοπική 
αυτοδιοίκηση σε μια σχετικά μεγάλη πόλη μπορεί να διαδραματίσει 
ενεργό ρόλο ωε οικονομικόε μηχανισμόε αντί να είναι αρμόε μονάχα για 
την επικύρωση των αποφάσεων που αφορούν το πρόβλημα τηε απασχόλησηε.

Οταν έναε δήμοε αποφασίσει να συμμετέχει αυτοτελώε ή σε συνεργασία 
με άλλουε φορείε (όπωε η π.χ. επαρχία ή το εμπορικό επιμελητήριο) 
σε ενέργειεε που αποβλέπουν στην οικονομική ανάπτυξη τότε θα πρέπει 
αυτή του την απόφαση να τη συγκεκριμενοποιεί με ρεαλιστικό τρόπο. 
Ετσι εναποθέτει με τον τρόπο αυτό έναντι των διοικουμένων αλλά και 
ορισμένων οικονομικών ομάδων ένα είδοε "διαπιστευτηρίων" που του 
παρέχει τη δυνατότητα να απαιτεί από όλα τα ενδιαφερόμενο μέρη μια 
συμπεριφορά ισότιμη και εποικοδομητική και όχι διεκδικητική και 
εξουσιαστική.

Ακόμη θα πρέπει να καλλιεργηθούν νέεε σχέσειε μεταξύ τηε
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"δημόσιαε" και. "ιδιωτικήε" διάστασηε έτσι, ώστε να αξιοποιηθούν όσο 
το δυνατόν περισσότερο και. καλύτερα τα οφέλη που 9α μπορούσαν να 
προκόψουν από μια εποικοδομητική συνεργασία με εκπροσώπουε των 
επαγγελματικών ενώσεων.
Από τη στιγμή εκείνη που 9α έχουν εξαλειφθεί κάποιεε ιδεολογικέε 

διαφορέε μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντοε 9α μπορούσαν να 
επαναπροσδιοριστούν κάποιεε μορφέε συνεργασίαε με κοινό παρονομαστή 
το κοινό όφελοε (ημιδημόσιοε και ημιιδιωτικόε τομέαε για 
παράδειγμα) . Και μόνο όταν 9α χτιστεί σε μια βάση γερή και 
ατράνταχτοι η διαπραγματευτική δύναμη των δημοκρατικών οργάνων 9α 
μπορέσει να είναι θεμιτή και πραγματοποιήσιμη η επαναφορά εκχωρήσεων 
για κάποιεε κοινόχρηστεε υπηρεσίεε (π.χ. η κατασκευή και λειτουργία 
δημοτικών γκαράζ, η διαχείριση τηε δημοτικήε αγοράε, η διαμόρφωση 
χώρων πρασίνου, πάρκων κ.τ.λ.

2.3 Τοπική ανάπτυξη

Κάθε χωρική ενότητα διαθέτει "ένα σύνολο οικονομικών ανθρώπινων 
θεσμικών και πολιτιστικών πόρων που αποτελούν τη δυναμική τηε 
ενδογενούε ανάπτυξηε τηε". Σε τοπικό επίπεδο για παράδειγμα η αγορά 
εργασίαε, οι φυσικοί πόροι η παράδοση και η κουλούρα, η 
επιχειρηματική ικανότητα, η διάρθρωση τηε παραγωγήε, η κοινωνική 
και πολιτική δομή είναι παράγοντεε πάνω στουε οποίουε μπορεί να 
βασιστεί η τοπική οικονομική ανάπτυξη καθώε και η βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού.

Εννοια της Τοπικής Ανάπτυξης

Για να προσδιορίσουμε την έννοια τηε τοπικήε ανάπτυξηε θα πρέπει 
αρχικά να εξηγήσουμε καθεμιά από τιε δυο λέξειε που αποτελείται. 0 
όροε τοπική δεν αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη χωρική μονάδα αλλά
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περιλαμβάνει κάθε γεγονόε, δραστηριότητα ή διαδικασία που 
πραγματοποιείται, με πρωτοβουλία ή υποστηρίζεται, από τον πληθυσμού 
αυτήε τηε χωρικήε μονάδαε. 0 ópos ανάπτυξη από την άλλη αναφέρεται 
σε μια διαδικασία οικονομικήε μεγέθυνσηε η οποία συνοδεύεται από 
διαρθρωτικέε αλλαγέε μακροχρόνιεε και μη ανατρέψιμεε.

Η έννοια τηε τοπικήε ανάπτυξηε δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση 
να ταυτίζεται με την ανάπτυξη μιαε συγκεκριμένηε χωρικήε μονάδαε 
αλλά με την ανάπτυξη η οποία βασίζεται σε τοπικούε παράγοντεε. Η 
τοπική ανάπτυξη είναι μια μορφή περίφερειακήε ανάπτυξηε όπου οι 
τοπικοί παράγοντεε που επικρατούν τοπικοί φορείε και οργανισμοί, 
τοπική πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα, τοπικέε επιχειρήσε ιε, 
διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία. 
Αυτοί οι τοπικοί παράγοντεε δεν περιλαμβάνουν γεωγραφικά και φυσικά 
χαρακτηριστικά των χωρικών μονάδων (π.χ. φυσικούε πόρουε, τοπικά 
πλεονεκτήματα) αλλά κοινωνξικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά τηε 
τοπικήε παραγωγήε που συμβάλουν στην διαδικασία ανάπτυξηε και 
προόδου.

Ετσι είναι δυνατόν χωρικέε μονάδεε με τοπικά μειονεκτήματα να 
προωθήσουν την ανάπτυξή τουε βασιζόμενοι στην τεχνογνωσία και την 
ανάλυση τοπικήε επιχειρηματικήε δράσηε. Για το λόγο αυτό η όλη 
προσπάθεια που έγινε για την πραγματοποίηση τηε τοπικήε ανάπτυξηε 
εντάθηκε κυρίωε σε περιόδουε κρίσειε και σε υποβαθμισμένεε ζώνεε. 
Κάτω από αυτέε τιε συνθήκεε έγινε συνείδηση ότι η ανάπτυξη δεν θα 
πρέπει να αποκλειστικά και μόνο "προνόμιο" των κεντρικών φορέων αλλά 
θα πρέπει και οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να δραστηριοποιηθούν 
και να αναλάβουν πρωτοβουλίεε για τη δημιουργία καινούργιων θέσεων 
απασχόλησηε.

Για να είναι εφικτόε και πραγματοποιήσιμοε ο στόχοε αυτόε 
απαραίτητη είναι η τόνωση τηε τοπικήε επιχειρηματικήε 
δραστηριότηταε, η κατάκτηση και κυριαρχία τηε τοπικήε αγοράε η 
κατάρτιση εξειδικευμένων και ικανών στελεχών, η αύξηση τηε 
πληροφόρησηε και η εισαγωγή τηε σύγχρονηε τεχνολογίαε. Πρέπει να
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σημειωθεί εδώ ότι η πολίτική τηε τοπικήε ανάπτυξηε 9α είναι λάθοε 
να θεωρηθεί ωε υποκατάστατο τηε εθνικήε πολιτικήε τηε περίφερειακήε 
ανάπτυξηε γιατί αποτελεί συμπλήρωμα τηε πολιτικήε αυτήε. Αυτό 
συμβαίνει για τον εξήε κύριο λόγο: οι περιφέρειεε είναι ανοικτέε 
οικονομίεε και οι εξωτερικοί παράγοντεε βαρυσήμαντοι έτσι ώστε η 
στρατηγική η οποία θεωρείται πλέον καταλληλότερη για την τοπική 
ανάπτυξη να είναι αυτή τηε "οπό τη βάση ανάπτυξηε".

Μια χωρική κοινότητα έχει την δυνατότητα από τη στιγμή που θα 
αποκαλύψει κάποιεε ιδέεε να χρησιμοποιήσει τουε πόρουε που διαθέτει 
για να επιλύσει τα προβλήματα τηε. Στιε οικονομίεε τηε αγοράε, η 
ανάλυση μιαε τοπικήε επιχειρηματικότηταε είναι απαραίτητη 
προκειμένου να αρχίσει ή και να συνεχιστεί έναε νέοε χρόποε 
αυτόνομοε ανάπτυξηε. Η ικανότητα χάραξηε τηε κατάλληληε 
αναπτυξιακήε διαδικασίαε σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση των 
διαθέσιμων πόρων μιαε περιοχήε και την ενδογενή τηε δυναμικότητα, 
μπορούν να οδηγήσουν σε μια μορφήε ανάπτυξηε η οποία ονομάζεται 
(τοπική) ανάπτυξη.
Οταν η τοπική κοινότητα ενεργοποιήσει τη δυναμικότητα που 

διαθέτει θέτονταε στο περιθώριο κάποιουε εξωτερικούε παράγοντεε που 
θεωρεί ότι λειτουργούν ωε τροχοπέδη, στην τοπική ανάπτυξη, το 
αποτέλεσμα που προκύπτει είναι να καθοριστεί μια στρατηγική 
ενδογενούε ανάπτυξηε. Αυτόε ο καθορισμόε και η εφαρμογή στη συνέχεια 
τηε στρατηγικήε τηε ενδογενούε ανάπτυξηε αποτελεί τη βάση για μια 
πολιτική τοπική ενδογενούε ανάπτυξηε.

Η τοπική ανάπτυξη στην ουσία είναι μια διαδικασία οικονομικήε 
ανάπτυξηε και διαρθρωτικών αλλαγών που οδηγεί σε μια βελτίωση του 
επιπέδου ζωήε του πληθυσμού τηε τοπικήε κοινωνίαε, και μπορούν να 
διακριθούν σ' αυτήν δυο διαστάσειε. Η πρώτη διάσταση τηε τοπικήε 
ανάπτυξηε είναι η οικονομική στα πλαίσια τηε οποίαε οι τοπικοί 
επιχειρηματίεε οργανώνουν τουε τοπικούε παραγωγικούε συντελεστέε σε 
ικανοποιητικά επίπεδα παραγωγικότηταε επισπεύδονταε όλη τουε την 
ικανότητα και με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανταγωνιστικοί στιε
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αγορέε. Η δεύτερη διάσταση τηε τοπικήε ανάπτυξηε είναι η 
κοινωνικοπολιτιστική όπου ον τοπικοί θεσμοί και οι. αξίεε αποτελούν 
παράγοντεε απαραίτητουε προκειμένου να είναι εφικτή η ολοκλήρωση τηε 
αναπτυξιακήε διαδικασίαε. Εκτόε όμωε από τιε δυο αυτέε διαστάσειε 
να μπορούσε να συμπεριληφθεί στη στρατηγική τηε τοπικήε ανάπτυξηε, 
και μία ακόμη διάσταση η πολιτικοδιοικητική στα πλαίσια τηε οποίαε 
η δημιουργία ενόε τοπικού ευνοϊκού οικονομικού πλαίσια μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια χωρικών πολιτικών οι οποίεε το 
προστατεύουν κιόλαε από τιε κάθε είδουε εξωτερικέε επιδράσειε και 
συμβάλουν στην ανάπτυξη τηε τοπικήε δυναμικήε.

Εδώ όμωε καλό είναι να αναφερθεί ότι η στρατηγική τηε τοπικήε 
ανάπτυξηε δεν είναι αυστηρά καθορισμένη, αλλά σύμφωνα με τουε 
ειδικούε αντιμετωπίζεται κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με 
το επίπεδο ανάπτυξηε τηε τοπικήε οικονομίαε, την αγορά εργασίαε, τα 
χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την τοπική κουλτούρα και τέλοε τη 
δομή και λειτουργία του παραγωγικού συστήματοε. Τα τελευταία χρόνια 
εμφανίστηκε έναε σημαντικόε αριθμόε στρατηγικών οι περισσότερεε από 
τηε οποίεε αναπήδησαν εξαιτίαε τηε αποτελεσματικότηταε που επέφερε 
αναπτυξιακή πολιτική που εφαρμόστηκε στιε χώρεε του Τρίτου Κόσμου 
(φτώχεια, μιζέρια, πείνα) καθώε και των αρνητικών επιδράσεων που 
προκάλεσε η αστικοποίηση και η εκβιομηχάνιση.

Υπάρχουν αρκετέε αξιόλογεε πολιτικέε όπωε η στρατηγική τηε 
Ολοκληρωμένηε Περίφερειακήε Ανάπτυξηε η εκείνη των επιλεγμένων 
χωρικών ενοτήτων όμωε οι περισσότερεε στρατηγικέε μιλούν από τη μια 
για μια πολιτική για το χώρο στιε εξελισσόμενεε χώρεε και 
περιφέρειεε η οποία θα μπορέσει να ανατρέψει τιε αρνητικέε 
επιδράσειε τηε εκβιομηχάνισηε και θα προάγει τιε δραστηριότητεε 
εκείνειε που αφορούν τιε βασικέε ανάγκεε του πληθυσμού. Από την άλλη 
πλευρά οι πολιτικέε αυτέε θα έθεταν εκτόε λειτουργίαε τουε 
μηχανισμούε εκείνουε που τροφοδοτούν τη δυναμικότητα των μεγάλων 
πόλεων και των μεγάλων βιομηχανιών και επιχειρήσεων.

Η στρατηγική τηε Αγροαστικήε Ανάπτυξηε που είναι και η πιο
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αντιπροσωπευτική κάνει, λόγο για τη δημιουργία τοπικών οικονομιών με 
σκοπό να συμπληρωθεί το κενό μεταξύ αγροτικήε - αστικήε ανάπτυξηε 
και υπαίθρου - πόληε) (ασιατικέε χώρεε) .

Απώτεροε σκοπόε των τοπικών οικονομιών είναι η ικανοποίηση 
βασικών αναγκών των τοπικών κοινοτήτων μέσω τηε αποκεντρωμένηε 
ανάπτυξηε και τηε προώθησηε των ιδιαίτερων ικανοτήτων τηε. Τα σημεία 
που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι: α) Η δημιουργία 
αγροαστικών περιοχών γύρω από χωριά με πληθυσμό 10.000 - 25.000 
κατοίκουε. Η δημιουργία κοινωνικού εξοπλισμού υποδομήε, γεωργικών 
βελτιώσεων και ελαφρών βιομηχανιών έντασηε εργασίαε. β) Η μεταβίβαση 
εξουσιών στιε τοπικέε κυβερνήσειε που θα συνοδεύεται και από αλλαγή 
στο σύστημα δημόσιαε χρηματοδότησηε με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε 
περιοχή να έχει ιστορική αυτονομία και να διαθέτει πόρουε που είναι 
απαραίτητοι για την προώθηση τηε δικήε τηε ανάπτυξηε. γ) Η 
πραγματοποίηση μιαε σειράε αγροτικών μεταβολών μέσω των οποίων ο 
έλεγχοε του πλούτου θα γίνεται από τα μέλη κάθε τοπικήε κοινότηταε. 
δ) Τέλοε η υποχρέωση που αναλαμβάνει η κεντρική κυβέρνηση για να 
στηρίζει τα σχέδια ανάπτυξηε με.χρηματικούε, υλικούε και τεχνικούε 
πόρουε να διασφαλίσει την διαπεριφερειακή ισότητα στην κατανομή των 
πόρων και να διατηρεί τιε μικροοικονομικέε ισορροπίεε που επιτρέπουν 
την ομαλή λειτουργία του συστήματοε.

Η στρατηγική αυτή τηε αγροαστικήε ανάπτυξηε θα μπορούσε να 
θεωρηθεί αρκετά αποδοτική αν τα εργαλεία αυτήε τηε στρατηγικήε ήταν 
σαφώε καθορισμένα όπωε επίσηε και αν ήταν βαθύτερα διευκρινισμένη 
η έννοια τηε αγροαστικήε ανάπτυξηε καθώε και οι πόλοι ανάπτυξηε.

Εκτόε από αυτά όμωε δεν είναι σαφείε ο τρόποε με τον οποίο θα 
μπορούσαν οι αναπτυσσόμενεε χώρεε να χρηματοδοτήσουν ένα πρόγραμμα 
που περιλαμβάνει σημαντικέε επενδύσειε σε υποδομή, σε σχέδια εθνικήε 
στήριξηε καθώε και σε ενδιάμεσεε και βασικέε βιομηχανίεε. Ακόμα δεν 
καθορίζεται το πωε θα μπορούσαν οι τοπικέε οικονομίεε που 
λειτουργούν με μια μικρή και κλειστή αγορά να συνδεθούν με την 
υπόλοιπη οικονομία τηε χώραε που είναι συμπληρωματική στα πλαίσια
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του διεθνούε οικονομικούε συστήματοε και τέλοε πωε 9α μπορούσαν να 
είναι, εφικτέε και πραγματοποιήσιμε s οι προσδοκίεε για ισότητα και. 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Ετσι αυτέε ον στρατηγικέε δίνουν το 
έναυσμα για τη δημιουργία ενόε μικρού δικτύου αγροτικών κοινοτήτων 
με ελάχιστεε δυνατότητεε ανάπτυξηε και προόδου.

Η στρατηγική τηε ενδογενούε ανάπτυξηε αποκτά μια περισσότερο 
χειροπιαστή και ξεκάθαρα έννοια όταν συνδέεται με τη βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου χωρίε να αποκλει τιε τοπικέε κοινωνίεε από το 
οικονομικό σύστημα στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί η ε9νική 
οικονομία. Σ' αυτέε τιε οικονομίεε (Ισπανία, Ιταλία) 
πραγματοποιήθηκαν διαδικασίεε ενδογενούε ανάπτυξηε. Σε περιπτώσειε 
σαν και αυτή είναι πιο σωστό βιώσιμο να σχεδιαστεί μια στρατηγική 
η οποία θα βασίζεται στον προοδευτικό μετασχηματισμό του συστήματοε 
παραγωγήε κάθε τοπικήε οικονομίαε. Οι στρατηγικέε αυτέε θα πρέπει 
να συγκεντρώνουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία όμωε δεν μπορούν να 
προσδιοριστούν ακριβώε αφού οι περίφερειακέε και τοπικέε συνθήκεε 
που επικρατούν είναι διαφορετικέε.

Ωστόσο (Ισπανική εμπειρία) παρά τιε διαφορετικέε συνθήκεε που 
επικρατούν στιε διάφορεε κοινότητεε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν 
δυο ακραίεε περιπτώσειε περιοχών : από τη μια έχουμε αυτέε όπου η 
διαδικασία ενδογενούε ανάπτυξηε είναι άγνωστη αλλά υπάρχει γόνιμο 
έδαφοε για να ευδοκιμήσει η πρόοδοε και η εξέλιξη και από την άλλη 
μεριά κυριαρχούν οι περιοχέε όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι 
διαδικασίεε τηε ενδογενούε ανάπτυξηε.

Και στιε δυο αυτέε περιπτώσειε για μια μεγάλη χρονική περίοδο 
εμφανίστηκαν και πολιτικέε οι οποίεε διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο 
στιε συνθήκεε τοπικήε ανάπτυξηε. Η συγκέντρωση των πόρων στουε 
πόλουε ανάπτυξηε, η αρνητική επιρροή τηε αναπτυξιακήε λογικήε στιε 
τοπικέε κοινότητεε, η διείσδυση των μεγάλων επιχειρήσεων 
διαπεριφερειακήε εμβέλειαε στιε τοπικέε κοινότητεε και η σταδιακή 
εξάλειψη θεσμικών διαφορών αποτέλεσαν τροχοπέδη, στην 
πραγματοποίηση τηε ενδογενούε ανάπτυξηε.
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F l ' αυτό ακριβώς παρουσιάζεται επιτακτική η ανάγκη για τη 
δημιουργία ενός οικονομικού και κοινωνικού μηχανισμού που 9α 
προωθήσει τη δυναμική της τοπικής ανάπτυξης και 9α διορθώσει τυχόν 
λάθη και παραλείψεις που δημιουργούν οι ενέργειες που προαναφέραμε.

Ακόμη μια πολιτική τοπικής ανάπτυξης για να είναι σωστή θα πρέπει 
να επιλύει και τα ειδικά προβλήματα που παρουσιάζονται σε κάθε 
περίπτωση. Ετσι στην περίπτωση εκείνη που υπάρχουν δυνατότητες 
ανάπτυξης σε ένα "εχθρικό περιβάλλον" θα πρέπει να επιλυθούν αρχικά 
τα πραγματικά προβλήματα που κυριαρχούν ώστε να είναι εφικτή η 
ενδογενής ανάπτυξη. Η στρατηγική της τοπικής ανάπτυξης πάντως θα 
πρέπει να είναι βασισμένη στην ανάπτυξη και την δυναμικότητα των 
οικονομικών, κοινωνικοπολιτιστικών και πολιτικοδιοικητικών 
διαστάσεων που επικρατούν.

Τα τοπικά σχέδια μπόρεσαν να αναπτυχθούν χάρη στην μεγάλη 
δραστηριοποίηση και στους σωστούς χειρισμούς των τοπικών 
επιχειρηματιών. Οι τοπικοί επιχειρηματίες που διακρίνονται από μια 
εξαιρετική τόλμη προχωρούν σε ενέργειες αψηφώντας όλους τους 
κινδύνους που εμπεριέχονται στα πλαίσια των νέων σχεδίων γι' αυτό 
και αποτελούν και τους σπουδαιότερους παράγοντες στην 
πραγματοποίηση της τοπικής ανάπτυξης. Αλλά και οι δημόσιοι φορείς 
από την άλλη μεριά είναι εξίσου σημαντικοί εφόσον με το να παρέχουν 
την υποδομή και τον κοινωνικό εξοπλισμό, να συμμετέχουν στην περιοχή 
δανείων και υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται απαραίτητες, και τέλος με 
το να προσπαθούν να διορθώσουν τις αδυναμίες και τα προβλήματα του 
οικονομικού συστήματος, συμβάλουν στη λειτουργία και την εξέλιξη της 
τοπικής οικονομίας.

2.4 Τοπική ανάπτυξη και ανάπτυξη "από τη βάση"

Η καθιερωμένη στρατηγική ανάπτυξης είναι η ανάπτυξη "εκ των άνω" 
που εφαρμόζεται τόσο στις χώρες του κεντρικού σχεδιασμού όσο και
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στvs καπνταλνστνκέε χώρεε. Για την στρατηγική αυτή παρότν τη θετνκή 
συμβολή τηε στvs αναπτυγμένε s χώρεs έχουν 5ημνουργη9εί ορνσμένεε 
αμφνσβητήσενε που αφορούν κυρίωε:

- Την παγίωση δυαδνκών (;) φαννομένων στνε αναπτυγμένεε χώρεε καν 
στην αδυναμία tous να πετύχουν μνα νσόρροπη περνφερενακή ανάπτυξη 
παρά το γεγονόε ότν έχεν καθνερωθεί μνα συγκροτημένη περνφερενακή 
πολντνκή.

Την αδυναμία που εμφανίζουν ον περνβάλλουσεε πολντνκέε 
περνφέρενεε ωε προε την υνοθέτηση των 9ετνκών αποτελεσμάτων να 
καλλνεργούνταν φαννόμενα που τονώνουν την αντί9εση που υπάρχεν στη 
σχέση πόληε - υπαίθρου.

- Την καθνέρωση του δνεθνούε καταμερνσμού τηε εργασίαε, γεγονόε 
που είχε ωε συνέπενα να πραγματοπονη9ούν άννσεε ανταλλαγέε σε βάροε 
των αναπτυσσόμενων χωρών καν περνόρνσε τνε δυνατότητεε τηε γνα 
νσόρροπη καν αυτοδύναμη ανάπτυξη.
Από τα τρία αυτά σημεία γίνεταν αντνληπτό ότν η τοπνκή ανάπτυξη 

προκενμένου να επντευχθεί πρέπεν να ακολουθηθεί μνα δναφορετνκή 
στρατηγνκή, που είναν η στρατηγνκή τηε απο τη βάση ανάπτυξηε. 
Βασνκά τηε πλεονεκτήματα είναν ότν με την προώθηση τηε συμμετοχήε 
δνευκρννίζεταν η πολντνκή άμεση σχέση δημοκρατίαε καν η ονκονομνκή 
δημοκρατία καν γίνεταν πνο ορθολογνκή η εκμετάλλευση των 
ονκονομνκών, πολντνστνκών καν κοννωννκών δραστηρνοτήτων.

Η στρατηγνκή τηε "από τη βάση" ανάπτυξηε παρέχεν τη δυνατότητα 
στον κάτονκο χάθε χωρνκήε μονάδαε μέσα από ένα σύστημα 
αποκεντρωμένου συμμετοχνκού μνκροπερνφερενακού προγραμματνσμού να 
δναλέξεν, να οργανώσεν, να προγραμματίσεν καν να πραγματοπονήσεν τη 
μορφή ανάπτυξηε που ο ίδνοε επνθυμεί, καν να καθορίσεν ακόμη καν 
τουε ρυθμούε τηε. Αποτελεί το κυρνότερο μέσο γνα την επίτευξη τηε 
ολοκληρωμένηε περνφερενακήε ανάπτυξηε, τηε νσόρροπηε δηλαδή 
ανάπτυξηε όλων των χωρνκών μονάδων που περνλαμβάνεν κάθε περνφέρενα 
με ταυτόχρονη αξνοποίηση όλων των τοπνκών πλεονεκτημάτων που 
υπάρχουν.
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Η στρατηγική αυτή συρβάλει ακόρη στη δηριουργία των προϋποθέσεων 
εκείνων που είναι, απαραίτητο, για την αντιρετώπιση των αρνητικών 
επιπτώσεων που δηριουργεί σε τοπικό επίπεδο "η εκ των άνω" 
στρατηγική τηε ανάπτυξηε. Η ανάπτυξη γίνεται ρια τοπική διαδικασία 
που στοχεύει να ικανοποιήσει τιε ανάγκεε των κατοίκων κά9ε χωρικήε 
ρονάδαε εκρεταλλευόρενη tous τοπικούε, θεσρικούε, φυσικουε και 
ανθρώπινουε nópous που υπάρχουν. Η "από τη βάση στρατηγική επιτρέπει 
στιε υποβαθρισρένε ε και διασκορπισρένεε περιφέρειεε να 
δηριουργήσουν ένα πλαίσιο των εξωτερικών οικονοριών που αποτελούν 
και τη βάση τηε περιφερειακήε πολιτικήε.

Προκειρένου να εφαρροστεί η "από τη βάση" στρατηγική 3α πρέπει να 
γίνουν κάποιεε διαρ3ρωτικέε ρεταβολέε προκειρένου να προω3η3εί η 
διαδικασία τηε τοπικήε ανάπτυξηε και αυτέε αναφέρονται:

α) Στο πολιτικό επίπεδο : απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρρογή 
τηε "από τη βάση" στρατηγικήε είναι η ύπαρξη πολιτικήε δύναρηε και 
αυτονορίαε, που παρέχουν στιε χωρικέε ρονάδεε την δυνατότητα να 
παίρνουν τιε πρωτοβουλίεε εκείνεε που ρπορούν να τιε οδηγήσουν στην 
πραγρατοποίηση τηε ρεγέ9υνσηε του αναπτυξιακού tous δυναρικού.

Ακόρη είναι δυνατόν ρέσω τηε στρατηγικήε αυτήε να ρεταβιβάζονται 
αρροδιότητεε κα0ώε και σηραντικό ρέροε τηε ευθύνηε για την 
χρηρατοδότηση τηε τοπικήε ανάπτυξηε. Οι ρεταρρυθρίσειε που 
πραγρατοποιούνται στο πολιτικό πεδίο αφορούν τόσο την αποκέντρωση 
του συστήρατοε λήψηε αποφάσεων όσο και την ενδυνάρωση αυτού του 
συστήρατοε σε τοπική βάση που ρπορεί να προηγηθεί σε ρια 
θεσροθετηρένη διακοινοτική σιτυεργασία.

β) Στο οικονορικό επίπεδο : προϋπόθεση τηε "από τη βάση" 
στρατηγικήε είναι η οριοθέτηση ρικροπεριφερειών προγραρρατισρού στα 
όρια κάθε περιφέρειαε προγραρρατισρού. Αυτό το κριτήριο τηε 
οριοθέτησηε σε καρρία περίπτωση δεν ταυτίζεται ρε την πολιτική 
εξάρτηση η οποία βασίζεται σε ένα πλέγρα ροών και εξαρτήσεων από ένα 
κυρίαρχο πόλο. Το κριτήριο τηε οριοθέτησηε ταυτίζεται ρε το κριτήριο 
τηε οροιογένειαε. Ετσι κάθε ρικροπεριφέρεια ερφανίζει οροιογενή
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χαρακτηριστικά και. παρόμοια προβλήματα με κάποια άλλη 
μικροπεριφέρεια γεγονόε που καθιστά ομαλή τη συνεργασία των τοπικών 
φορέων στην κατάρτιση των τοπικών προγραμμάτων ανάπτυξηε. Με αυτή 
την οριοθέτηση τα μεγάλα αστικά κέντρα διαχωρίζονται από την 
περιφέρεια, οι ορεινέε περιοχέε από τιε πεδινέε και τέλοε οι 
αγροτικέε από τιε αστικέε. Ετσι οι υποβαθμισμένεs περιοχέε από τιε 
πεδινέε και τέλοε οι αγροτικέε απο τιε αστικέε. Ετσι οι 
υποβαθμισμένεε περιοχέε έχουν την δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τα 
προβλήματά τουε σύμφωνα με τιε δικέε τουε επιλογέε.

γ) Στο επίπεδο τηε σύγχρονηε τεχνολογίαε : βασική προϋπόθεση για 
την αυτοδύναμη τοπική, ανάπτυξη, των αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των δυαδικών φαινομένων και την ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη 
είναι η εφαρμογή στιε υποβαθμισμένεε περιφέρειεε τηε σύγχρονηε 
τεχνολογίαε, προσαρμοσμένηε όμωε έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στιε 
τοπικέε ανάγκεε. Πρέπει να γίνει σαφέε ότι η έλλειψη σύγχρονηε 
τεχνολογίαε από τη μια στην τοπική παραγωγή μπορεί να μεγαλώσει το 
χάσμα μεταξύ πολιτικών κέντρων και περιφέρειαε από την άλλη όμωε η 
επιβολή τεχνολογίαε που δεν είναι προσαρμοσμένη στιε τοπικέε 
συνθήκεε μπορεί να μεγεθύνει την εξάρτηση τηε περιφέρειαε, 
επιβάλλονταε πρότυπα παραγωγήε και κατανάλωσηε ξένα προε αυτή και 
μειώνονταε την δυναμικότητα για αυτοδύναμη ανάπτυξη.

Τα κύρια μέσα τηε "από τη βάση" στρατηγικήε είναι:
1) "Πολυπυρηνική" διάρθρωση των υπηρεσιών και των διευκολύνσεων. 

Σε κάθε μικροπεριφέρεια προωθείται η λειτουργική και όχι η ιεραρχική 
αλληλεξάρτηση μέσω τηε εγκατάστασηε σε κάθε χωρική μονάδα μιαε ή 
περισσότερων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του συνόλου.

2) Βελτίωση του συστήματοε μεταφορών με στόχο την εξάλειψη τηε 
γεωγραφικήε οικονομικήε και κοινωνικήε απομόνωσηε. Η βελτίωση αυτή 
διευκολύνει και την πρόσβαση των προϊόντων τηε τοπικήε κοινωνίαε 
στιε μεγάλεε αγορέε των αστικών κέντρων, και την πρόσβαση των 
κατοίκων στουε χώρουε δούλειάε και τιε διάφορεε υπηρεσίεε. Τέλοε η 
ενίσχυση του ενδομικροπεριφερειακού δικτύου μεταφορών διευκολύνει
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και. την ισόρροπη ανάπτυξη των χωρικών μονάδων τηε μικροπεριφέρειαε.
3) Καθιέρωση ειδικών κινήτρων προκειμένου να ενεργοποιηθεί η 

επιχειρηματική δραστηριότητα τηε Τ.Α. και να τονωθεί η τοπική 
επιχειρηματικότητα σε δραστηριότητεε μικρού μεγέθουε. Ακόμα τα 
ειδικά αυτά κύτταρα στοχεύουν και στην παρότρυνση των νέων που 
κατοικούν σε υποβαθμισμένεε περιφέρειεε ώστε να ρισκάρουν να 
αναλάβουν επιχειρηματικέε πρωτοβουλίεε.

4) Πληροφόρηση και κατάρτιση στελεχών. Η ελλιπήε πληροφόρηση, 
όσον αφορά το περιεχόμενο τα πλεονεκτήματα και τιε δυνατότητεε τηε 
"από τη βάση" στρατηγικήε λειτουργεί ωε τροχοπέε, στουε παράγοντεε 
συνεργασίαε και συμμετοχή, με την αιτιολογία τηε διαφύλαξηε μιαε 
ανεπαρκούε στην ουσία αυτοδυναμίαε των κοινοτήτων. Η κατάρτιση 
τοπικών στελεχών αποτελεί το κυριότερο μέσο για την επίτευξη τηε 
τοπικήε ανάπτυξηε, τηε κοινωνικήε ανακατανομήε και του 
μικροπεριφερειακού προγραμματισμού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τοπική αυτοδιοίκηση και πολιτιστική ανάπτυξη

3.1 Ο ρόλος της Τ.Α. στην πολιτιστική ανάπτυξη -

προοπτικές

Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση προώθησε κάποιες διαδικασίες 
πολιτιστικής αποκέντρωσης στη χώρα μας προσπαθώντας με τον τρόπο 
αυτό να καλύψει με τη δράση της τα μεγάλα κενά που άφηνε η έλλειψη 
μιας κρατικής περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής.

0 κεντρικός φορέας άσκησης της πολιτιστικής πολιτικής στη χώρα 
μας είναι το Υπουργείο Πολιτισμού το οποίο καθόρισε και το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο θα μπορούσε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αναπτύξει τη 
δραστηριότητά της. Η Κεντρική Διοίκηση θα έπρεπε να ακολουθούσε μια 
πορεία μέσω της οποίας θα εξασφαλίζονταν οι γενικές κατευθύνσεις της 
πολιτιστικής πολιτικής της χώρας και θα προάγονταν η ισόρροπη 
πολιτιστική ανάπτυξη σε ολόκληρο τον εθνικό χώρο.

Ενας τέτοιος συντονισμός, όπως αποδεικνύεται και μέσα από τη 
σημερινή κατάσταση που επικρατεί δεν εφαρμόστηκε μεταξύ των φορέων 
της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με 
συνέπεια, την όξυνση των διαπεριφερειακών αλλά και των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων μεταξύ των ΟΤΑ. Αυτές οι ανισότητες 
είναι αποτέλεσμα διαφορετικών οικονομικών δυνατοτήτων ή ένταξης 
χωροταξικής σε περιφέρειες ή νομούς με διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης 
και ακόμη είναι αποτέλεσμα διαφοροποιήσεων αντικειμενικού τύπου, 
διαφοροποιήσεων που δημιουργούνται ανάμεσα στους δήμους και τις 
κοινότητες και τέλος διαφοροποιήσεων ανάμεσα σε δήμους μεγάλου και 
μικρού μεγέθους.
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Ετσι λοιπόν σε ότι. αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού διαπιστώνουμε 
αρχικά την απουσία μιαε στρατηγικήε πολιτιστικήε αποκέντρωσηε και 
σχεδιασμού αντίστοιχων προγραμμάτων δράσηε. Ακόμη το συγκεκριμένο 
Υπουργείο είναι, υπερφορτωμένο με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
όλοι, σχεδόν οι φορείε τηε δημόσιαε διοίκησηε στη χώρα μαε, τη 
γραφειοκρατική λειτουργία, προβλήματα οργάνωσηε και στελέχωσηε, 
συγκεντρωτική δομή και όλα αυτά συμβαίνουν διότι, το Υπουργείο 
Πολιτισμού δεν έχει καμία απολύτωε αποκεντρωμένη υπηρεσία στον τομέα 
του πολιτισμού ενώ μόνο στον αρχαιολογικό τομέα έχει αποκεντρώσει 
κάποιεε αρμοδιότητεε. Και παρά το γεγονόε ότι εκφράστηκαν κατά 
καιρούε σημαντικέε εξαγγελίεε ωστόσο το κράτοε δεν έκανε καμία 
κίνηση για να αναθεωρήσει τον ισχύοντα οργανισμό του Υπουργείου 
Πολιτισμού και να μεταφέρει υπηρεσίεε και πόρουε στην περιφέρεια, 
πέρα από ένα μικρό και διατακτικό βήμα που έγινε με προεδρικό 
διάταγμα του '86, βάση του οποίου μεταφέρονται στουε Νομάρχεε και 
στουε Περίφερειάρχεε αρμοδιότητεε επιχορηγήσεων κυρίωε σε 
Πολιτιστικά Σωματεία.

Δυστυχώε όμωε και η προσπάθεια αυτή σημείωση παταγώδη αποτυχία 
καθώε για την κατανομή των επιχορηγήσεων δεν υπήρχαν συγκεκριμένα 
κριτήρια και δεν εφαρμόζονταν μια σειρά διαδικασιών συγκεκριμένων, 
αλλά η κατανομή γινόταν αυθαίρετα.

Τέλοε πρέπει να αναφέρουμε ότι για το χρονικό διάστημα 1982 - 1989 
το μέσο ετήσιο ποσοστό του κρατικού προϋπολογισμού για το Υπουργείο 
Πολιτισμού κυμαίνονται γύρω στο 0,47% και το 1992 σε 0,41%. Αυτό το 
πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν προσθέσει κανείε την έλλειψη 
θεσμοθετημένων κριτηρίων για τη ροή τηε χρηματοδότησηε και προε τουε 
φορείε τηε Τοπικήε Αυτοδιοίκησηε καθώε και τον κατακερματισμό των 
κονδυλίων σε πολλά μικρά κονδύλια προκειμένου να γίνει προσπάθεια 
αντιμετώπισηε τηε αυξημένηε ζήτησηε από τουε ΟΤΆ.

Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο όπωε περιγράφηκε παραπάνω προσπάθησε να 
παρέχει η Αυτοδιοίκηση κάποιεε υπηρεσίεε πολιτιστικού χαρακτήρα. 
Είναι γεγονόε ότι κάθε κοινότητα και κάθε δήμοε ανέπτυξε μια
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σημαντική δραστηριότητα από πλευράε ποσότηταε κυρίωε. Ομωε οι 
υπηρεσίεε που παρέχονται, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση κυρίωε είναι, 
ευκαιριακέε, χαρακτηρίζονται, από αποσπασματικότητα και κυρίωε δεν 
συμβάλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματοε που κυριαρχεί για 
δημιουργία κατάλληληε υποδομήε που να μπορεί να εξασφαλίζει τη 
συνεχή πολιτιστική ανανέωση.

Ετσι σήμερα έναε πολύ ελάχιστοε αριθμόε οργανισμών Τοπικήε 
Αυτοδιοίκησηε έχει να επιδείξει ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικήε 
πολιτιστικήε ανάπτυξηε τα οποία 0α βασίζονται σε ένα καλό σχεδίασμά 
και σε ένα μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Η κατάσταση από πλευράε τηε 
πολιτιστικήε δραστηριότηταε που επικρατεί οφείλεται σε ένα μεγάλο 
βα0μό και στα μεγάλα προβλήματα οικονομικά θεσμικά, καθώε και 
μεγέθουε και στελέχωσηε των υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ. 
Βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε να παραλείψουμε σ' όλα αυτά και 
την αδυναμία τηε Τοπικήε Αυτοδιοίκησηε να αναπτύξει και να προωθήσει 
τιε δυνατότητεε που υπάρχουν για διαδημοτική συνεργασία στον τομέα 
του πολιτισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αμιγείε δημοτικέε και 
κοινοτικέε επιχειρήσειε πολιτιστικήε ανάπτυξηε δεν συναντάμε καμία 
μορφή διαδημοτικών ή διάκοινοτικών πολιτιστικών επιχειρήσεων. Ακόμη 
η πολιτιστική ανάπτυξη καθώε και ο ρόλοε τηε Τοπικήε Αυτοδιοίκησηε 
σχετίζεται με το επίπεδο ανάπτυξηε του θεσμού, τη μη εφαρμογή του 
δεύτερου βαθμού Τοπικήε Αυτοδιοίκησηε, την οικονομική και 
διοικητική τηε εξάρτηση με τον κατακερματισμό σε 6.000 ΟΤΑ κ.α.

Πέρα όμωε από αυτά τα θεσμικά και οικονομικά ζητήματα ξεπηδούν 
και ορισμένα σοβαρά προβλήματα τα οποία με την έλλειψη άποψηε, την 
έλλειψη εκδοχήε πολιτιστικήε ανάπτυξηε που αναφέρεται στο είδοε, στο 
χαρακτήρα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσει η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Οι πολιτιστικέε δραστηριότητεε που καλλιεργούνται 
"τελευταία στρέφονται γύρω από τιε μετακλήσειε ορισμένων γνωστών" 
ονομάτων από το κέντρο, γύρω από μια σειρά εκδηλώσεων τα λεγάμενα 
φεστιβάλ τα οποία δεν έχουν καμία συνέχεια το ένα με το άλλο, δεν 
έχουν τίποτα ιδιαίτερο να επιδείξουν, δεν έχουν φυσιογνωμία και
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τέλοε συνεπάγονται, τεράστιο και. εξαντλητικό κόστοε. Αυτή είναι μια 
πραγματικότητα μέσα από την οποία αναπηδάει ένα δίλημμα μεταξύ του 
εφήμερου χαρακτήρα του φεστιβάλ και τηε ανάγκηε να δημιουργη9ούν τα 
θεμέλια για μια σταθερή πολιτιστική ανάπτυξη, ένα δίλημμα το οποίο 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με όρουε σύνθεσηε και όχι όρουε σύγκρουσηε. 
0 συνδυασμόε δηλαδή των πολιτιστικών εκδηλώσεων με κάποιεε 
επιμορφωτικέε και εκπαιδευτικέε δραστηριότητεε μέσα σε μια 
διαδικασία καλλιτεχνικήε παιδείαε και αισθητικήε αγωγήε θα μπορούσε
και το καλλιτεχνικό δυναμικό τηε περιοχήε να εντάξει μέσα στιε
εκδηλώσειε αυτέε αλλά και να διαμορφώσει ένα ενημερωμένο και
απαιτητικό κο ινό που συμμετέχει ενεργά στην οργάνωση τηε
πολιτιστικήε ζωήε του τόπου. Η εμπειρία πολλών δήμων έδειξε ότι όπου 
πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσειε σαν αυτέε που προαναφέραμε, μπόρεσαν 
μέσα από την περιοδικότητά τουε να αναπτυχθούν σε θεσμούε ευρύτερηε 
εμβέλειαε, να υποκινήσουν μια σειρά διαδικασιών και να δημιουργήσουν 
τη βάση για μια αξιόλογη πολιτιστική ανάπτυξη.

Ενα δεύτερο εξίσου σημαντικό πρόβλημα είναι ότι δεν αξιολογούνται 
ορθολογικά οι λίγοι πόροι που διαθέτει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στον 
τομέα του πολιτισμού. Είναι σύνηθεε φαινόμενο οι φορείε τηε Τοπικήε 
Αυτοδιοίκησηε να χωρίζουν δυνάμειε και πόρουε με μεγάλο αριθμό 
δραστηριοτήτων με συνέπεια και οι υπηρεσίεε που παρέχουν να υστερούν 
σε ποιότητα.

Αυτό το πρόβλημα είναι κυρίωε δημιούργημα τηε απουσίαε σχεδιασμού 
τοπικών πολιτιστικών πολιτικών που θα καθόριζαν προτεραιότητεε, θα 
έθεταν στόχουε πρωταρχικούε και θα επέτρεπαν την επιλεκτική ανάπτυξη 
των πολιτιστικών τομέων έτσι όπωε αυτοί καθορίζονται κάθε φορά με 
βάση την πολιτιστική φυσιογνωμία τηε περιοχήε. Αυτό το πρόβλημα 
γίνεται οξύτερο με την έλλειψη συντονισμού που υπάρχει μεταξύ των 
ΟΤΑ. Αντιθέτωε αν υπήρχε κάποιοε συντονισμόε και κάποια συνεργασία 
αυτό θα είχε ωε συνέπεια τη συγκέντρωση των δυνάμεων και των πόρων 
σε λίγεε και καλέε πολιτιστικέε δραστηριότητεε, οι οποίεε θα 
λειτουργούσαν σε ένα πλαίσιο ανταλλαγών και συνεργασιών μεταξύ των
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OTA καθώε και. ευρύτερων τοπικών συνόλων, και. 9α επέτρεπαν τη 
δημιουργία οικονομιών κλίμακαε, καί 9α παρείχαν πολίτίστίκέε 
υπηρεσίεε καλύτερεε καί υψηλότερων απαιτήσεων.

3.2 Στόχοι - Προοπτικές Πολιτιστικής Ανάπτυξης

Στην συνεχεία κάνουμε μία αναφορά στουε στρατηγίκούε στόχουε έτσι 
όπωε αυτοί καθορίζονται από την ανάγκη επίφυσηε των χρονίων 
προβλημάτων που μαστίζουν χρόνια την πολιτιστική δραστηριότητα των 
ΟΤΑ καί είναι : α) εξεύρεση πόρων, β) την αδυναμία οργάνωσηε καί 
στελέχωσηε, γ) τηε έλλείψηε πληροφόρησηε, δ) τηε έλλείψηε
συντονισμού καί συνεργασίαε με τουε αρμόδίουε δημόσίουε φορείε. 
Στρατηγικοί στόχοι που καθορίζονται από την ανάγκη επίλυσηε των 
προβλημάτων που υπάρχουν καθώε καί από τίε ευκαίρίεε καί τίε νέεε 
συνθήκεε όπωε αυτέε διαμορφώνονται σε εθνικό καί ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πρωταρχικόε στόχοε είναι η πρόσβαση στον πολιτιστικό όσο των 
δυνατών ευρύτερων ομάδων του πληθυσμού τηε χώραε. Να εξαλείψθούν με 
τη βοήθεια τηε Τοπίκήε Αυτοδίοίκησηε πάντοτε όσο το δυνατόν 
περισσότερο οί ανίσότητεε που δημίουργούνταί ano δίάφορεε 
οίκονομίκέε, κοίνωνίκέε, γεωγραφίκέε καί εκπαίδευτίκέε παραμέτρουε.

Δεύτεροε στρατηγίκόε στόχοε είναι η ισόρροπη χωροταξική κατανομή 
τηε πολίτίστίκήε υποδομήε. Τρίτοε στοχοε είναι η ενεργοποίηση του 
τοπικού πληθυσμού στον προγραμματισμό τηε πολίτίστίκήε δράσηε. Ωε 
τέταρτοε στόχοε εμφανίζεται η ανάπτυξη τηε καλλίτεχνίκήε παίδείαε. 
Εναε άλλοε στόχοε είναι η δημιουργία μίαε θετίκήε είκόναε των πόλεων 
μέσα από πολίτίστίκέε παρεμβάσείε καί βελτίωση τηε ελκυστίκότηταε 
τουε. Εναε στόχοε είναι η βελτίωση τηε ποίότηταε των πολιτιστικών 
υπηρεσιών που παρέχονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση καί τελευταίοε 
στόχοε είναι η ενίσχυση τηε ενδογενούε πολίτίστίκήε παραγωγήε καί 
η προβολή τηε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προκείμένου οί στόχοι αυτοί να είναι περισσότερο χειροπιαστοί για 
να μπορέσουν στη συνέχεια να πραγματοποιηθούν πρέπει να ακολουθηθούν
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ορισμένες πολιτικές. Πρώτα απ' όλα αναφέρουμε την ανάγκη συνεργασιών 
uns Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το δημόσιο, τον ιδιωτικό και. τον 
εθελοντικό τομέα. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη συνεργασία με το δημόσιο 
τομέα 0α πρέπει να διευκρινιστεί ότι η πολιτιστική αποκέντρωση δεν 
αποτελεί μονάχα μέριμνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά αποτελεί 
κοινή ευθύνη uns δημόσιας διοίκησης και uns Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Πρέπει επομένως να ληφθούν κοινά μέτρα τόσο σε επίπεδο 
χρηματοδότησης όσο και σε επίπεδο θεσμικό και οργανωτικό. Οσον αφορά 
το θεσμικό επίπεδο απαιτείται η μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων στην 
περιφέρεια και ταυτόχρονα προτείνεται και η ανάπτυξη ιδίου 
μηχανισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα υποστηρίζει τις 
πολιτιστικές δραστηριότητες των ΟΤΑ. Καλό θα ήταν η καλύτερη 
απαραίτητο θα ήταν να υπάρχουν στη διαδικασία αυτά και κόμβοι 
διαπλοκής μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και των 
υπηρεσιών uns Τ.Α. Μια δεύτερη πολιτική είναι η προώθηση των 
διαδημοτικών συνεργασιών και των ανταλλαγών στον τομέα του 
πολιτισμού.

Μια άλλη πολιτική είναι να γίνει ένας συνδυασμός των τοπικών 
πολιτιστικών πολιτικών με άλλες δράσεις του κοινωνικού και 
οικονομικού τομέα όπως είναι ο τουρισμός, ο ελεύθερος χρόνος, η 
κατάρτιση, το περιβάλλον, η ποιότητα ζωής. Μια τέταρτη πολιτική 
είναι η προώθηση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθώς 
και η προώθηση uns συνεργασίας με άλλους διεθνείς πολιτιστικής 
οργανισμούς. Δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα μια εποικοδομητική 
συνεργασία με την ONESCO όπως επίσης δεν έχει πραγματοποιηθεί και 
καμιά δουλειά από φορείς uns ΤΑ στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Οι 
ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν παρέχουν σημαντικές δυνατότητες 
αξιοποίησης και αυτών των Οργανισμών. Το μόνο που αποτελεί τροχοπέδη 
uns όλης υπόθεσης είναι η ελλιπής πληροφόρηση που υπάρχει.

Τέλος θα πρέπει να εφαρμοστούν ορισμένα προγράμματα κατάρτισης τα 
οποία θα είναι μείζονοε σημασία και θα αναφέρονται κυρίως στον 
πολιτιστικό προγραμματισμό, τη διοίκηση και τη διαχείριση των
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πολντνστνκών φορέων. Κάτι, επίσηε πολύ σημαντνκό είναι η ανάπτυξη 
ευρωπαϊκών συνεργασιών μέσω τηε συμμετοχήε των ελληνικών ΟΤΑ σε 
Ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων, με απώτερο σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών 
και την ανάπτυξη πολιτιστικών συνεργασιών. Καν βέβανα μέσα από αυτέε 
τνε ανταλλαγέε εμπενρνών καν την πληροφόρηση των ελληννκών Δήμων 
μέσα από τη συμμετοχή τουε σε αυτά τα δίκτυα που προαναφέραμε, είναν 
δυνατή καν ρεαλνστνκή η δναμόρφωση καν η προσαρμογή των πορναμάτων 
τηε Ευρωπαϊκήε εμπενρίαε στνε σύγχρονεε ανάγκεε του τοπνκού 
προγραμματ νσμού.

Προκενμένου να υπάρξουν προοπτνκέε γνα μνα έντονη πολντνστνκή 
κίνηση στη χώρα μαε 9α πρέπεν να δο9εί έμφαση, σύμφωνα με την 
απόφαση του συνεδρίου Υδραε στνε εξήε ενέργενεε.

- Θεσμοθέτηση χρηματοδότησηε γνα τα Πνευματνκά Κέντρα των Δήμων 
καν κοννοτήτων από το Υπουργείο Πολντνσμού.

Περνσσότερη ενεργοποίηση του θεσμού των προγραμματνκών 
συμβάσεων σχετνκά με τον τομέα του πολντνσμού.

- Προώθηση δναδημοτνκών πολντνστνκών συνεργασνών καν στήρνξη από 
τνε Τ.Ε.Δ.Κ. κατά τρόπουε τηε όληε δναδνκασίαε συντοννσμού των 
πολντνστνκών δραστηρνοτήτων των Ο.Τ.Α.

- Ενίσχυση των πολντνστνκών στελεχών τηε Τ.Α. μέσω προγραμμάτων 
κατάρτνσηε γνα θέματα πολντνστνκού προγραμματνσμού.

- Ολοκληρωμένα προγράμματα μακροχρόννου σχεδνασμού, θεσμνκή καν 
οργανωτνκή συνέχενα των πολντνστνκών δραστηρνοτήτων των ΟΤΑ.

- Ενεργοποίηση του τοπνκού πολντνστνκού δυναμνκού με αξνοποίηση 
του εθελοντνκού τομέα σε συνδυασμό με πονοτνκά αναγνωρνσμένεε 
εκδηλώσενε ευρύτερεε εμβέλεναε.

- Συνδυασμόε των πολντνστνκών δραστηρνοτήτων των Ο.Τ.Α. με 
εκπανδευτνκέε καν επνμορφωτνκέε δραστηρνότητεε γνα την ανάπτυξη τηε 
καλλντεχννκήε πανδείαε καν τηε ανσθητνκήε αγωγήε.

- Αξνοποίηση του Ευρωπαϊκού δνκτύου έωε γνα προώθηση πολντνστνκών 
συνεργασνών.
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3.3 Πολιτιστικοί φορείς των οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο όπου προβάλλεται επιτακτική η 
ανάγκη τηε διαφύλαξηε τηε εθνικήε ταυτότηταε μέσα στον ευρύτερο 
ευρωπαϊκό χώρο συνύπαρξηε και συνεργασίαε. Και είναι βέβαιο ότι ένα 
μεγάλο μέροε τηε ευθύνηε φέρουν οι φορείε μέσω των οποίων οι ΟΤΑ 
αναπτύσσουν την πολιτιστική τουε δράση μία δράση που τα αποτελέσμα 
τηε το απολαμβάνουμε καθημερινά στα Πνευματικά Κέντρα τηε Δημοτικέε 
βιβλιο9ήκεε, τηε Επιχειρήσειε Πολιτιστικήε Ανάπτυξηε, τιε Μουσικέε 
σχολέε, τιε Σχολέε χορού, θεάτρου, κινηματογράφου, τα Δημοτικά 
θέατρα, τιε χορωδίεε, τα χορευτικά Συγκροτήματα.

Οι φορείε αυτοί που καλούνται να σηκώσουν το κύριο βάροε τηε 
πνευματικήε προόδου τηε χώραε μαε είναι οι αιρετοί, οι καλλιτέχνεε, 
οι λογοτέχνεε, οι εργαζόμενοι, οι ειδικοί σύμβουλοι, οι ερασιτέχνεε 
οι εθελοντέε, το κοινό που ο βαθμόε συνεργασίαε τουε είναι 
καθοριστικόε για την επίτευξη των στόχων μιαε πολιτιστικήε ανάπτυξηε 
που θα βασίζεται στη σύνθεση τηε πολυφωνίαε.

Ολοι αυτοί οι φορείε αναζωογονούν την πνευματική κίνηση του τόπου 
με το να συμβάλουν στη δημιουργία συνθηκών ανθρώπινηε επικοινωνίαε 
και δημιουργικήε συμμετοχήε, με το να μυούν τα παιδιά από μικρή 
ηλικία στην μαγεία τηε καλλιτεχνικήε παιδείαε, με το να ενεργοποιούν 
τιε διάφορεε κοινωνικέε ομάδεε σε πολιτιστικέε δραστηριότητεε, με 
το να ενισχύουν την ερασιτεχνική δημιουργικότητα των δυνάμεων τηε 
πόληε, και τέλοε με το να μπορέσουν να πείσουν τουε ανθρώπουε κάθε 
ηλικίαε να αξιοποιούν με τέτοιο τρόπο τον ελεύθερο χρόνο τουε που 
η πολιτιστική δράση να αποτελεί γι' αυτούε τρόποε ζωήε.

Προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτέε τουε προσπάθειεε οι φορείε 
που προαναφέρονται συνεργάζονται με το Δήμο, με άλλεε κοινωνικέε 
ομάδεε ή άλλουε πολιτιστικούε φορείε τηε περιοχήε. Ακόμη στην 
προώθηση των ενεργειών τουε συμβάλουν οι διάφορεε διαδημοτικέε και 
διευρωπαϊκέε συνεργασίεε, καθώε και κάποιεε χρηματοδοτήσηε από την
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Ευρωπαϊκή Ενωση καν διάφορεs χορηγίεε.
Παρόλο όμωε το ζήλο, το ενδιαφέρον και τον αγώνα που καταβάλουν 

οι πολιτιστικοί φορείε για να ανεβάσουν το πολιτιστικό βάθρο τηε 
χώραε μαε συναντούνε και πολλαπλά προβλήματα που δυσχεραίνουν το 
έργο τουε, και που πρέπει να τα αναφέρουμε εδώ:

- Μηδαμινέε οικονομικέε δυνατότητεε, έλλειψη κατάλληλων χώρων, 
έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού και έλλειψη ενεργήε συμμετοχήε από 
πλευράε δημοτών.

- Ελλειψη προβληματισμού των δημοτών για την τύχη τηε πολιτιστικήε 
κίνησηε του τόπου.

Προκειμένου αυτά να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά θα πρέπει από 
τη μια η κυβέρνηση να συντελέσει στην ανάπτυξη, στην προώθηση τηε 
πολιτιστικήε κίνησηε και να τονώσει κάποιεε πρωτοβουλίεε οικονομικά 
και θεσμικά και από την άλλη οι φορείε τηε Τ.Α. να συμβάλουν στην 
άνθηση μιαε ζωντανήε και γνήσιαε πολιτιστικήε ζωήε. Τελειώνονταε την 
αναφορά αυτή στουε πολιτιστικούε φορείε θα πρέπει να τονίσουμε ότι 
τώρα τελευταία "κάτι γίνεται" με ένα αυξημένο ενδιαφέρον στα 
πολιτιστικά μαε πράγματα, κι αυτό γιατί οι άνθρωποι ανταποκρίνονται 
στο όραμα για μια γνήσια περιφερειακή πολιτιστική ζωή και από την 
άλλη καταφεύγουν σε αυτά εξαιτίαε των πολλαπλών και καταπιεστικών 
καθημερινών προβλημάτων που τουε καταρρακώνουν.

3.4 θεσμικό - οικονομικό πλαίσιο πολιτιστικής 

δραστηριότητας των ΟΤΑ - χορηγίες

Σε ότι αφορά το θεσμικό πλαίσιο συναντάμε τρειε βασικέε μορφέε 
οργάνωσηε και δομήε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η πιο κλασική μορφή 
είναι η δομή οργάνωσηε του γραφείου στο Δήμο, τηε διεύθυνσηε. Ενα 
γραφείο το οποίο εκτόε από πολύ λίγεε εξαιρέσειε δρα σ' ένα στενό 
γραφειοκρατικό πλαίσιο αποτελεί μια δυσκίνητη υπηρεσία στα πλαίσια 
τηε οποίαε μια λογική ωραρίου και κάρταε δεν μπορεί να αποφέρει
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καρπούε.
Δεύτερη μορφή είναι, η λειτουργία αυτοτελών οργανισμών, Νομικών 

προσώπων που στην ουσία όμωε επιχορηγούνται από το Δήμο και 
λειτουργούν ωε υπηρεσία του Δήμου. Χωρίε να έχουν αυτοτελή και 
ανεξάρτητη ανάπτυξη. Και βέβαια κάτι τέτοιο έχει ωε συνέπεια να 
υπάρχουν σήμερα Δήμοι που διαθέτουν άλλο νομικό πρόσωπο για τη 
φιλαρμονική, άλλο για το Ωδείο, άλλο για το πνευματικό κέντρο και 
άλλο για τη βιβλιοθήκη.

Η τρίτη και τελευταία μορφή που συναντάμε την τελευταία δεκαετία 
κυρίωε είναι οι περίφημεε δημοτικέε επιχειρήσειε. Οι δημοτικέε 
επιχειρήσειε όμωε ενώ θα μπορούσαν να είναι μια αποτελεσματική μορφή 
δομήε και οργάνωσηε στην Τ.Α. ωστόσο έχουν ένα σοβαρό μειονέκτημα. 
Οι περισσότερεε μελέτεε που έχουν γίνει για τιε δημοτικέε 
επιχειρήσειε είναι φωτοτυπία δυο - τριών επιχειρήσεων που έχουν 
δημιουργηθεί και λειτουργήσει κατά τη δεκαετία του '80, τηε Πάτραε 
και τηε Καλαμάταε. Εχουν αναφερθεί μάλιστα περιπτώσειε όπου υπάρχουν 
στα γραφεία κάποιων δημοτικών υπαλλήλων μελέτεε που έχουν γίνει από 
κάποιο άλλο δήμο και αυτοί που τιε έχουν στα γραφεία τουε δεν έχουν 
αλλάξει ούτε το όνομα του Δήμου απ' όπου πήραν τη μελέτη. Η ακόμη 
να έχουν δακτυλογραφήσει όλη τη μελέτη γιατί συνήθωε αυτή έχει επτά 
με οκτώ κομμάτια. Τέλοε υπάρχουν και μελέτεε μέσα σε μια επιχείρηση 
που όμωε δεν μπορούν να δώσουν μια απάντηση στα κατά πόσο είναι 
βιώσιμη η επιχείρηση ή όχι.

Ομωε πέρα από όλα αυτά που συνθέτουν μια αρνητική εικόνα για τιε 
δημοτικέε επιχειρήσειε θα πρέπει να πούμε ότι ωε νέοε θεσμόε μπορούν 
αυτέε να προσφέρουν πολλά αν δουν σοβαρά το θέμα τηε μελέτηε, του 
σχεδιασμού τηε σχέσηε τηε πόληε και των αναγκών τηε με τον 
πολιτισμό, τα ενδιαφέροντα των κατοίκων τηε, τιε ιδιαιτεροτητεε τηε 
και εάν τέλοε δεν μεταφέρουν μηχανιστικά άλλα μοντέλα, άλλων πόλεων.

Οι δημοτικέε επιχειρήσειε μπορούν να αποτελέσουν και τον 
συνδετικό κρίκο διάσπαρτων ομάδων γύρω από την τέχνη και τον 
πολιτισμό, και όταν μιλάμε για ομάδεε αναφερόμαστε ακόμη και σ'
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εκείνεε που μπορεί να λειτουργούν παράλληλα ή ενάντια στο Δήμο.
Τέλοε αξίζει να αναφέρουμε ότι στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου 

δίνονται και περιθώρια για διαδημοτικέε συνεργασίεε. Δυστυχώε 
σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία διαδημοτική επιχείρηση στον 
πολιτιστικό τομέα. Προκειμένου να συνειδητοποιήσουμε την 
σπουδαιότητα μιαε τέτοιου είδουε συνεργασίαε αρκεί να σκεφτούμε κάτι 
απλό. Οτι έναε Δήμοε δεν μπορεί να είναι πρώτοε σε όλα δηλαδή να 
έχει και πολύ καλό θέατρο, και πολύ καλό κινηματογράφο και πολύ καλό 
Ωδείο ταυτόχρονα. Ενώ μέσω μιαε μορφήε διαδημοτικήε συνεργασίαε 
μπορεί βέβαια να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα πρωτοκαθεδριών θα 
αποτελεί όμωε μέσα στα όρια του θεσμικού πλαισίου μια βιώσιμη, 
εφικτή και ρεαλιστική απάντηση σε θέματα σχεδιασμού, μελέτηε και 
αποτελεσματικότηταε.

Μετά από τη σύντομη αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο αξίζει στη 
συνέχεια να δούμε λιγάκι και τιε συνθήκεε που επικρατούν στο 
οικονομικό πλαίσιο. Η σημερινή οικονομική κατάσταση που υπάρχει 
στουε ΟΤΑ είναι τραγική, δεν γίνονται ουσιαστικέε χρηματοδοτήσειε 
στον τομέα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων από όπου και αν 
προέρχονται οι χρηματοδοτήσειε αυτέε ενώ παράλληλα δεν υπάρχει καμία 
απολύτωε μορφή στήριξηε, βοήθεια, και χρηματοδότησηε από κρατικούε 
φορείε. Τα δε ποσά που κατανέμονται παρέχονται με αδιαφάνεια και 
έλλειψη αντικειμενικών κριτηρίων.
Ακόμη όσον αφορά τηε χορηγίεε θα λέγαμε ότι η αρχαίοε Ελληνικόε 

Θεσμόε των χορηγιών μπορεί και σήμερα να στηρίζει κάποιεε 
πολιτιστικέε δραστηριότητεε με την προϋπόθεση όμωε ότι, ο χορηγόε 
τηρεί ορισμένουε βασικούε κανόνεε δεοντολογίαε, όπωε τη μη ταύτιση 
και διαφήμισηε με τη χορηγία, την με κάθε τρόπο επιδίωξη αντιπαροχήε 
που αλλοιώνουν ουσιαστικά το νόημα και το σκοπό τηε χορηγίαε. Θα 
πρέπει μέσω τηε χορηγίαε να επιδιώκεται η επιβράβευση του 
πολιτιστικού γεγονότοε και η κοινωνική καταξίωση του χορηγού. Πρέπει 
οπωσδήποτε να θεσμοθετηθούν κανόνεε δεοντολογίαε αλλά και 
δυνατότηταε αποδοχήε χορηγιών απευθείαε από τουε ΟΤΑ.
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Συμπερασματικά και κλείνονταε το κεφάλαιο 9εσμικο-οικονομικό 
πλαίσιο πολιτιστικήε δραστηριότηταε των Ο.Τ.Α. - χορηγίεε 9α λέγαμε 
ότι. η πολιτιστική δράση μαζί με τουε κανόνεε, τουε θεσμούε τα 
πλαίσια και τουε πόρουε αποτελεί υπόθεση τηε τοπικήε κοινωνίαε με 
πρωτορχικό μέλημα την ενεργοποίηση του αδιάφορου πολίτη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

4.1 Η Ευρωπαϊκή Ενωση και πολιτισμός

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην προσπάθειά τηε να βοηθήσει tous 
κατοίκουε των κρατών - μελών τηε να συνειδητοποιήσουν ότι ανήκουν 
σε μια νέα ενότητα ασχολείται και με θέματα χειροπιαστά, θέματα τηε 
καθημερινής tous ζωήε, θέματα τηε πολιτιστικής tous φύσηε των ηθών 
και εθίμων t o u s .

Εδώ, στο σημείο αυτό διαφαίνεται και ο σκοπόε τηε που είναι, να 
δείξει στουε Ευρωπαίους ότι κατέχονται από κοινέε αξίεε, αυτέε τηε 
δημοκρατίαε και τηε δικαιοσύνης, τηε ελευθερίας αλλά ταυτόχρονα 
θέλει να διαφύλαξει και να προωθήσει τιε τοπικέε και εθνικέε 
ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίεε τα ποικίλα ήθη και έθιμα των λαών και 
των περιοχών τηε Ευρώπηε, που αποτελούν και τον πλούτο τηε Ευρώπηε 
και τη διακρίνουν από άλλεε γεωγραφικές ενότητες του πλανήτη.
Στην δράση τηε κοινότητας αναφέρονται παραδοσιακοί τομείε όπωε 
αρχιτεκτονική κληρονομιά, εικαστικές τέχνεε, λογετεχνία, 
κινηματογράφος, χορόε και στουε μοντέρνους τομείε τα 
οπτικοακουστικά μέσα γενικώε. Η δραστηριοποίηση τηε κοινότητας στα 
πολιτιστικά θέματα τοποθετείται στα 1977 αρχικά, και σταδιακά 
γίνεται σαφέστερη και είναι χαρακτηριστικό ότι στη συνθήκη του 
Μάαοτριχτ γίνεται πρώτη φορά λόγοε για τα πολιτιστικά θέματα με ένα 
ειδικό άρθρο. Αυτή η κίνηση είναι καθοριστική γιατί δείχνει τη
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θέληση, την πολιτική βούληση των κρατών μελών να ασχοληθούν και με 
το θέμα πολιτισμόε σαν μια συγκεκριμένη πολιτική τουε και παρέχει 
και τη λεγάμενη νομική βάση για να μπορέσει πάνω σ' αυτή να 
αναπτυχθεί η συγκεκριμένη πολιτική.

Στο ειδικό αυτό άρθρο για τον πολιτισμό αναφέρεται μεταξύ άλλων 
ότι η δράση τηε Κοινότηταε αποβλέπει στην ενθάρρυνση τηε συνεργασίαε 
μεταξύ των κρατών μελών και όπου είναι αναγκαίο υποστηρίζει και 
συμπληρώνει τη δράση τουε στουε εξήε τομείε:

α) βελτίωση τηε γνώσηε και τηε διάδοσηε του πολιτισμού και τηε 
ιστορίαε των Ευρωπαϊκών λαών,

β) διατήρηση και προστασία τηε πολιτιστικήε κληρονομιάε 
Ευρωπαϊκήε σημασίαε,

γ) καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία συμπεριλαμβανομένου 
και του "οπτικοακουστικού τομέα".

Επίσηε σε άλλη παράγραφο του ίδιου άρθρου φαίνεται ότι το 
Συμβούλιο παίρνει τιε αποφάσειε του μετά από γνωμοδότηση τηε 
Επιτροπήε των περιφερειών. Η επιτροπή αυτή είναι ένα συμβουλευτικό 
όργανο που πρόκειται να θεσμοθετηθεί με τη συνθήκη του Μάαστριχτ και 
που θα περιλαμβάνει 11 ή 12 εκπροσώπουε από τη χώρα μαε, εκπροσώπουε 
των περιφερειών τηε Τ.Α. πρέπει να αναφέρουμε ακόμη ότι οι συνολικοί 
πόροι που διατίθενται για το 4 ή 5 πολιτιστικά προγράμματα δεν είναι 
σημαντικοί. Στον πολιτιστικό τομέα η κοινότητα δεν υποκαθιστά 
εθνικέε δράσειε στον τομέα αυτό απλώε τιε συμπληρώνει. Ισχύει μια 
αρχή που στο εξωτερικό συζητιέται παρά πολύ "η αρχή τηε 
επικουρικότηταε", σύμφωνα με την οποία, ένα κράτοε μέλοε εκτελεί 
μια πολιτική, την πολιτική για τον πολιτισμό για παράδειγμα και η 
Κοινότητα επεμβαίνει επικουρικά, υποβοητικά και συμπληρωματικά εφ' 
όσον είναι σαφέε ότι για κάποιο θέμα είναι καλύτερα η πολιτική αυτή 
να γίνει σε κοινοτικό επίπεδο.

Επομένωε ο πολιτισμόε παραμένει στα εθνικά πλαίσια και κάποια 
προγράμματα βάζουν τιε επιμέρουε αυτέε πτυχέε τηε συνεργασίαε των 
συμπαραγωγών κ.τ.λ.
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4.2 Ευρωπαϊκά Προγράμματα Πολιτιστικής Ανάπτυξης

Αναφερόμενοι τώρα στα πολιτιστικά προγράμματα που εφαρμόζονται 

στα πλαίσια τηε πολιτιστικήε περίφερειακήε πολιτικήε στιε 

Ευρωπαϊκέs χώρεs, παρουσιάζουμε αρχικά το πρόγραμμα καλειδοσκόπιο, 

α) Καλειδοσκόπιο : Στόχοs του προγράμματοε είναι η υποστήριξη των 

σχεδίων των ποικίλων πολιτιστικών εκδηλώσεων Ευρωπαϊκήε κλίμακαε. 

Βασικόε όροε για την πραγματοποίηση του προγράμματοε είναι η 

συμμετοχή καλλιτεχνικών ή άλλων συμμετεχόντων από τουλάχιστον τρειε 

Ευρωπαϊκέε χώρεs.

Δεύτεροε στόχοε του προγράμματοε είναι η υποστήριξη κινητικότηταε 
και επιμόρφωσηε δημιουργών εκτελεστών και καλλιτεχνικών παραγόντων. 
Τρίτοε και τελευταίοε στόχοε είναι η προώθηση τηε πολιτιστικήε 
συνεργασίαε μέσω δικτύων. Προωθείται δηλαδή η δημιουργία δικτύων για 
την όσο δυνατόν καλύτερη συνεργασία στον πολιτιστικό τομέα. Η 
συνολική χρηματοδότηση μιαε εκδήλωσηε δεν υπερβαίνει το 25% του 
συνολικού κόστουε και όχι πάνω από 30.000 ECU. Η ανακοίνωση για το 
καλειδοσκόπιο βγαίνει το φθινόπωρο Σεπτέμβριο με Οκτώβριο και ζητάει 
μέχρι τα τέλη του Δεκέμβρη να υποβάλλονται στην Κοινότητα οι 
προτάσειε για τη χρονιά που ακολουθεί απο τιε οποίεε προτάσειε 
επιλέγονται απο την Κοινότητα πάντοτε οι δράσειε που τελικά θα 
εφαρμοστούν στην πράξη.

Το δεύτερο πρόγραμμα είναι η Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική κληρονομιά
ενισχύει τιε κάθε λογήε εργασίεε που γίνονται για την αποκατάσταση 
ιστορικών χώρων και μνημείων. Τα τελευταία χρόνια προσπαθεί μάλιστα 
και μέσω κάποιων υποτροφιών να ενισχύσει τιε ενέργειεε και τιε 
εκδηλώσειε που γίνονται πάνωπστο θέμα, αρχιτεκτονική κληρονομιά. Και 
εδώ το φθινόπωρο βγαίνει το πρόγραμμα, ορίζεται κάποιο θέμα (όπωε 
"παλιέε βιοτεχνίεε", αγροτική παραγωγή και μάλιστα από την Ελλάδα 
είχε προταθεί ωε θέμα έναε παλιόε αλευρόμυλοε, κάποια βιοτεχνία τα 
οποία και εγκρίθηκαν και ενισχύθηκαν οι εργασίεε αποκατάστασήε τουε)
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καν στη συνέχεια αποφασίζεται ποια από αυτά 3α γίνουν αποδεκτά ή 
όχι.. Στα θέματα αυτά που γίνονται αποδεκτά γίνεται μια σειρά 
ενεργειών και εργασιών για την αποκατάστασή τουε.

Τρίτο πρόγραμμα, είναι οι μεταφράσειε σύγχρονων λογοτεχνικών 
κειμένων. Περίπου 30 με 60 προτάσειε το χρόνο μεταφράζονται και 
ενισχύονται από την Κοινότητα. Πρέπει να τονίσουμε ότι για όλα αυτά 
τα προγράμματα, όλεε οι πολιτιστικέε δράσειε χρηματοδοτούνται με το 
ποσό των 13.500.000 ECU για όλη την Ευρώπη, ένα ποσό το οποίο είναι 
αρκετά πενιχρό για τα κοινοτικά δεδομένα. Τα μισά από αυτά δίνονται 
για την αρχιτεκτονική κληρονομιά ακολου9εί το καλειδοσκόπιο και το 
ποσό που περισσεύει μοιράζεται στα υπόλοιπα μικρά προγράμματα ή 
κάποιεε ειδικέε δράσειε. Στα πλαίσια αυτών των ειδικών δράσεων 
τοποθετούνται τα ποσά που προορίστηκαν για την αναστύλωση του 
Παρθενώνα τηε Ακρόποληε ή του Αγίου Ορουε. Μάλιστα στα πλαίσια αυτών 
των ειδικών δράσεων η Ελλάδα κατέχει προνομιούχα Θέση εξαιτίαε των 
κτισμάτων και των χώρων που διαθέτει εξέχουσαε σημασίαε.

Τέλοε, στα πλαίσια των προγραμμάτων δεν θα πρέπει να παραλείψουμε 
να αναφέρουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα ονόματι MEDIA που είναι ένα 
πρόγραμμα ομπρέλα που περιλαμβάνει 19 υποπρογράμματα για ειδικούε 
τομείε. Βασικόε τουε στόχοε είναι η ενίσχυση και η προώθηση 
παραγωγήε κινηματογραφικών τηλεοπτικών παραγωγών, κινηματογραφικών 
παραγωγών κ.τ.λ., να βελτιωθεί η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητά 
τουε και να διευκολυνθεί η διανομή τουε. Με το πρόγραμμα αυτό καθώε 
και με την τηλεόραση υψηλήε ευκρίνειαε που προσπαθεί να προωθήσει 
η Ευρώπη, γίνεται έναε αγώναε στον οπτικοακουστικό τομέα από την 
πλευρά τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε, προκειμένου να αντισταθεί στην 
πλημμυρίδα Ιαπωνικών προϊόντων και αμερικανικών παραγωγών.

Χαρακτηριστικά μάλιστα ο γάλλοε πολιτικόε Μιττεράν είχε πει ότι 
"οι Ευρωπαίοι στα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα βλέπουν αμερικανικά 
προγράμματα σε γιαπωνέζικεε τηλεοράσειε". Το πρόγραμμα MEDIA και η 
τηλεόραση υψηλήε ευκρίνειαε χρηματοδοτούνται με το ποσό των
50.000.000 ECU ενώ όπωε είχαμε αναφέρει πιο πάνω στα άλλα
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προγράμματα παρέχεται το ποσό των 13.500.000 ECU επομένως γίνεται 
μια πιο συστηματική προσπάθεια για την ενίσχυση των παραγωγών και 
συμπαραγωγούς για τη βελτίωση της ποιότητας και τη διευκόλυνση της 
διανομής.

Τελειώνοντας την αναφορά αυτή που κάναμε τα πολιτιστικά 
προγράμματα 9α πρέπει να μην παραλείψουμε να σημειώσουμε και τις 
πολιτιστικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στον ελληνικό χώρο, 
από τα διαρθρωτικά ταμεία που τα διαχειρίζεται το ελληνικό κράτος: 

α) Συντήρηση και επέκταση μουσείων Μουσείο μοντέρνας τέχνης 
Θεσσαλονίκη το οποίο γίνεται ήδη,

β) Αναστύλωση μνημείων. Εδώ έχουμε μια εκκλησία χειροποίητη στη 
Θεσσαλονίκη όπως και το κάστρο του Πλαταμώνα,

γ) κατασκευή, συντήρηση συνεδριακών κέντρων, πινακοθήκες. 
Αναφέρουμε την πινακοθήκη της Λάρισας,

δ) προγράμματα κατάρτισης. Προγράμματα κατάρτισης μπορούν να 
γίνουν για οποιοδήποτε θέμα. Στόχος τους είναι η κατάρτιση των νέων 
ή των ανέργων προς κάτι που είναι οικονομικά χρήσιμο για να βρουν 
δουλειά, και ακόμη για τομείς όπως είναι το θέατρο, οι τέχνες, ο 
κινηματογράφος που έχουν και μια εμφανή πολιτιστική πτυχή. Σ' αυτά 
τα προγράμματα ο κύριος φορέας είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, και 
σ' αυτό θα πρέπει να απευθύνονται οι Δήμοι που θέλουν να εφαρμόσουν 
τέτοιου είδους προγράμματα στην περιοχή της εμβελείας τους.

Μέσω όλων των προγραμμάτων που προαναφέραμε μπορούμε να πούμε
συμπερασματικά ότι η δράση της Ευρωπαϊκής Ενωση επικεντρώνεται στα εξήβ κύρια
σημεία:

1) Στην ενθάρρυνση της πολιτιστικής ανάπτυξης και της συνεργασίας 
μεταξύτ των κρατών - μελών με τη στήριξη και τη συμπλήρωση της 
δράσης τους στον πολιτισ τικό τομέα και 2) Στη διάδοση της κοινής 
κληρονομιάς μέσω δράσεων ενθάρρυνσης σε συγκεκριμένους 
πολιτιστικούς τομείς.
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T  E  Ì ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ

ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

4.3 Ο θεσμός των αδελφοποιήσεων

Μέσα στα πλαίσια xns περίφερειακήε πολιτιστικήε πολιτικήε στιε 
Ευρωπαϊκέε χώρεε αξίζει, να κάνουμε λόγο και για τιε αδελφοποιήσειε 
για τιε οποίεε επανεκδηλώνεται σήμερα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην 
Ευρώπη. Ενα από τα θεμέλια που στηρίζουν το βάθρο τηε δημοκρατίαε 
έγκειται ακριβώε στην ελευθερία των πολιτών να συμμετέχουν άμεσα στη 
διαχείριση των υποθέσεων που τουε αφορούν, στο επίπεδο του πυρήνα 
βάσηε των κοινωνιών μαε που αντιπροσωπεύει το κοινοτικό πλαίσιο. Γι' 
αυτόν ακριβώε το λόγο η αυτονομία τηε Τοπικήε Αυτοδιοίκησηε αποτελεί 
ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη τηε πόληε και των κατοίκων 
τηε. Οι ανταλλαγέε που γίνονται στο πολιτιστικό επίπεδο είναι γενικά 
πολύ έντονεε στα πλαίσια τηε αδελφοποίησηε ενισχύεται η 
ευαισθητοποίηση ωε προε το πολιτιστικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει τιε 
κοινωνίεε μαε και καθορίζει συχνά τη συμπεριφορά των ατόμων, γεγονόε 
που επίσηε εξηγεί τιε διαφορέε αλλά και τουε δεσμούε των Ευρωπαίων.

Οι πολιτιστικέε σχέσειε εμπλουτίζουν τιε αδελφοποιήσειε και 
λειτουργούν ωε καταλύτηε στη διαδικασία τηε ολοκλήρωσηε. Με τιε 
αδελφοποιήσειε επιτυγχάνεται : 1) Η ανταλλαγή τηε τεχνογνωσίαε, 2) 
0 εμπλουτισμόε των γνώσεων μαε με άλλεε, νέεε εμπειρίεε και 
τεχνικέε, 3) Ο εκσυγχρονισμόε τηε ίδιαε τηε κοινωνίαε με προωθημένεε 
σκέψειε και προτάσειε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Μέσω όλων αυτών που προαναφέραμε γίνεται σαφέε ότι για να είναι 
αποδοτικά και ουσιαστικά μια αδελφοποίηση αυθεραίτη η σωστή επιλογή 
τηε αδελφήε πόληε με ουσιαστικά κριτήρια για την εξασφάλιση τηε 
σταθερότηταε τηε αδελφοποίησηε. Ακόμη πρέπει να επισημαίνουμε την 
ανάγκη αδελφοποιήσεων και με τιε χώρεε εκτόε τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε 
όπωε είναι η Κύπροε, οι βαλκανικέε χώρεε και οι χώρεε τηε ανατολικήε 
Ευρώπηε. Τέλοε πρέπει να τονίσουμε ότι προκειμένου να είναι εφικτή 
η πραγματοποίηση των στόχων των αδελφοποιήσεων θα πρέπει να αυξηθούν 
οι πόροι που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή ένωση για το σκοπό αυτό.

Με τον όρο λοιπόν, αδελφοποίηση εννοούμε την ένωση δυο ή
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περισσότερων πόλεων από διαφορετικά κράτη που αποφασίζουν να 
συνεργαστούν στο πλαίσιο μιαε ευρωπαϊκήε προοπτικήε, για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων τουε και την ανάπτυξη όλο και. π l o  

στενών δεσμών φιλίαε και επικόινωνίαε. 0 θεσμόε αυτόε αναντακλά την 
επι9υμία για πολιτιστικέε, οικονομικέε, αθλητικέε και εμπορικέε 
ανταλλαγέε. Την επιθυμία ανταλλαγών ιδεών τεχνικών σεμιναρίων 
εκπαίδευσηε. Την επιθυμία για κοινωνικέε, σχολικέε ανταλλαγέε και 
ανταλλαγέε νέων. Είναι έναε θεσμόε που η διάρκεια ζωήε του 
χρονολογείται σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη σε 40 περίπου χρόνια. Μάλιστα 
πολλέε πόλειε γιόρτασαν το 1986 τα 40 χρόνια αδελφοποίησηε τουε και 
παρουσίασαν σε διεθνέε μιτιγκ τα πολλαπλά οφέλη που είχαν για την 
πρόοδο και την ανάπτυξη των πόλεων τουε. Μάλιστα για τιε 
αδελφοποιήσειε ο Ζαν Μονέ έναε από τουε ιδρυτέε τηε κοινότηταε είπε 
χαρακτηριστικά : "Δεν δημιουργούμε συμμαχίεε κρατών, ενώνουμε 
ανθρώπουε". Δηλαδή στοχεύουν να φέρουν κοντά τουε ανθρώπουε που 
έχουν διαφορετικούε ορίζοντεε προκειμένου να διαχειριστούν από 
κοινού κοινά συμφέροντα. Ετσι μέσω των αδελφοποιήσεων από τη μια 
εκδηλώνεται μια αλληλεγγύη μεταξύ Δήμων καθώε και έργα ή προγράμματα 
που έχουν αναλυθεί από κοινού προκειμένου να εξευρεθούν λύσειε στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλειε όπωε επαγγελματική, 
κατάρτιση, διαχείριση πόρων, πάταξηε τηε εγκληματικότηταε ένταξηε 
των μειονεκτούντων ατόμων, καταπολέμησηε των ναρκωτικών, και από την 
άλλη - ενισχύεται η ευαισθητοποίηση.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί όμωε η διάρκεια και η σταθερότητα μιαε 
αδελφοποίησηε απαραίτητη είναι η εξασφάλιση τηε χρηματοδότησηε. Η 
επιτροπή των Κοινοτήτων διαθέτει πιστώσειε για τιε ανταλλαγέε των 
αδελφοποιήσεων, όμωε τα ποσά αυτά είναι εξαιρετικά μικρά και 
καλύπτουν ένα πολύ ελάχιστο τμήμα των απαιτούμενων δαπανών. Γι' αυτό 
σημαντικό στοιχείο για τη βιωσιμότητα τηε αδελφοποίησηε είναι η 
ένταξη των αδλεφοποιούμενων ή προε αδελφοποίηση πόλεων σε κοινοτικά 
προγράμματα που απαιτούν τη διακρατική συνεργασία ή λειτουργούν με 
τη φιλοσοφία τηε στήριξηε αδελφοποιήσεων όπωε είναι τα προγράμματα
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ανταλλαγών νέων, εργαζομένων, τα διακρατικά προγράμματα κατάθεσης 
κ . α .

Επίσης δίκτυα μεταξύ των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
περισσοτέρων Ευρωπαϊκών Δήμων χρηματοδοτούνται μέχρι και 70% από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορούν τόμε is 
επιμόρφωσης, περιβάλλοντος, πολεοδομίας κ.τ.λ. Η συνεργασία των 
Ευρωπαϊκών πόλεων και κυρίως εκείνων του Ευρωπαϊκού Νότου μπορεί να 
προσφέρει πολλά.

4.4 Ο θεσμός της πολιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης

Κλείνοντας το κεφάλαιο που αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή διάσταση Tns 
περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής αξίζει να αναφέρουμε τον θεσμό 
της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης που ξεκίνησε απο την Αθήνα 
τη χρονιά 1985. Η σημασία του θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας 
είναι ανεξάντλητη και οι ευνοϊκές οικονομικές επιπτώσεις για τη χώρα 
όπου οργανώνονται οι διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες 
τεράστιες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Γλασκώβη μια χώρα η οποία 
ήταν κατά κύριο λόγο άσκημη άτονη και με την ανάδειξή της όμως σε 
πολιτιστικής πρωτεύουσα το 1990 και με τις διάφορες πολιτιστικές και 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες που οργανώθηκαν στα πλαίσια αυτής η 
πόλη άλλαξε τελείως μορφή. Σε ένα χρονικό διάστημα έξι μηνών μόνο 
έξι εκατομμύρια τουρίστες πέρασαν από αυτή αφήνοντας τεράστια 
οικονομικά οφέλη και πάνω από 3.000 οργανώνει και φορείς οργάνωσαν 
πολιτιστικά γεγονότα.

Βέβαια υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος και αναφερόμαστε στις 
πιστώσεις που κατέβαλλε η πολιτεία αλλά σε γενικές γραμμές το 
συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι μια πόλη μπορεί να αναγενηθεί 
μέσω των πολιτιστικών γεγονότων.

Το 1996 ο κύκλος των Πολιτιστικών πρωτευουσών κλείνει.
Η Ελληνική κυβέρνηση υπέβαλλε το 1997 την υποψηφιότητα της
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Θεσσαλονίκηε για τον τίτλο τηε πολιτιστική s Πρωτεύουσα s τον οποίο 
και κέρδισε ενώ την ίδια χρονιά υποψηφιότητα είχε υποβάλλει και η 
Κωνσταντινούπολη. Η Θεσσαλονίκη εκπροσώπησε αντάξια τον τίτλο που 
τηε αποδόθηκε και σίγουρα ο θεσσαλονικιόε λαοε, ολόκληρη η Ελλάδα 
αλλά και η Ευρώπη γενικότερα 0α έχουν να θυμούνται για πολλά ακόμα 
χρόνια τηε πάμπολεε και ποικίλεε φαντασμαγορικέε πολιτιστικέε 
εκδηλώσειε που οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτήε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5.1 Ο θεσμός των Δημοτικών Επιχειρήσεων 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Ε.Π.Α.Δ.Π

Το Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων (Ε. Π . A .Δ. Π) είναι ένα 
πρόγραμμα το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή το Νοέμβριο του 1993 και. έχει 
ωε απώτερο σκοπό την τόνωση και την ανάπτυξη τηε πολιτιστικήε ζωήε 
των ελληνικών πόλεων μέσω τηε δημιουργίαε σ' αυτέε βιώσιμων 
πολιτιστικών θεσμών κύρουε. 0 προσανατολισμόε του προγράμματοε στην 
ενίσχυση τηε πολιτιστικήε δραστηριότηταε τηε περιφέρειαε φαίνεται 
από το γεγονόε ότι οι παρεμβάσειε που πρόκειται να γίνουν αφήνουν 
απ' έξω τιε δυο μεγαλουπόλειε (Αθήνα και Θεσσαλονίκη). Η παρέμβαση 
στρέφεται γύρω από τέσσεριε κύριουε άξονεε:

α) Το θεσμικό : Στα κέντρα - πόλειε τηε πολιτιστικήε δημιουργίαε 
πρόκειται να γίνουν πολιτιστικοί θεσμοί κύρουε οι οποίοι θα 
καλύπτουν το μεγαλύτερο μέροε τηε καλλιτεχνικήε δημιουργίαε. Μία από 
τιε βασικέε επιδιώξειε το δίκτυο στον τομέα αυτό είναι η δημιουργία 
ενόε ευέλικτου θεσμικού πλαισίου το οποίο θα υποστηρίζει δυναμικά 
τουε νέουε θεσμούε που θα δημιουργηθούν ή θα τονώσει αυτούε που ήδη 
υπάρχουν.

Η νομική μορφή που πρόκειται να επιλεχτεί τελικά για τη λειτουργία 
των νέων θεσμών όχι μόνο θα φέρει ειε πέραε την πραγματοποίηση των 
ενεργειών που είναι απαραίτητεε προκειμένου αυτοί (οι νέοι θεσμοί) 
να λειτουργούν με τη σειρά τουε ομαλά, αλλά και θα εξασφαλίσει την 
αντιπροσωπευτική σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων που 
θα έχουν την εποπτεία για την υλοποίησή τουε (συμμετοχή δήμων, 
ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών, εκπροσώπων του πανεπιστημίου 
κ. τ . λ . ) .

Τέλοε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίαε του τερματίσει Ε.Π.Δ.Π.
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προκειμένου για την προχειρότητα και τον ερασιτεχνισμό που 
χαρακτηρίζει τιε πολιτιστικέε δραστηριότητεε τηε περιφέρειαε 9α 
ορίσει, έναν καλλιτεχνικό διευθυντή ή μία καλλιτεχνική επιτροπή που 
9α είναι αρμόδιοε για την καλλιτεχνική ζωή του τόπου.

β) Την υποδομή : Είναι γεγονόε ότι η ελληνική περιφέρεια στερείται 
οποιαδήποτε υλικοτεχνική κτιριακή πολιτιστικήε υποδομήε πράγμα που 
καθιστά αδύνατη τη λειτουργία κάποιου πολιτιστικού θεσμού επιπέδου 
αν πρωτίστωε δεν γίνει κάτι για την ενίσχυση τηε πολιτιστικήε 
υποδομήε. Στα πλαίσια αυτα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διάσωση τηε 
αρχιτεκτονικήε μαε κληρονομιάε (ανακαίνισε is διατηρητέων, 
επανάχρηση μνημείων κ.τ.λ.).

γ) Το επιμορφωτικό : Το Υπουργείο Πολιτισμού θεωρώνταε από τη μια 
ότι οι πολιτιστικοί εμψυχωτέε - διαχειριστέε οι λεγόμενοι 
"auimateurs" καθώε και οι πολιτιστικοί μάνατζερε είναι απαραίτητα 
προκειμένου να λειτουργούν σωστά και αποτελεσματικά οι πολιτιστικοί 
θεσμοί, και από την άλλη ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη τέτοιων 
ατόμων στην χώρα μαε προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό με την 
οργάνωση δυο κύκλων σεμιναρίων.

Σκοπόε των σεμιναρίων αυτών είναι η δημιουργία του πρώτου πυρήνα 
ειδικευμένων ατόμων που θα δουλέψουν στουε θεσμούε αυτούε που θα 
δημιουργηθούν.

δ) Το επικό ινωνιακό - πληροφοριακό : Οι πόλειε - κέντρα 
πολιτιστικήε επικοινωνίαε έχουν ωε πρωταρχικό στόχο την διάδοση του 
πολιτιστικού αγαθού μέσω τηε σύγχρονηε τεχνολογίαε και για τον σκοπό 
αυτό θα συνδέονται μ' ένα ηλεκτρονικό δίκτυο, το οποίο θα τουε 
παρέχει κάθε δυνατή ενημέρωση σχετικά με την πολιτιστική ζωή τηε 
χώραε. Μάλιστα το Πανεπιστήμιο των Πατρών έχει ήδη αναλάβει την 
εκπόνηση μελέτηε για το πληροφοριακό σύστημα του Δικτύου. Πιο 
συγκεκριμένα βάση των λειτουργικών απαιτήσεων που προκύπτουν θα 
αυξηθούν οι τεχνολογικέε δυνατότητεε που παρέχουν το κάθε είδοε 
πληροφοριακά συστήματα. Θα ακολουθήσει ακόμη μία παρουσίαση των 
πιθανών λύσεων που μπορούν να συμβάλουν στη βέλτιστη διάχυση, την
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αρχειοθέτηση και ανταλλαγή xns πολιτιστικήs πληροφορίαε καθώε και 
τα πιθανά σενάρια υλοποίησηε. Για καθ' ένα απ' αυτά θα γίνει ανάλυση 
κόστουε - οφέλουε, καθώε και χρονοδιάγραμμα τηε εφαρμογήε και 
επέκτασηε του πληροφοριακού δικτύου. Το Υπουργείο Πολιτισμού 
λαμβάνονταε υπόψιν του το γεγονόε ότι η πολιτιστική πραγματικότητα 
που επικρατεί στη χώρα μαε είναι ωε επί το πλείστον απογοητευτική, 
προχώρησε στην πραγματοποίηση του προγράμματοε που προαναφέραμε. Η 
πολιτιστική παραγωγή εκδηλώνεται πλην ελάχιστων εξαιρέσεων στιε δυο 
μεγαλουπόλειε Αθήνα και Θεσσαλονίκη χωρίε το πολιτιστικό αγαθό να 
διοχετεύεται στην περιφέρεια πράγμα που απομονώνει και υποβιβάζει 
ταυτόχρονα κάθε πολιτιστική προσπάθεια που εκδηλώνει την παρουσία 
τηε στην επαρχία. Στιε περισσότερεε επαρχιακέε πόλειε η πολιτιστική 
δραστηριότητα περιορίζεται, στουε καλοκαιρινούε κυρίωε μήνεε, στην 
διοργάνωση των λεγάμενων φεστιβάλ των οποίων το περιεχόμενο δεν 
είναι πάντοτε ποιοτικό. Οπου δεν οργανώνονται πολιτιστικέε 
δραστηριότητεε η ανάπτυξη αυτή γίνεται μονοδιάστατα και δεν έχει 
καταφέρει να δώσει μία ολόπλευρη πολιτιστική ώθηση ούτε και να 
ξεπεράσει τα στενά εθνικά πλαίσια. Επίσηε δεν έχει γίνει κοινή 
συνείδηση ακόμη ότι μεταξύ τηε πολιτιστικήε παραγωγήε και τηε 
ευμερειαε οικονομικήε και κοινωνικήε ζωήε τηε επαρχίαε υπάρχει σχέση 
αλληλεξάρτησηε. Δυστυχώε στιε μέρεε μαε κυριαρχεί η άποψη ότι ο 
πολιτισμόε αποτελεί με "πολυτέλεια" και μια αντιπαραγωγική 
επένδυση. Ωε εκ τούτου η αναβάθμιση του ρόλου τηε περιφέρειαε στον 
τομέα αυτό εμφανίζεται ωε επείγουσα ανάγκη και απαραίτητη προϋπόθεση 
για την περαιτέρω οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου.

Με βάση όλα αυτά που έχουμε αναφέρει θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε 
τουε στόχουε του Ε.Π.Δ.Π. στα εξήε κύρια σημεία:

- Διοχέτευση του πολιτιστικού αγαθού σ' ολόκληρη την ελληνική 
περιφέρεια.

- Παραγωγή πρωτότυπηε πολιτιστικήε και καλλιτεχνικήε δημιουργίαε 
και διάδοσή τηε στον ελληνικό χώρο.

- Ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τηε επαρχίαε, τηε τοπικήε
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αυτοδιοίκησης και των πολιτιστικών παραγόντων προκειμένου να είναι 
εφικτή μια "εθνική πολιτιστική εξόρμηση".

Ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού εφόσον συντρέχουν βέβαια 
ορισμένες προϋποθέσεis.

Δημιουργία βιώσιμων πολιτιστικών θεσμών ευρωπαϊκού φάσματοε 
και KÙpous.

- Ενίσχυση και προστασία των πολιτιστικών θεσμών και εκδηλώσεων 
που ήδη υπάρχουν και λειτουργούν.

- Προσπάθεια αποκέντρωσης τόσο στην παραγωγή όσο και στη διακίνηση 
και τον τρόπο διαχείρισης των πολιτιστικών ενεργειών.

- Δημιουργία υποδομής που θα είναι κατάλληλη για την υλοποίηση 
των εκδηλώσεων.

- Καλλιέργεια, υποστήριξη, προώθηση και αξιοποίηση της ιδιαίτερης 
πολιτισμικής κληρονομιάς του κάθε τόπου.

- Ενεργή συμμετοχή των πόλεων του Δικτύου σε όλες τις μορφές 
καλλιτεχνικής και πολιτισμικής δραστηριότητας.

- Υποστήριξη των δυναμικών πολιτιστικών δυνάμεων που επικρατούν 
στις διάφορες πόλεις προκειμένου αυτές να ενεργοποιηθούν για μια 
μελλοντική ένταξη στο Δίκτυο.

Εκπαίδευση και κατάρτιση εξειδικευμένου επιστημονικού 
προσωπικού το οποίο θα αποτελεί και τον πυρήνα απ' όπου θα 
αναδειχτούν οι μελλοντικοί πολιτιστικοί εμψυχωτέε - διαχειριστές.

Σκοπός του Υπουργείου Πολιτισμού είναι να λειτουργήσει 
συντονιστικό τόσο κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης της πρότασης όσο 
και κατά τη μετέπειτα λειτουργία του θεσμού. Η ολοκληρωμένη πρόταση 
θα είναι το αποτέλεσμα των συζητήσεων που θα προηγηθούν τόσο με την 
τοπική αυτοδιοίκηση όσο και με τιε τοπικές κοινωνίες από τις οποίες 
θα τους ζητηθεί να προσδιορίσουν και να οραματιστούν πως θα ήθελαν 
να διαμορφωθεί η πολιτιστική φυσιογνωμία της πόλης τους. Στα πλαίσια 
αυτά θα καθοριστεί η βιωσιμότητα του θεσμού και το θεσμικό πλαίσιο 
λειτουργίας του Δικτύου. Τέλος θα επιδιωχθεί να επιτευχθεί και η 
πλέον αντιπροσωπευτική κοινωνική σύνθεση τόσο στη διοίκηση όσο και
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σχη διαχείριση του προγράμματοε.
Πρέπει, ακόμη να τονίσουμε όχι. το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα 

εξασφαλίσει τον χρηματοδοτεί από το Β' Κοινοτικό πλαίσιο στήριξηε 
στο οποίο θα υπάρχει ωε υποπρόγραμμα στο Λειτουργικό πρόγραμμα του 
Υπουργείου Πολιτισμού με τριάντα δισεκατομμύρια δραχμέε (30 Sis).

5.2 Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση 

και τη λειτουργία του προγράμματος

Το Υπουργείο Πολιτισμού θεωρεί ότι κάθε πρόγραμμα το οποίο δεν 
έχει διασφαλίσει την υποστήριξη και τη συμμετοχή των τοπικών 
κοινωνιών (π.χ. Οργανισμών Τοπικήε Αυτοδιοίκησηε επιμελητηρίων, 
πολιτιστικών παραγόντων πανεπιστημίου) αλλά έχει σχεδιαστεί και 
προγραμματιστεί και πραγματοποιηθεί "εκ των άνω" είναι 
καταδικασμένο να οδηγηθεί σε πλήρη αποτυχία. Επομένωε η συμμετοχή 
τηε τοπικήε αυτοδιοίκησηε στην διαμόρφωση και εφαρμογή του Ε.Π.Δ.Π. 
είναι επιτακτική προκειμένου να μπορέσει να εφαρμοστεί αυτό axis 
διάφορεε επαρχιακέε πόλε is.

Αυτή η συμμετοχή τηε τοπικήε αυτοδιοίκησηε αποτελεί και έναν από 
t o u s  πρωταρχικούε στόχουε του ΥΠ.ΠΟ. στην προσπάθεια που έχει 
εξαπωλήσει για την ενημέρωση των πόλεων σχετικά με το Ε.Π.Δ.Π. Σ' 
αυτή τη διαδικασία τηε ενημέρωσηε ο ρόλοε τηε τοπικήε αυχοδιοίκησηε 
σ' όλα τηε τα επίπεδα (Δήμοι, Νομαρχίεε, Περιφέρειεε) είναι 
καταλυτικόε. Ολοι αυτοί οι φορείε αφού έχουν πρωτίστωε ενημερωθεί 
από το ΥΠ.ΠΟ. διοργανώνουν διάφορεε συσκέψειε όπου με την παρουσία 
του Υπουργού Πολιτισμού, των εκπροσώπων των πολιτιστικών φορέων και 
οργανισμών των πόλεων και των μελών τηε ομάδαε εργασίαε που έχει 
επεξεργαστεί το πρόγραμμα γίνεται μια ανάλυση των σκοπών που 
εξυπηρετεί το Ε.Π.Δ.Π. και ακολουθεί κάποιοε διάλογοε όπου οι φορείε 
εκθέτουν τιε απόψειε τουε ωε προε την αποτελεσματικότητα που θα έχει 
τη λειτουργία ενόε θεσμού σε κάποια συγκεκριμένη πόλη. Μετά από όλα 
αυτά οι δήμοι συντάσσουν με δική τουε πρωτοβουλία πρόταση σχετικά
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με την ένταξη τηε πόληε t o u s  στο Ε.Π.Δ.Π. αφού πρώτα έχουν 
πραγματοποιήσει μια σειρά συσκέψεων ή δ ιοργανώνονταε κάποιεε 
ημερίδεε από όπου προκύπτει, και. η πολιτιστική φυσιογνωμία των πόλεων 
έτσι όπωε την έχουν πλάσει στη φαντασία τουε οι κάτοικοί τηε.

Οι δήμοι όμωε ασκούν αποφασιστικό ρόλο και στην υλοποίηση και 
λειτουργία των θεσμών. Αμέσωε μόλιε αποφασιστεί η ένταξη κάποιαε 
πόληε στο Ε.Π.Δ.Π. οι δήμοι συστήνουν ένα φορέα ιδιωτικού δικαίου, 
ένα Νομικό πρόσωπο. Ιδιωτικού Δικαίου ένα Νομικό πρόσωπο. Ιδιωτικού 
Δικαίου του οποίου κύρια αρμοδιότητα είναι η σωστή λειτουργία του 
θεσμού. Κυρίαρχο όργανο των φορέων αυτών είναι τα διοικητικά τουε 
συμβούλια που αποτελούνται από εκπροσώπουε των Οργανισμών Τοπικήε 
Αυτοδιοίκησηε από προσωπικότητεε, από πολιτιστικούε φορείε κ.τ.λ.

Στουε θεσμούε αυτούε μια από τιε κυριότερεε επιδιώξειε είναι η 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών πολιτιστικών 
δυνάμεων και δημιουργών, οι οποίοι μέσα στα πλαίσια των θεσμών του 
Ε.Π.Δ.Π. θα ενισχυθούν και θα αναπτυχθούν με τρόπο ώστε σιγά - σιγά 
να δημιουργηθούν ισχυροί πυρήνεε πολιτιστικών εμψυχωτών, που σε 
συνεργασία με τιε τοπικέε πολιτιστικέε δυνάμειε, θα ενισχύσουν 
αποτελεσματικά πολιτιστικούε θεσμούε όχι μόνο πανελλήνιαε αλλά και 
πανευρωπαϊκήε εμβέλειαε, ενώ το ΥΠ.ΠΟ. από την άλλη θα αρκεστεί στην 
άσκηση ενόε επιτελικο-συντονιστικού ρόλου υποστήριξηε των 
συγκεκριμένων πόλεων στην λειτουργία των θεσμών τουε.

5.3 Ο θεσμός των Δημοτικών Επιχειρήσεων 

πολιτιστικής ανάπτυξης

Οι δημοτικέε επιχειρήσειε πολιτιστικήε ανάπτυξηε που έχουν 
δημιουργηθεί στην Ελλάδα προέκυψαν σαν μία ανάγκη μιαε ολοκληρωμένηε 
πολιτιστικήε παρέμβασηε, μιαε παρέμβασηε που θα είχε τη φιλοδοξία 
να απευθυνθεί σε όλουε τουε κατοίκουε και τη μεγαλύτερη ακόμα 
φιλοδοξία να περάσει από τιε συμπληγάδεε του ελιτισμού και του 
λαϊκισμού που αποτελεί και μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή να δημιουργηθεί
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κάτι, no ιοτικό και. συνάμα μαζικό χωρίε όμωε να υπάρχει, ο κίνδυνοε 
ξεπεσμού στην μία πλευρά (ελιτισμόε) ή στην άλλη (λαϊκισμόε) .
Ακόμη μία άλλη εξίσου βασική φιλοδοξία αυτών των επιχειρήσεων ήταν 

να μετατρέψουν σιγά σιγά t o u s  πολίτεε σε παραγωγούε πολιτισμού και 
όχι μονάχα σε χρήστεε και σε αποδέκτεε. Αυτό είναι πολύ βασικό γιατί 
μπορεί να είναι πολύ εύκολο να οργανώσει κανείε ένα φεστιβάλ ή 
οτιδήποτε άλλο, και να φέρνει κάποιεε εκδηλώσειε από έξω. Το 9έμα 
είναι πωε να δίνειε τη δυνατότητα στουε ίδιουε τουε κατοίκουε να 
γίνουν παραγωγοί πολιτισμού.

Και τέλοε έναε τέτοιοε φορέαε 9α πρέπει να συμβάλει στο να 
δημιουργη9εί ένα κλίμα συνολικήε αισ9ητικήε αναβά9μισηε γεγονόε που 
είναι εξέχουσαε σημασίαε και που έχει αντίκτυπο σε όλεε τιε 
λειτουργίεε τηε κα9ημερινότηταε και τηε ζωήε μαε.

5.4 Το ιδεολογικό στίγμα

Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα την ιδεολογία των δημοτικών 
επιχειρήσεων μπορούμε να την παραστήσουμε σχηματικά σαν να 
αποτελείται αυτή που τρειε ομόκεντρουε κύκλουε.

0 πρώτοε κύκλοε που είναι και ο μεγαλύτεροε είναι όλη η πόλη. Εδώ 
το κύριο θέμα είναι πωε μπορούν να γίνονται κάποια πράγματα τα οποία 
9α μπορεί η πόλη να τα υιοθετεί και να τα αφομοιώνει φιλικά, χωρίε 
να επιβάλλονται αλλά να απλώνονται σε κάθε γωνιά τηε σ' αυτή μέσα 
από ένα πλήθοε εκδηλώσεων. Γι' αυτόν ακριβώε το λόγο και όλα τα 
κτίρια πολιτισμού δεν είναι συγκεντρωμένα σε ένα σημείο αλλα 
εκτείνονται παντού. Ετσι σε άλλο σημείο τηε πόληε είναι το ωδείο, 
σε άλλο η Μουσική σχολή, σε άλλο το Εικαστικό Εργαστήρι κ.τ.λ. Ετσι 
ο πρώτοε κύκλοε που αφορά τουε κατοίκουε είναι ένα πλέγμα 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και λειτουργιών, που ο κάτοικοε και να μην 
θέλει να πάει να το συναντάει μπροστά του. Πηγαίνει για παράδειγμα 
μαι βόλτα στο πάρκο τηε πόληε και βλέπει ξαφνικά μπροστά του μια 
έκθεση γλυπτικήε ή μια έκθεση ζωγραφικήε μπροστά του. Είναι λοιπον 
σαν να τον στήνεται μια όμορφη και γλυκιά παγίδα στην οποία θα πέσει
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οπωσδήποτε μέσα.
0 δεύτεροε κύκλοε δεν αφορά τον απλό κάτοικο αλλα τουε περισσότερο 

μυημένουε στον πολιτισμό. Εδώ περιλαμβάνεται μια σειρά 
επιμορφωτικών σεμιναρίων που αφορούν εξειδικευμένα θέματα για τον 
πολιτισμό και τα οποία τα παρακολουθούν αυτοί που όπωε προαναφέραμε 
ασχολούνται πιο ουσιαστικά με το αντικείμενο τον πολιτισμό.

Και τέλοε στον τρίτο και τελευταίο κύκλο υπάρχουν τα καλλιτεχνικά 
εργαστήρια που απευθύνονται στουε ακόμα πιο προχωρημένουε. Αυτά τα 
καλλιτεχνικά εργαστήρια αφορούν κάθε μορφή τηε τέχνηε, το χορό, τη 
μουσική, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, το θέατρο, τον κινηματογράφο.

5.5 Θεσμικό πλαίσιο

Οι δημοτικέε επιχειρήσειε πολιτιστικήε ανάπτυξηε στα πλαίσια του 
θεσμικού πλαισίου διοικούνται από ένα διοικητικό συμβούλιο. Τα μέλη 
του συμβουλίου αυτού προέρχονται καθώε και οι αναπληρωτέε τουε, από 
αιρετούε εκπροσώπουε του Δήμου, από εκπροσώπουε των εργαζομένων, από 
κοινωνικούε φορείε από δημότεε μερικέε φορέε και από πολιτιστικούε 
φορείε. Οι πολιτιστικοί αυτοί φορείε είναι φορείε που έχουν σχέση 
με τη μουσική, τον κινηματογράφο κ.τ.λ. και αυτή η συμμετοχή τουε 
στη διοίκηση αποτελεί μια ζωντανή παρουσία των δυνάμεων τηε πόληε 
μέσα στα διοικητικά συμβούλια αλλά ταυτόχρονα και μία σύμλευση τηε 
προσπάθειαε του Δήμου με το ερασιτεχνικό κίνημα τηε πόληε. 
Τελειώνονταε αυτή την σύντομη αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο να 
τονίσουμε ακόμη ότι στα διοικητικά συμβούλια των δημοτικών 
επιχειρήσεων πολιτισμού υπάρχει έναε πλουραλισμόε και αυτό γιατί δεν 
υπάρχει τίποτα χειρότερο στον πολιτισμό από το να του επιβάλλεται 
οποιαδήποτε μορφή εξουσίαε και να τον καταδυναστεύει.
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5.6 Η χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση των δημοτικών επιχειρήσεων πολιτισμού προέρχεται, 
από πολλέε πηγέε. Καταρχήν οι περισσότερεε απο αυτέε έχουν συνάψει, 
προγραμματική σύμβαση με το Δήμο, με το Υπουργείο Πολιτισμού, με το 
Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Νέαε Γενιάε. Ακόμη άλλοι πόροι 
μπορεί να προέρχονται από τα δίδακτρα ή τα έσοδα από τιε 
καλλιτεχνικέε εκδηλώσειε, από χορηγίεε, από δωρεέε, κληρονομιέε, 
κληροδοτήματα, από δάνεια και επιχορηγήσειε.

Κλείνονταε αυτό το κεφαλαίο για τιε δημοτικέε επιχειρήσειε 
πολιτιστικήε ανάπτυξηε 9α πρέπει να πούμε ότι αυτέε 9α μπορέσουν ν' 
αποτελέσουν ισχυρότατα πόρουε οικονομικήε ανάπτυξηε για τη χώρα μαε. 
Είναι σίγουρο ότι η πολιτιστική πολιτική είναι αδιάρρηκτα 
συνδεδεμένα με την οικονομική ανάπτυξη. Οπου δεν είναι, αυτό 
αποτελεί μια σημαντική απώλεια, μία απώλεια γενικά για την πατρίδα, 
δηλαδή και σε εθνικό επίπεδο όπου δεν έχουμε δώσει την αξία που 9α 
έπρεπε στον πολιτισμό στην οικονομική του διάσταση. Γιατί ο 
πολιτισμόε 9α μπορούσε να αποτελεί και σε εθνικό επίπεδο έναν 
σημαντικό οικονομικό πόρο. Οπου αξιοποιείται και ωε οικονομικόε 
nópos είναι ένα μεγάλο κέρδοε και για τα φυσικά οικονομικά μεγέθη 
του τόπου.

5.7 ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Με βάση τη νομική μορφή, το θεσμικό πλαίσιο τιε δραστηριότητεε 
και το ιδιοκτησιακό τουε καθεστώε οι επιχειρήσειε τηε αυτοδιοίκησηε 
κατανέμονται σε τέσσεριε κύριεε κατηγορίεε αναπτυξιακέε εταιρίεε, 
κέντρα επαγγελματικήε κατάρτισηε, δημοτικέε / κοινοτικέε 
επιχειρήσειε και ΔΕΥΑ.
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Οι αναπτυξιακές εταιρείες αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία 
επιχειρήσεων και. αυτό γιατί οι δραστηριότητές τουε αφορούν ένα ευρύ 
φάσμα ενεργειών και δράσεων που έχουν σκοπό την υποστήριξη της 
τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και την προώθηση της 
απασχόλησης. Οι περισσότερες από αυτές έχουν συστα9εί με τη μορφή 
της ανώνυμης εταιρείας του ΔΚΚ ή του ΚΝΑ και στο μετοχικό τους 
κεφάλαιο συμμετέχουν φορείς της τοπικούς αυτοδιοίκησης καθώς και 
τοπικοί οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς. Σε μερικές αναπτυξιακές 
εταιρίες συμμετέχουν τόσο η πρωτοβάθμια όσο και η δευτεροβάθμια 
τοπική αυτοδιοίκηση δηλ. αποτελούν κοινές επιχειρήσεις των ΟΤΑ.

Τα κέντρα επαγγελματικήs κατάρτισης αποτελούν μια ιδιαίτερη 
κατηγορία γεγονός που οφείλεται στο ότι οι δραστηριότητές τους 
καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την επαγγελματική 
κατάρτιση και ρυθμίζει επίσης και τους όρους λειτουργίας της 
αντίστοιχης αγοράς (υλοποίηση προγράμματος που αφορούν αποκλειστικά 
την επαγγελματική κατάρτιση και στήριξη των τοπικών πρωτοβουλιών 
απασχόλησης και άλλων συναφών ενεργειών. Τα κέντρα αυτά έχουν 
υιοθετήσει ποικίλλεες νομικές μορφές με βάση του ΔΚΚ ή του ΚΝΑ και 
ακόμη λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες στο βαθμό που αποτελούν 
κοινές επιχειρήσεις της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και 
τριτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.

Οι δημοτικές / κοινοτικές επιχειρήσεις εδώ αναφερόμαστε στις 
κλασικές επιχειρήσεις του ΔΚΚ, με διάφορες τις δραστηριότητες και 
τις ποίκιλλες νομικές μορφές, αλλά που στη μεγάλη τους πλειοψηφία 
λειτουργούν ως αμιγείς ή διαδημοτικές / διάκοινοτικές επιχειρήσεις 
και ανήκουν σε πρωτοβάθμιους μόνον ΟΤΑ.

Οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης - αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και σε 
ελάχιστες περιπτώσεις κοινοτικές, συγκατελέγονται σε έναν ιδιαίτερο 
νομικό τύπο επιχειρήσεω της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης με 
ειδικές δραστηριότητες, που έχουν αναλάβει την άσκηση συγκεκριμένων 
αρμοδιοτήτων και αποτελούν την μοναδική κατηγορία όπου ο κοινωφελής 
τους χαρακτήρας είναι θεσμικά κατοχυρωμένος.
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όλεε οι επιχειρήσετε τηε αυτοδιοίκησηε είναι συνολικά 844 με βάση 
ορισρένα στοιχεία του 1996 (καταγραφεί ΕΕΤΑΑ, έρευνα πετά και 
διασταύρωση στοιχείων από τον κ. Σαπουνάκη). Η κατανορή τουε ανα 
κατηγορία είναι οι εξήε (Πίνακαε α).

a l a Κατηγορίες Πλήθος %

1. Α ν α π τ υ ξ ια κ έ ς  ε τ α ιρ ίε ς 58 7

2. Κ έ ν τ ρ α  ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή ς  κ α τ ά ρ τ ισ η ς 77 9

3. Δ η μ ο τ ικ έ ς  / κ ο ιν ο τ ικ έ ς  ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις 639 76

4. Δ Ε Υ Α 70 8

Σύνολο 844 100

Οπωε φαίνεται από τον πίνακα την ρεγάλη πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων τηε αυτοδιοίκησηε συγκεντρώνουν οι δηροτικέε / 
κοινοτικέε επιχειρήσειε. Οι ΔΕΥΑ έχουν περιορισρένο ορίζοντα 
ανάπτυξηε δεδορένου ότι απευθύνονται κυρίωε στουε ρεγάλουε και 
ρεσαίουε δήρουε τηε περιφέρειαε ενώ στιε ρεγαλουπόλειε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη λειτουργούν ιδιαίτερα νορικά πρόσωπα που ανήκουν στο 
κρότοε.

Οι αναπτυξιακέε εταιρείεε καλύπτουν ένα επίσηε ρικρό ποσοστό 
γεγονόε που οφείλεται κυρίωε στην ιδιαιτερότητα του αντικειρένου 
τουε, και τιε ποικίλεε δυσκολίεε που συναντά ρια εταιρική σχέση σε 
τοπικό επίπεδο. Αντίθετα τα κέντρα επαγγελρατικήε κατάρτισηε 
καλύπτουν ένα υψηλό σχετικά ποσοστό, και ράλιστα αν ληφθεί υπόψιν 
η πρόσφατη δηριουργία τουε, αποδεικνύεται ότι η αυτοδιοίκηση 
εκφράζει ένα έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και εφαρρογή 
προγραρράτων ανάπτυξηε του ανθρώπινου δυναρικού τηε περιοχήε τηε. 
Στην αύξηση του αριθρού των κέντρων αυτών συρβάλει ακόρη και το
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ευνοϊκό καθεστώε χρηματοδότησή s τουε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο.

5.7.1 Ταμειακή κατανομή των δημοτικών / κοινοτικών

επιχειρήσεων

Στο κομμάτι αυτό κάνουμε αναφορά στην ταξινόμηση των δημοτικών / 
κοινοτικών επιχειρήσεων σε κλάδουε οικονομικήε δραστηριότηταε 
(.1996) που είναι:
1. Αγροτική παραγωγή : αφορά τουε κλάδουε τηε γεωργίαε, 

κτηνοτροφίαε, δασοκομείαε, 8ήραε και αλιείαε και περιλαμβάνει 
επιχειρήσειε 9ερμοκηπίων, ιχ9υοκαλλιεργειών, ξηραντήρια, φυτώρια, 
ψυκτικέε εγκαταστάσειε και κτηνοτροφικέε μονάδεε.

2. Ορυχεία - Λατομεία : περιλαμβάνει επιχειρήσειε μαρμάρων, 
αδρανών υλικών, άμμου και λιγνιτωρυχεία.

3. Ενέργειαε : περιλαμβάνει επιχειρήσειε φυσικού αερίου,
τηλε9έρμανσηε και αξιοποίησηε των ανανεώσιμων πηγών ενέργειαε.

4. Βιομηχανία : εδώ περιλαμβάνονται οι επιχειρήσειε κρέατοε,
μαυττοριών, ματισμού, εμφιάλωσηενερού, επεξεργασίαε ξύλου, οπτικών 
οργάνων, μεταλλικών προϊόντων και ελαιοτριβεία.

5. Κατασκευέε : ο κλάδοε αυτόε αφορά επιχειρήσειε τεχνικών έργων, 
οικιστικήε ανάπλασηε μαρμάρων και ασφαλτομίγματοε.

6. Μεταιρορέε: περιλαμβάνει επιχειρήσειε αστικών συγκοινωνιών,
ακτοπλοϊαε και γεφυροπλάστιγγεε.

7. Εμπόριο: περιλαμβάνει πρατήρια καυσίμων ζαχαροπλαστεία και
Syper Market.

8. Δημοτικέε αγορέε - βιοτεχνικά πάρκα: αναφέρεται στον κλάδο και 
διαχείρισηε ακίνητηε περιουσίαε και περιλαμβάνει τιε αντίστοιχεε 
επιχειρήσειε.

9. Τουρισμόε : εδώ περιλαμβάνονται ξενώνεε, ενοικιαζόμενα
δωμάτια, κατασκηνώσειε, ξενοδοχεία, αναψυκτήρια και ιαματικά 
λουτρά.

10. Πολιτισμόε : αναφέρονται στον κλάδο των ψυχαγωγικών και
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πολιτιστικών δραστηριοτήτων και. περιλαμβάνει. πολιτιστικά 
πνευματικά κέντρα, πινακοθήκεε, ωδεία, μουσεία και τα ΔΕΠΕΘΕ.

11. Επικοινωνία / διαφήμιση: περιλαμβάνει επιχειρήσειε διαφήμισηε 
και ραδιοφωνικών σταθμών.

12. Αθλητισμόε : περιλαμβάνει επιχειρήσειε τέννιε, γκλολφ,
αθλητικά και χιονοδρομικά κέντρα.

13. Κοινωνική παρέμβαση : περιλαμβάνει επιχειρήσειε βρεφονηπιακών 
σταθμών και κοινωνικήε πρόνοιαε.

14. Περιβάλλον: οι επιχειρήσειε που εδώ περιλαμβάνονται
επιχειρήσειε διάθεσηε απορριμάτων και λυμάτων, καθαριότηταε, 
περιβαλλοντικά εργαστήρια και γενικότερα οποιαδήποτε άλλη 
δραστηριότητα αφορά την προστασία του περιβάλλοντοε.

15. Πολλαπλέε δραστηριότητεε: οι δραστηριότητεε του κλάδου αυτού 
δεν είναι δυνατό να ενταχθούν σε κάποιο συγκεκριμένο κλάδο γιατί 
παρέχουν υπηρεσίεε σε διάφορουε τομείε με ποικίλα αντικείμενα. Οι 
επιχειρήσειε που ανήκουν στην κατηγορία αυτή είναι αμιγείε δημοτικέε 
επιχειρήσειε που έχουν συσταθεί ωε εργαλεία εξυπηρέτησηε και 
ευελιξίαε των αντίστοιχων δήμων και κοινοτήτων.

16. Λοιπέε: τέλοε εδώ ανήκουν οι επιχειρήσειε ανθοπωλείων,
ασφαλειών κ.α. που δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τιε 
προηγούμενεε κατηγορίεε.

Π ίνα κ α δ : Τ α ξ ινό μ η σ η  δ η μ ο τ ικ ώ ν  /  κ ο ιν ο τ ικ ώ ν  ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν  σ ε  

κλάδουδ ο ικ ο ν ο μ ι κ ή δ  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α ε  1996

Κλείνονταε το κεφάλαιο αυτό για τιε επιχειρήσειε τηε 
αυτοδιοίκησηε αξίζει να κάνουμε και μια σύντομη αναφορά στην 
περιφερειακή κατανομή αυτών.
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α/α Κλάδοι Πλήθος %

1 Α γ ρ ο τ ικ ή  π α ρ α γ ω γ ή 37 6

2 Ο ρ υ χ ε ία  - Λ α τ ο μ ε ία 20 3

3 Ε νέρ γ ε ια 8 1,2

4 Β ιο μ η χ α ν ία 19 3

5 Κ α τ α σ κ ε υ έ ς 50 8

6 Μ ε τ α φ ο ρ έ ς 14 2 ,2

7 Ε μ π ό ρ ιο 8 1,2

8 Δ ημ . Α γ ο ρ έ ς  - Β ΙΟ Π Α 10 1,6

9 Τ ο υ ρ ισ μ ό ς 174 27

10 Π ο λ ιτ ισ μ ό ς 143 2 2 ,3

11 Ε π ικ ο ιν ω ν ία  - Δ ια φ ή μ ισ η 34 5 ,3

12 Α θ λ η τ ισ μ ό ς 11 1,7

13 Κ οινω νική παρέμβαση 10 1,6

14 Περιβάλλον 19 3

15 Π ολλαπλές  δραστηριότητες 73 11,5

16 Λ οιπές 9 1,4

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 639 100

65



Πίνακαε : Ποσοστιαία περιφερειακή κατανομή των επιχειρήσεων 
τηε αυτοδιοίκησηε κατά κατηγορία

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑ ΠΤΥΞ.
ΕΤΑ ΙΡΕΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΑ
ΕΠΑΓΓ.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΔΗΜ ΟΤΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΥΑ ΣΥΝΟΛΟ

Αν. Μ α κ ./θ ρ α κη 8,6 9,1 6,3 8,6 6,9

Κεντρ.
Μακεδον.

17,2 15,6 19,7 14,3 18,7

Δυτ. Μ ακεδονία 5,2 3,9 4,5 5,7 4,6

Η πειρος 5,2 2,6 9,9 5,7 8,5

Θ εσσ αλ ία 6,9 15,6 9,1 8,6 19,5

Ιόνια Νησιά 1,7 5,2 5,0 2,9 4,6

Δυτ. Ε λλάδα 8,6 3,9 5,5 10,0 5,9

Στερεά Ε λλά δα 10,3 6,5 4,7 7,1 5,5

Α ττική 6,9 19,5 13,9 1,4 12,9

Π ελοπόννησος 5,2 5,2 5,8 10.0 6,0

Βόρειο Α ιγα ίο 3,4 2,6 3,9 4,3 3,8

Νότιο Α ιγα ίο 3,4 5,2 6,9 11,4 6,9

Κρήτη 17,2 5,2 4,9 10,0 6,2

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100

Ετσι λοιπόν με βάση τον πίνακα παρατηρούμε τα εξήε:
1) Οι περισσότερεε αναπτυξιακέε ε τ α ιρ ε ίε ε  έχουν συσταΟεί στιε 

περιφέρειεε τηε Κεντρικήε Μακεδονίαε, τηε Κρήτηε και τηε Στερέαε 
Ελλάδαε και ακολουθούν οι περιφέρειεε τηε Αν. Μακεδονίαε και Θράκηε
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της Δυτική s Ελλ. και. Θεσσαλίας και xns Αττικής. Οι υπόλοιπες 
ακολουθούν με πολύ μικρά ποσοστά.

2) Τα περισσότερα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης είναι 
συγκεντρωμένα στις περιφέρειες της Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας 
και της Θεσσαλίας. Ακολουθεί η περιφέρεια της Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης και όλες οι υπόλοιπες καλύπτουν μικρά ποσοστά.

3) Οι περισσότερες δημοτικές / κοινοτικές επιχειρήσεις βρίσκονται 
στις περιφέρειες της κεντρικής Μακεδονίας και της Αττικής. 
Ακολουθούν οι περιφέρειες της Ηπείρου και της Θεσσαλίας ενώ όλες οι 
άλλες συγκεντρώνουν μικρά ποσοστά.

4) Οι περισσότερες ΔΕΥΑ βρίσκονται στις περιφέρειες της Κεντρικής 
Μακεδονίας του Νοτίου Αιγαίου της Κρήτης, της Δυτικής Ελλάδας και 
της Πελοποννήσου. Οι άλλες περιφέρειες αντιπροσωπεύουν χαμηλά 
ποσοστά.

5) Τέλος στο σύνολο των επιχειρήσεων της αυτοδιοίκησης οι 
περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Αττικής έχουν τις 
περισσότερες. Ακολουθούν οι περιφερειες της Θεσσαλίας και της 
Ηπείρου ενώ όλες οι άλλες συγκεντρώνουν μικρά ποσοστά.
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ΜΕΡΟΣ B’

Δ.Ε.Π.Κ.Α.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1 Γενικά χαρακτηριστικά της Πόλης των Σερρών

Η πόλη των Σερρών είναι η πρωτεύουσα του νόμου Σερρών. Ο Νομόε 
Σερρών αποτελείται από 4 επαρχίεε.

1) Επαρχία Σερρών με πρωτεύουσα τη Σέρρεε,
2) Επαρχία Βισαλτίαε με πρωτεύουσα τη Νιγρίτα,
3) Επαρχία Σιντικήε με πρωτεουσα το Σιδηρόκαστρο,
4) επαρχία §υλλίδοε με πρωτεύουσα τη Ζίχνη.
0 Νομόε Σερρών αποτελείται από 200.000 χιλ. κατοικούε περίπου 

και είναι ο τρίτοε μεγαλύτεροε νόμοε σ' όλη την Ελλάδα σε πεδιάδα. 
Συνορεύει με τουε Νομούε Κιλκίε, Θεσσαλονίκηε, Καβάλαε και Δράμαε 
και ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα τηε Ανατολικήε Μακεδονίαε, 
και είναι ο πρώτο.ε νόμοε στο γεωγραφικό διαμέρισμα σε πληθυσμό και 
σε έκταση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΤΗΣ 17ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1991

Θ Η Λ Ε ΙΣ

Δήμοι - Κοιν. Α μφοτέ- 
ρων των 
φύλων

Σύνολο 0-14 15-29 30-44 45-64 65+

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 103.093 51.774 8 .3 8 6 9.214 8 .5 3 7 16.767 8 .8 7 0

ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 19.467 9 .7 8 3 1.532 1.684 1.552 3.173 1.842

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Α Γ . Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ 994 4 7 7 88 108 82 130 69

Α Γ . Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ 415 218 21 32 21 81 63

Α Η Δ Ο Ν Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 504 2 4 5 21 29 41 81 73

Α Μ Π Ε Λ Ω Ν 594 311 55 36 50 97 73

Α Ν Θ Η Σ 609 321 81 68 58 72 42

Α Χ ΙΝ Ο Υ 803 4 0 4 80 60 53 138 73

Β Ε Ρ Γ Η Σ 1.025 5 02 71 97 85 161 88

Δ Α Φ Ν Η Σ 521 2 6 7 40 35 30 90 72

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΤ Σ ΙΟ Υ 1.275 641 104 121 108 213 95

Ε Υ Κ Α Ρ Π ΙΑ Σ 825 4 2 6 64 70 65 135 92

Ζ Ε Ρ Β Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 167 84 10 14 12 23 25

Θ Ε Ρ Μ Ω Ν 533 2 5 2 39 49 39 77 48

ΙΒΗΡΩ Ν 891 438 69 68 79 143 79

Κ Α Λ Ο Κ Α Σ Τ Ρ Ο Υ 398 210 30 36 37 64 43

Κ Α Σ Τ Α Ν Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ 177 88 10 12 15 26 25



Λ Ε Υ Κ Ο Τ Ο Π  O Y 304 161 32 31 22 52 24

Λ ΙΒ Α Δ Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 6 40 338 46 56 47 117 72

Λ Υ Γ Α Ρ ΙΑ Σ 415 208 23 36 38 71 40

Μ Α Υ Ρ Ο Θ Α Λ Α Σ Σ Α Σ 1.767 369 52 52 57 124 84

ΝΕΩ Ν Κ Ε Ρ Δ Υ Λ ΙΩ Ν 7 68 451 60 81 70 162 78

Ν ΙΚ Ο Κ Λ Ε ΙΑ Σ 911 238 22 53 39 81 43

Π Α Τ Ρ ΙΚ ΙΟ Υ 4 8 7 2 79 33 52 40 99 55

Σ Η Σ Η Μ ΙΑ Σ 556 273 33 52 40 99 55

Σ ΙΤ Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 846 4 25 76 68 67 138 76

Τ Ρ Α Γ ΙΛ Ο Υ 5 8 8 298 50 50 51 109 38

Τ Ρ ΙΑ Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ ΙΑ Σ 1.002 550 101 89 66 192 102

Φ Λ Α Μ Π Ο Υ Ρ Ο Υ 1.024 498 97 80 104 139 78

Χ Ο Υ Μ Ν ΙΚ Ο Υ 4 2 8 214 27 37 • 26 75 49

ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3 8 .3 6 3 19.191 3.217 3 .6 7 9 3 .3 7 6 5 .9 3 4 2 .9 8 5

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Β Α Μ Β Α Κ Ο Υ Σ Α Σ 4 0 9 209 33 37 43 62 34

Δ Α Σ Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ 1.262 619 123 111 118 195 72

Ε Λ Α ΙΩ Ν Ο Σ 383 178 27 38 34 55 24

Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Λ  Π Α Π Α Σ 1.085 544 61 99 70 179 135

Ε Π Τ Α Μ Υ Λ Ω Ν 340 174 29 41 27 57 20

Ζ Ε Υ Γ Ο Λ Α Τ ΙΟ Υ 441 225 25 4 3 38 70 49

Κ Α Λ Ω Ν  Δ Ε Ν Δ Ρ Ω Ν 1.444 712 135 136 160 188 93

Κ Α Ρ Π Ε Ρ Η Σ 1.271 634 81 111 117 2 0 8 117

Κ Α Τ Ω  Κ Α Μ Η Λ Α Σ 1.497 761 139 148 146 2 2 6 102

Κ Ο Υ Β Ο Υ Κ Λ ΙΟ Υ 4 9 6 235 34 46 56 77 22

Κ Ο Υ Μ Α Ρ ΙΑ Σ 5 0 3 243 35 43 43 81 41

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Α Τ Ο Υ 4 2 7 221 38 44 40 72 27

Λ Ε Υ Κ Ω Ν Ο Σ 1.741 900 149 194 170 2 7 3 114



Λ ΙΘ Ο Τ Ο Π Ο Υ 6 20 306 69 63 49 90 35

Μ Ε Λ Ε Ν ΙΚ ΙΤ Σ ΙΟ Υ 6 45 320 39 61 61 98 61

Μ Ε Σ Ο Κ Ω Μ Η Σ 185 99 15 16 18 32 18

Μ Ε Τ Α Λ Λ Ω Ν 2 9 6 149 20 26 20 5 5 2 8

Μ Η Τ Ρ Ο Υ Σ ΙΟ Υ 2.314 1.154 215 2 6 4 192 3 34 149

Μ Ο Ν Ο Β Ρ Υ Σ Η Σ 5 7 3 2 8 4 59 61 58 73 33

Μ Ο Ν Ο Κ Κ Λ Η Σ ΙΑ Σ 4 5 2 2 4 0 36 46 41 73 44

Ν Ε Α Σ  Τ Υ Ρ Ο Λ Ο Η Σ 664 343 59 68 71 91 54

Ν Ε Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 1.217 6 0 5 119 118 110 185 73

Ο Ρ Ε ΙΝ Η Σ 830 391 93 78 59 114 47

Π Α Λ Α Ι Ο Κ Α Σ Τ Ρ Ο Υ 621 3 05 56 58 43 110 38

Π Α Ρ Α Λ ΙΜ Ν ΙΟ Υ 573 2 9 7 4 3 36 52 111 55

Π Ε Π Ο Ν ΙΑ Σ 602 2 7 5 47 52 47 98 31

Π Ρ Ο Β Α Τ Α 1.525 789 153 164 145 236 91

Σ Κ Ο Τ Ο Υ Σ Σ Η Σ 1.619 821 137 173 149 2 3 8 124

Σ Τ Ρ Υ Μ Ο Ν ΙΚ Ο Υ 1.152 605 88 97 102 193 125

Τ Ρ ΙΑ Δ Ο Σ 317 172 30 28 21 65 28

Χ Ε ΙΜ Α Ρ Ρ Ο Υ 672 344 57 67 55 104 61

Χ ΙΟ Ν Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 5 6 9 2 8 0 56 46 58 83 37

Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Υ 4 7 0 241 36 43 37 84 41

Χ Ρ Υ Σ Ο Υ 1.809 8 7 7 91 134 124 301 2 2 7

Χ Ρ Υ Σ Ο Χ Ω Ρ Α Φ Ω Ν 1.454 720 143 134 148 2 0 7 88

Ψ Υ Χ ΙΚ Ο Υ 9 85 5 0 4 95 88 74 168 79

ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΥΝΤΙΚΗΣ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2 6 .5 9 8 13290 2 .2 5 4 2 .3 3 9 2.188 4 .3 3 7 2.172

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Α Γ Κ ΙΣ Τ Ρ Ο Υ 388 191 36 32 26 60 37

Α Κ Ρ ΙΤ Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 6 32 344 61 60 60 122 41



Α Μ Μ Ο Υ Δ ΙΑ Σ 1.145 584 107 77 104 195 101

Α Ν Α Τ Ο Λ Η Σ 4 2 5 211 17 27 24 102 41

Α Γ ΙΑ Σ  Ε Λ Ε Ν Η Σ 6 2 2 306 53 54 39 111 49

Α Γ ΙΟ Υ  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ 1.579 785 90 150 107 2 3 9 199

Α Δ Ε Λ Φ ΙΚ Ο Υ 531 2 67 42 41 50 89 45

Α Ν Α Γ Ε Ν Ν Η Σ Η Σ 9 7 6 480 75 102 79 158 66

Α Ν Ω  Β Ρ Ο Ν Τ Ο Υ 4 0 8 200 45 42 33 60 20

Α Ν Ω  Κ Α Μ Η Λ Α Σ 7 9 2 403 92 94 71 99 47

Β Α Λ Τ Ο Τ Ο Π  ΙΟ Υ 1.210 594 83 118 120 186 87

Β Α Μ Β Α Κ ΙΑ Σ 7 8 2 380 72 66 81 106 55

Κ Α Μ Α Ρ Ω Τ Ο Υ 6 0 3 297 51 47 32 124 43

Κ Α Π Ν Ο Φ Υ Τ Ο Y 195 96 19 13 9 39 16

Κ Α Σ Τ Α Ν Ο Υ Σ Σ Η Σ 8 0 6 410 69 88 54 140 59

Κ Α Τ Ω  Π Ο Ρ Ο ΙΩ Ν 9 4 7 486 73 93 84 160 76

Κ Ε Ρ Κ ΙΝ Η Σ 1.740 876 123 151 129 315 158

Κ Ο ΙΜ Η Σ Ε Ω Σ 1.653 835 133 12/ 134 2 9 5 145

Λ ΙΒ Α Δ Ι Α Σ 1.102 540 73 101 96 173 97

Λ ΙΜ Ν Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 6 6 4 348 68 80 58 94 48

Μ Α Κ Ρ ΙΝ ΙΤ Σ Η Σ 2 6 8 138 8 21 17 59 33

Μ Α Ν Δ Ρ Α Κ ΙΟ Υ 4 3 2 221 28 30 23 78 62

Μ Ε Γ Α Λ Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 1.010 517 112 84 91 158 72

Ν Ε Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 7 5 2 361 67 84 70 104 36

Π Λ Α Τ Α Ν Α Κ ΙΩ Ν 6 0 4 300 38 60 28 118 56

Π Ο Ν Τ ΙΣ Μ Ε Ν Ο Υ 1.701 823 166 170 153 2 2 9 105

Π Ρ Ο Μ Α Χ Ω Ν Α Σ 2 7 0 138 37 21 34 28 18

Ρ Ο Δ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ 901 420 61 79 64 148 68

Σ Τ Ρ Υ Μ Ο Ν Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 4 8 8 245 42 25 40 91 47

Χ Α Ρ Ο Π Ο Υ 1.196 599 123 113 131 148 84

Χ Ο Ρ Τ Ε Ρ Ο Υ 715 349 57 65 56 115 56



ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΥΛΛΙΔΟΣ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 18.674 9.510 1.383 1.512 1.421 3 .323 1.871

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Α Γ Γ ΙΣ Τ Η Σ 451 2 28 21 29 27 85 66

Α Γ . Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Φ Ο Ρ Ο Υ 351 184 2 2 28 22 76 36

Α Γ ΙΟ Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 359 185 20 20 26 70 49

Α Γ Ρ ΙΑ Ν Η Σ 476 239 42 32 34 77 54

Α Μ Φ ΙΠ Ο Λ Ε Ω Σ 230 118 20 15 21 35 27

Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΑ Σ 303 153 19 23 19 60 32

Γ Α Ζ Ω Ρ Ο Υ 1.612 803 101 107 3 02 138 168

Δ Α Φ Ν Ο Υ Δ ΙΟ Υ 1.137 5 84 86 113 110 187 88

Δ Η Μ Η Τ Ρ Α Σ 492 2 4 8 28 36 26 108 50

Δ Ο Μ ΙΡ Ο Υ 200 94 19 14 - 9 39 13

Δ Ρ Α Β Η Σ Κ Ο Υ 1.520 7 73 148 135 140 2 34 116

Η Λ ΙΟ Κ Ω Μ Η Σ 516 2 6 7 29 40 39 91 68

Θ Ο Λ Ο Υ 1.098 554 82 96 96 117 103

Κ Ο Ρ Μ ΙΣ Τ Α Σ 794 441 49 75 49 158 110

Κ Ρ Η Ν ΙΔ Ο Σ 834 432 57 61 49 171 94

Λ Ε Υ Κ Ο Θ Ε Α Σ 478 242 45 51 44 66 36

Μ Α Ν Δ Η Λ ΙΟ Υ 165 83 8 9 7 38 21

Μ Α Υ Ρ Ο Λ Ο Φ Ο Υ 515 2 5 6 45 39 43 86 43

Μ Ε Σ Ο Λ Α Κ Κ ΙΑ Σ 448 216 28 38 27 84 32

Μ Ε Σ Σ Ο Ρ Α Χ Η Σ 430 221 37 31 39 67 50

Μ ΙΚ Ρ Ο Υ  Σ Ο Υ Λ Ι Ο Υ 522 263 38 33 41 92 59

Α Ν Ω  Π Ο Ρ Ο ΙΩ Ν 1.434 675 103 127 109 2 0 2 134

Α Χ Λ Α Δ Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ 1.003 516 96 68 56 181 115

Β Α Λ Τ Ε Ρ Ο Υ 1.456 742 118 141 149 2 2 7 107

Β Α Μ Β Α Κ Ο Φ Υ Τ Ο Υ 1.169 598 109 90 105 197 97

Β Υ Ρ Ω Ν Ε ΙΑ Σ 1.285 630 118 120 93 191 61

Γ Ε Φ Υ Ρ Ο Υ Δ ΙΟ Υ 793 393 59 72 83 118 61



ΓΟ Ν ΙΜ Ο Υ 8 0 5 4 07 82 72 76 126 51

Σ Τ Α Θ Μ Ο Υ  Α Γ Γ ΙΣ Τ Η Σ 2 4 0 119 9 18 11 53 28

Σ Υ Μ Β Ο Λ Η Σ 310 165 30 28 21 53 33

ΣΦ Ε Λ ΙΝ Ο Υ 3 9 2 2 03 25 39 25 80 34

Τ Ο Υ Μ Π Α Σ 718 368 60 52 68 117 71

Μ Υ Ρ Κ ΙΝ Ο Υ 2 3 7 125 19 19 20 4 4 23

Μ Υ Ρ Ρ ΙΝ Η Σ 2 2 0 109 10 11 11 4 9 28

Ν Ε Α Σ  Μ Π Α Φ Ρ Α Σ 991 4 9 9 91 87 92 163 66

Ν Ε Α Σ  Π Ε Τ Ρ Α Σ 4 0 7 206 25 35 26 8 2 38

Π Α Λ Α ΙΟ Κ Ω Μ Η Σ 1.558 780 117 127 118 2 6 8 150

Π Ε Θ Ε Λ ΙΝ Ο Υ 5 5 3 288 46 46 47 88 61

Σ Κ Ο Π ΙΑ Σ 117 61 7 7 7 2 3 17



1.2 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ - ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΤΗΣ 17ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1991

Α Ρ Ρ Ε Ν Ε Σ

Δήμοι - Κοιν. Α μφ οτέ- 
ρων των 
φύλων

Σύνολο 0-14 15-29 30-44 45-64 65+

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 103 .093 51.319 8 .969 9 .7 4 8 9.143 16.480 6 .9 7 9

ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 19.467 9 .6 8 4 1.618 1.793 1.639 3.216 1.418

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Α Γ . Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ 9 9 4 517 106 129 87 147 48

Α Γ . Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ 415 167 30 16 31 80 40

Α Η Δ Ο Ν Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 5 0 4 2 59 32 47 30 88 62

Α Μ Π Ε Λ Ω Ν 5 9 4 2 83 44 36 58 91 ~ 54

Α Ν Θ Η Σ 6 0 9 288 72 48 72 63 33

Α Χ ΙΝ Ο Υ 8 0 3 399 70 56 79 129 65

Β Ε Ρ ΓΗ Σ 1.025 523 93 106 88 174 62

Δ Α Φ Ν Η Σ 521 254 29 47 30 91 57

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΤ Σ ΙΟ Υ 1.275 634 92 145 102 214 81

Ε Υ Κ Α Ρ Π ΙΑ Σ 8 2 5 399 57 58 70 140 74

Ζ Ε Ρ Β Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 167 83 13 17 9 22 22

Θ Ε Ρ Μ Ω Ν 5 33 281 32 94 50 75 30

ΙΒΗΡΩ Ν 891 453 97 70 76 153 57



Κ Α Λ Ο Κ Α Σ Τ Ρ Ο Υ 3 9 8 188 27 32 35 64 30

Κ Α Σ Τ Α Ν Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 177 89 11 18 15 2 7 18

Λ Ε Υ Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ 3 0 4 143 31 22 19 52 19

Λ ΙΒ Α Δ Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 6 4 0 302 45 59 52 104 42

Λ Υ Γ Α Ρ ΙΑ Σ 415 2 0 7 32 31 37 75 32

Μ Α Υ Ρ Ο Θ Α Λ Α Σ Σ Α Σ 1.767 8 97 158 185 148 291 115

ΝΕΩΝ Κ Ε Ρ Δ Υ Λ ΙΩ Ν 7 6 8 399 73 65 76 136 49

Ν ΙΚ Ο Κ Λ Ε ΙΑ Σ 911 460 64 90 62 180 64

Π Α Τ Ρ ΙΚ ΙΟ Υ 4 8 7 249 39 51 36 84 39

Σ Η Σ Η Μ ΙΑ Σ 5 5 6 277 40 48 35 98 56

Σ ΙΤ Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 8 4 6 421 73 66 72 141 69

Τ Ρ Α Γ ΙΛ Ο Υ 5 8 8 2 9 0 41 59 50 114 26

Τ Ρ ΙΑ Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ ΙΑ Σ 1.002 4 5 2 88 74 - 73 166 51

Φ Λ Α Μ Π Ο Υ Ρ Ο Υ 1.024 526 103 85 125 131 82

Χ Ο Υ Μ Ν ΙΚ Ο Υ 4 2 8 214 26 39 22 86 41

ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3 8 .3 6 3 19.172 3.501 3 .6 9 6 3 .6 8 2 5 .8 6 7 2 .4 2 6

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Β Α Μ Β Α Κ Ο Υ Σ Α Σ 4 0 9 2 0 0 27 43 36 67 27

Δ Α Σ Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ 1.262 643 109 132 128 187 87

Ε Λ Α ΙΩ Ν Ο Σ 383 2 0 5 40 47 34 66 18

Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Λ  Π Α Π Α Σ 1.085 541 62 115 79 171 114

Ε Π Τ Α Μ Υ Λ Ω Ν 3 4 0 166 35 33 34 52 12

Ζ Ε Υ Γ Ο Λ Α Τ ΙΟ Υ 441 216 38 31 4 0 77 30

Κ Α Λ Ω Ν  Δ Ε Ν Δ Ρ Ω Ν 1.444 732 149 140 184 190 69

Κ Α Ρ Π Ε Ρ Η Σ 1.271 637 107 94 109 2 2 5 102

Κ Α Τ Ω  Κ Α Μ Η Λ Α Σ 1.497 736 164 114 151 2 2 2 85

Κ Ο Υ Β Ο Υ Κ Λ ΙΟ Υ 4 9 6 261 42 49 61 80 29

Κ Ο Υ Μ Α Ρ ΙΑ Σ 5 0 3 2 60 59 45 39 80 29



Κ Ω Ν Σ Τ  Α Ν ΤΙ N A T  O Y 4 2 7 206 35 43 37 67 24

Λ Ε Υ Κ Ω Ν Ο Σ 1.741 841 179 184 168 2 2 6 84

Λ ΙΘ Ο Τ Ο Π Ο Υ 6 2 0 314 74 57 73 80 30

Μ Ε Λ Ε Ν ΙΚ ΙΤ Σ ΙΟ Υ 6 4 5 325 45 54 61 107 58

Μ Ε Σ Ο Κ Ω Μ Η Σ 185 86 14 12 17 32 11

Μ Ε Τ Α Λ Λ Ω Ν 2 9 6 147 14 2 5 18 64 26

Μ Η Τ Ρ Ο Υ Σ ΙΟ Υ 2.314 1.160 213 2 54 2 5 0 3 2 6 117

Μ Ο Ν Ο Β Ρ Υ Σ Η Σ 5 7 3 289 69 70 63 69 18

Μ Ο Ν Ο Κ Κ Λ Η Σ ΙΑ Σ 4 5 2 212 30 47 29 82 24

Ν Ε Α Σ  Τ Υ Ρ Ο Λ Ο Η Σ 6 6 4 321 52 68 58 108 35

Ν Ε Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 1.217 612 130 115 127 183 57

Ο Ρ ΕΙΝ Η Σ 830 439 96 109 82 108 44

Π Α Λ Α Ι Ο Κ Α Σ Τ Ρ Ο Υ 621 316 51 78 53 107 27

Π Α Ρ Α Λ ΙΜ Ν ΙΟ Υ 5 7 3 2 76 54 46 45 99 32

Π Ε Π Ο Ν ΙΑ Σ 6 0 2 327 65 74 58 98 32

Π Ρ Ο Β Α Τ Α 1.525 736 140 142 149 241 64

Σ Κ Ο Τ Ο Υ Σ Σ Η Σ 1.619 798 147 159 161 2 3 4 97

Σ Τ Ρ Υ Μ Ο Ν ΙΚ Ο Υ 1.152 5 47 84 95 88 182 98

Τ Ρ ΙΑ Δ Ο Σ 317 145 20 32 18 58 17

Χ Ε ΙΜ Α Ρ Ρ Ο Υ 6 7 2 328 68 60 69 94 37

Χ ΙΟ Ν Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 5 6 9 289 58 41 62 87 41

Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Υ 4 7 0 229 28 50 41 85 25

Χ Ρ Υ Σ Ο Υ 1.809 932 138 169 127 2 9 6 2 0 2

Χ Ρ Υ Σ Ο Χ Ω Ρ Α Φ Ω Ν 1.454 734 150 141 160 198 85

Ψ Υ Χ ΙΚ Ο Υ 9 8 5 481 84 81 81 163 72

ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΥΝΤΙΚΗΣ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2 6 .5 9 8 13.299 2 .4 3 7 2 .5 9 8 2 .4 2 8 4.143 1.693

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Α Γ Κ ΙΣ Τ Ρ Ο Υ 388 197 33 36 38 65 25



Α Κ Ρ ΙΤ Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 632 225 55 51 55 106 28

Α Μ Μ Ο Υ Δ ΙΑ Σ 1.145 561 97 82 102 199 81

Α Ν Α Τ Ο Λ Η Σ 4 25 214 18 39 27 98 32

Α Γ ΙΑ Σ  Ε Λ Ε Ν Η Σ 622 316 57 59 55 106 39

Α Γ ΙΟ Υ  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ 1.579 794 120 135 136 2 29 174

Α Δ Ε Λ Φ ΙΚ Ο Υ 531 264 51 37 48 90 38

Α Ν Α Γ Ε Ν Ν Η Σ Η Σ 976 496 98 90 105 160 43

Α Ν Ω  Β Ρ Ο Ν Τ Ο Υ 4 08 208 49 35 48 60 16

Α Ν Ω  Κ Α Μ Η Λ Α Σ 7 92 389 75 81 84 104 45

Β Α Λ Τ Ο Τ Ο Π Ι Ο Υ 1.210 616 104 134 117 201 60

Β Α Μ Β Α Κ ΙΑ Σ 782 402 77 76 99 106 44

Κ Α Μ Α Ρ Ω Τ Ο Υ 603 306 34 71 54 102 45

Κ Α Π Ν Ο Φ Υ Τ Ο Υ 195 99 18 15 18 38 10

Κ Α Σ Τ Α Ν Ο Υ Σ Σ Η Σ 806 396 74 84 59 138 41

Κ Α Τ Ω  Π Ο Ρ Ο ΙΩ Ν 9 47 461 69 90 88 145 69

Κ Ε Ρ Κ ΙΝ Η Σ 1.740 864 138 166 148 2 80 132

Κ Ο ΙΜ Η Σ Ε Ω Σ 1.653 818 142 137 140 2 89 110

Λ ΙΒ Α Δ Ι Α Σ 1.102 562 102 109 89 172 90

Λ ΙΜ Ν Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 664 316 69 56 67 87 37

Μ Α Κ Ρ ΙΝ ΙΤ Σ Η Σ 268 130 11 19 19 63 18

Μ Α Ν Δ Ρ Α Κ ΙΟ Υ 432 211 40 24 40 62 45

Μ Ε Γ  Α Λ Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 1.010 493 104 84 105 144 56

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 752 391 80 99 80 103 29

Π Λ Α Τ Α Ν Α Κ ΙΩ Ν 604 304 53 72 37 102 40

Π Ο Ν Τ ΙΣ Μ Ε Ν Ο Υ 1.701 878 217 176 163 2 2 2 100

Π Ρ Ο Μ Α Χ Ω Ν Α Σ 270 132 38 13 43 25 13

Ρ Ο Δ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ 901 481 60 170 64 127 60

Σ Τ Ρ Υ Μ Ο Ν Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 4 88 2 43 46 40 46 81 30

Χ Α Ρ Ο Π Ο Υ 1.196 5 97 125 91 132 168 81



Χ Ο Ρ Τ Ε Ρ Ο Υ 715 366 64 75 64 121 42

ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΥΛΛΙΔΟΣ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 18.674 9.164 1.413 1.661 1.394 3 .2 5 4 1.442

Κ Ο ΙΝ Ο Τ Η Τ Ε Σ

Α Γ Γ ΙΣ Τ Η Σ 451 223 22 41 2 5 88 47

Α Γ . Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Φ Ο Ρ Ο Υ 351 167 22 30 17 72 26

Α Γ ΙΟ Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 359 174 20 23 19 71 41

Α Γ Ρ ΙΑ Ν Η Σ 4 7 6 237 38 36 40 78 45

Α Μ Φ ΙΠ Ο Λ Ε Ω Σ 2 3 0 112 18 14 28 34 18

Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΑ Σ 303 150 24 21 18 52 35

Γ Α Ζ Ω Ρ Ο Υ 1.612 809 123 166 105 3 0 0 115

Δ Α Φ Ν Ο Υ Δ ΙΟ Υ 1.137 553 89 111 91 188 74

Δ Η Μ Η Τ Ρ Α Σ 4 9 2 244 33 41 33 98 39

Δ Ο Μ ΙΡ Ο Υ 2 0 0 106 14 26 18 36 12

Δ Ρ Α Β Η Σ Κ Ο Υ 1.520 747 169 151 126 2 3 3 68

Η Λ ΙΟ Κ Ω Μ Η Σ 516 249 23 60 30 87 49

Θ Ο Λ Ο Υ 1.098 544 82 85 101 197 79

Κ Ο Ρ Μ ΙΣ Τ Α Σ 7 9 4 353 33 65 45 135 75

Κ Ρ Η Ν ΙΔ Ο Σ 834 402 54 51 51 139 107

Λ Ε Υ Κ Ο Θ Ε Α Σ 4 7 8 236 46 48 34 79 29

Μ Α Ν Δ Η Λ ΙΟ Υ 165 82 13 6 10 33 20

Μ Α Υ Ρ Ο Λ Ο Φ Ο Υ 515 259 54 44 52 83 26

Μ Ε Σ Ο Λ Α Κ Κ ΙΑ Σ 4 4 8 232 38 50 35 82 27

Μ Ε Σ Σ Ο Ρ Α Χ Η Σ 4 3 0 206 27 43 33 72 31

Μ ΙΚ Ρ Ο Υ  Σ Ο Υ Λ ΙΟ Υ 5 2 2 259 39 41 34 95 50

Α Ν Ω  Π Ο Ρ Ο ΙΩ Ν 1.434 759 130 233 118 177 101

Α Χ Λ Α Δ Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 1.003 487 111 63 68 167 78

Β Α Λ Τ Ε Ρ Ο Υ 1.456 714 134 122 142 2 3 7 79

Β Α Μ Β Α Κ Ο Φ Υ Τ Ο Υ 1.169 571 102 86 126 142 237

Β Υ Ρ Ω Ν Ε ΙΑ Σ 1.285 655 111 168 113 195 65



Γ Ε Φ Υ Ρ Ο Υ Δ ΙΟ Υ 793 4 0 0 89 58 126 42 393

Γ Ο Ν ΙΜ Ο Υ 8 05 398 73 69 98 112 46

Σ Τ Α Θ Μ Ο Υ  Α Γ Γ ΙΣ Τ Η Σ 2 40 121 18 11 16 52 24

Σ Υ Μ Β Ο Λ Η Σ 310 145 29 23 20 46 27

Σ Φ Ε Λ ΙΝ Ο Υ 392 189 14 39 22 75 39

Τ Ο Υ Μ Π Α Σ 718 350 63 61 59 120 47

Μ Υ Ρ Κ ΙΝ Ο Υ 237 112 19 14 26 34 19

Μ Υ Ρ Ρ ΙΝ Η Σ 2 2 0 111 9 21 9 42 30

Ν Ε Α Σ  Μ Π Α Φ Ρ Α Σ 991 4 9 2 76 118 96 163 39

Ν Ε Α Σ  Π Ε Τ Ρ Α Σ 4 0 7 201 19 41 22 85 34

Π Α Λ Α ΙΟ Κ Ω Μ Η Σ 1.558 7 7 8 129 140 123 2 6 4 122

Π Ε Θ Ε Λ ΙΝ Ο Υ 553 2 6 5 52 35 45 98 35

Σ Κ Ο Π ΙΑ Σ 117 56 4 5 11 32 13



ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΤΑ ΑΣΤΙΚΕΣ, ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Α Ρ Ρ Ε Ν Ε Σ Θ Η Λ Ε ΙΣ Σ Υ Ν Ο Λ Ο Α Ρ Ρ Ε Ν Ε Σ Θ Η Λ Ε ΙΣ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 192.828 9 5 .3 3 8 9 7 .4 9 0 5 0 .3 90 2 4 .5 2 3 2 5 .8 6 7

0 2.172 1.134 1.038 684 369 315

1 1.845 974 871 560 2 9 0 2 7 0

2 1.881 961 9 20 542 2 6 0 2 8 2

4 1.966 1.036 930 618 333 2 8 5

0-4 9 .7 0 6 5 .0 5 8 4 .6 4 8 2 .9 8 0 • 1.541 1.439

5 2.041 1.041 1.000 643 336 3 0 7

6 2 .0 5 4 1.081 973 623 332 291

7 2 .2 0 8 1.096 1.112 679 3 47 332

8 2.516 1.324 1.192 760 4 2 6 334

9 2 .4 7 4 1.316 1.158 823 545 369

5-9 11.293 5 .8 5 8 5 .4 3 5 3 .528 1.895 1.633

10 2 .6 6 9 1.370 1.299 802 430 3 7 2

' 11 2.741 1.415 1.326 919 461 4 5 8

12 2 .7 2 3 1.398 1.325 841 430 411

13 2 .7 3 5 1.390 1.345 795 3 92 4 0 3

14 2.918 1.540 1.378 842 4 4 5 3 9 7

10 - 14 13.786 7.113 6 .6 7 3 4.199 2.158 .2 .0 4 1

15 2 .9 3 7 1.532 1.405 811 411 4 0 0

16 3 .0 6 7 1.555 1.512 8 42 4 5 0 3 9 2

17 2 .7 9 0 1.396 1.394 716 369 3 4 7

18 2 .9 5 4 1.593 1.361 851 4 6 0 391

19 2 .4 3 7 1.256 1.181 813 4 3 4 3 7 9

15 - 19 14.185 7 .3 3 2 6 .8 5 3 4 .0 3 3 2.124 1.909

20 2.471 1.361 1.110 767 394 3 7 3

21 2 .6 2 2 1.370 1.252 800 393 4 0 7

22 2.731 1.347 1.384 875 4 2 4 451



23 2 .6 8 5 1.350 1.335 802 3 89 413

24 2 .5 0 9 1.262 1.247 820 398 4 2 2

2 0 -2 4 13.018 6 .6 9 0 6 .3 2 8 4 .0 6 4 1.998 2 .0 6 6

25 2 .4 8 3 1.204 1.279 742 332 410

26 2 .4 2 5 1.234 1.191 759 347 412

27 2.190 1.094 1.096 686 306 3 8 0

28 2 .3 5 2 1.188 1.164 731 328 4 0 3

29 2 .2 3 7 1.129 1.108 710 339 371

25 - 29 11.687 5 .8 4 9 5 .8 3 8 3 .6 2 8 16.652 1.976

30 2 .2 5 4 6 1.287 1.259 803 371 4 3 2

31 2 .2 3 5 1.106 1.129 731 346 3 8 5

32 2.418 1.215 1.203 778 352 4 2 6

33 2 .4 5 6 1.231 1.225 776 359 417

34 2 .4 0 7 1.210 1.197 752 367 3 8 5

30 - 34 12.062 6 .0 4 9 6.013 3 .840 1.795 2 .0 4 5

35 2.410 1.238 1.172 804 385 419

36 2 .2 4 6 1.129 1.117 698 345 3 5 3

37 2.125 1.103 1.022 629 306 3 2 3

38 2 .2 9 6 1.144 1.152 753 359 3 9 4

39 2.401 1.199 1.202 712 359 3 5 3

35 - 39 11.478 5.813 5 .6 6 5 3 .5 9 6 1.754 1.842

40 2 .3 5 7 1.206 1.151 683 342 341

41 2 .0 0 9 1.008 1.001 598 292 3 0 6

42 2.192 1.080 1.112 641 312 3 2 9

43 2 .3 8 9 1.195 1.194 676 351 3 2 5

44 2 .5 2 2 1.255 1.267 708 351 3 5 7

40 - 44 11.469 5 .7 4 4 5 .7 2 5 3 .306 1.648 1.658

45 2 .4 5 9 1.244 1.215 671 359 312

46 1.976 931 1.045 484 236 2 4 8

47 1.611 8 0 8 803 382 199 183

48 2.316 1.101 1.215 519 236 2 8 3

49 2.117 1.097 1.020 491 2 6 5 2 2 6

45 - 49 10.479 5.181 5 .2 9 8 2 .5 4 7 1.295 1.252

50 3 .2 4 4 1.492 1.752 755 332 4 2 3

51 2 .2 7 6 1.335 1.391 560 2 50 310



5 2 3.010 1.449 1.561 617 2 9 5 322

53 3.014 1.419 1.600 599 288 311

54 3.335 1.645 1.690 669 310 359

50 - 54 15.329 7 .335 7 .9 9 4 3 .2 0 0 1.475 1.725

5 5 3 .3 0 7 1.601 1.706 714 342 3 7 2

56 3 .2 2 8 1.666 1.562 644 338 306

57 2 .8 8 2 1.390 1.492 5 6 8 2 75 2 9 3

58 2.918 1.368 1.550 5 8 9 2 88 301

59 2 .9 3 8 1.575 1.363 365 336 2 9 9

55 - 59 15.273 7 .6 0 0 7 .6 7 3 3.150 1.579 1.571

60 3 .372 1.594 1.778 640 304 336

61 2 .9 6 6 1.526 1.440 601 2 9 8 303

62 3 .300 1.567 1.733 639 2 9 5 344

63 2 .9 9 4 1.483 1.511 625 2 7 5 350

64 3.147 1.595 1.552 6 0 3 2 8 3 320

60 - 64 15.779 7 .7 6 5 8.014 3.108 1.455 1.653

65 2 .6 2 9 1.296 1.333 548 2 46 3 0 2

66 2.133 965 1.168 4 2 9 214 215

67 1.730 888 8 42 319 140 179

68 1.810 784 1.026 358 146 212

69 1.281 636 6 45 232 101 131

6 5 -6 9 9 .5 8 3 4 .5 6 9 5.014 1.886 8 47 1.039

70 1.923 7 55 1.168 4 0 4 155 2 4 9

71 992 471 521 2 0 9 112 97

72 829 348 481 164 66 98

73 942 411 531 197 79 118

74 1.155 487 6 6 8 233 94 139

70 - 74 5.841 2 .4 7 2 3 .3 6 9 1.207 5 06 701

75 1.175 5 03 6 7 2 212 74 138

76 1.251 535 716 2 6 2 116 146

77 1.156 502 6 5 4 2 0 0 85 115

78 1.487 579 9 0 8 2 37 86 151

79 777 388 3 89 158 68 90

75 - 79 5 .8 4 6 2 .5 0 7 3 .3 3 9 1.069 4 2 9 6 4 0

80 1.303 502 801 216 80 136



81 7 68 3 27 441 150 56 94

82 726 2 9 9 4 2 7 109 39 70

83 612 2 6 0 352 112 40 72

84 491 192 2 9 9 83 25 58

8 0 -8 4 3 .9 0 0 1.580 2 .3 2 0 670 240 4 3 0

85 530 210 320 94 33 61

86 4 0 3 162 241 83 24 59

87 215 78 137 28 9 19

88 241 87 154 37 8 29

89 166 73 93 42 19 23

85 - 89 1.555 610 9 45 2 84 93 191

90 239 78 161 32 9 23

91 57 26 31 13 5 8

92 58 30 28 8 6 2

93 36 19 17 7 6 1

94 34 13 21 7 3 4

9 0 -9 4 424 166 2 5 8 67 29 38

95 33 12 21 11 5 6

96 21 7 14 5 0 5

97 17 7 10 3 1 2

98 16 7 9 0 0 0

99 6 2 4 2 1 1

95 - 99 93 35 58 21 7 14

= 100 42 12 30 7 3 4



ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΤΑ ΑΣΤΙΚΕΣ, ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ

ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο Α Ρ Ρ Ε Ν Ε Σ Θ Η Λ Ε ΙΕ Σ ΣΥ Ν Ο Λ Ο Α Ρ Ρ Ε Ν Ε Σ Θ Η Λ Ε ΙΣ

3 9 .3 4 5 19.496 19.849 103.093 51.319 51 .774

0 460 2 4 0 220 1.028 5 25 5 0 3

1 389 196 193 896 4 8 8 4 0 8

2 398 213 185 941 4 8 8 4 5 3

3 361 193 168 905 471 4 34

4 396 2 0 2 194 952 501 451

■

ο

2 .0 0 4 1.044 960 4 .7 2 2 2 .4 7 3 2 .2 4 9

5 395 191 2 04 1.003 514 4 8 9

6 382 2 0 4 178 1.049 5 45 5 0 4

7 410 196 214 1.119 5 5 3 5 6 6

8 473 2 3 6 237 1.283 6 6 2 621

9 4 4 9 215 234 1.202 6 4 7 5 5 5

5 - 9 2.109 1.042 1.067 5 .6 5 6 2.291 2 .7 3 5

10 507 2 6 5 2 42 1.360 6 75 6 4 2

11 4 8 5 2 5 9 2 26 1.337 6 95 6 4 2

12 515 2 6 5 2 5 0 1.367 7 0 3 6 6 4

13 540 2 7 5 265 1.400 7 23 6 7 7

14 563 316 247 1.513 779 7 34

10 - 14 2.610 1.380 1.230 6 .977 3 .5 7 5 3 .4 0 2

15 5 79 2 9 8 281 1.547 8 23 7 2 4

16 614 3 0 2 312 1.611 8 03 8 0 8

17 5 89 2 9 3 296 1.485 734 751

18 645 371 274 1.458 726 6 9 6

19 618 3 7 2 246 1.006 4 5 0 5 5 6

15 - 19 3 .0 4 5 1.636 1.409 7.107 3 .5 7 2 3 .5 3 5

20 560 3 2 5 235 1.144 642 5 0 2

21 571 3 0 4 267 1.251 6 7 3 5 7 8



22 5 48 2 6 0 2 8 8 1.308 6 6 3 6 4 5

23 582 2 7 6 306 1.301 685 616

2 4 509 2 6 9 240 1.180 595 5 8 5

20 - 24 2 .7 7 0 1.434 1.336 6.184 3 .5 2 8 2 .9 2 6

25 548 2 7 4 1.193 5 98 5 9 8 5 9 5

26 5 07 2 8 3 224 1.159 604 5 5 5

2 7 4 4 6 2 2 8 218 1.058 560 4 9 8

28 4 7 6 2 7 4 202 1.145 586 5 5 9

29 411 2 2 0 191 1.116 570 5 4 6

2 5 -2 9 2 .3 8 8 1.279 1.109 5.671 2.918 2 .7 5 3

30 461 2 4 4 217 1.282 672 610

31 4 23 217 206 1.081 5 4 3 5 3 8

32 465 2 3 7 228 1.175 626 5 4 9

33 502 2 6 0 2 4 2 1.178 612 5 6 6

34 442 217 225 1.213 626 5 8 7

30 - 34 2 .2 9 3 1.175 1.118 5 .9 2 9 3 .0 7 9 2 .8 5 0

35 4 7 5 2 5 0 2 2 5 1.131 603 5 2 8

36 399 195 2 0 4 1.149 589 5 6 0

37 377 2 0 6 171 1.119 591 5 2 8

38 414 193 221 1.129 592 5 3 7

39 436 190 2 46 1.253 650 6 0 3

35 - 39 2.101 1.034 1.067 5.781 3 .0 2 5 2 .7 5 6

40 472 241 231 1.202 623 5 7 9

41 370 176 194 1.041 540 501

42 411 2 0 2 2 09 1.140 5 6 6 5 7 4

43 437 2 0 8 2 29 1.276 636 6 4 0

44 503 2 3 0 273 1.311 674 6 3 7

40 - 44 2.193 1.057 1.136 5 .9 7 0 3 .0 3 9 2.931

45 491 215 2 7 6 1.297 6 7 0 6 2 7

46 385 173 212 1.107 5 2 2 5 8 5

47 306 144 162 923 4 6 5 4 5 8

48 474 230 2 4 4 1.323 635 6 8 8

49 372 187 185 1.254 645 6 0 9

45 - 49 2 .0 2 8 9 4 9 1.079 5 .9 0 4 2 .9 3 7 2 .9 6 7

50 629 2 7 9 350 1.860 881 9 7 9



51 547 2 7 4 2 7 3 1.619 811 8 0 8

52 623 2 8 5 338 1.770 8 69 901

53 600 2 6 9 331 1.815 8 57 9 5 8

54 699 348 351 1.967 987 9 8 0

50 - 54 3 .098 1.455 1.643 9.031 4 .4 0 5 4 .6 2 6

55 629 302 327 1.964 9 57 1.007

56 682 361 321 1.902 9 67 9 3 5

57 580 2 7 3 317 1.724 8 42 8 8 2

58 593 2 8 2 311 1.736 798 938

59 615 323 2 9 2 1.688 916 7 7 2

55 - 59 3.109 1.541 1.568 9.014 4 .4 8 0 4 .5 3 4

60 700 336 364 2 .0 3 2 9 5 4 1.078

61 653 335 318 1.712 893 819

62 679 312 367 1.982 960 1.022

63 675 321 354 1.694 887 8 0 7

64 666 3 48 318 1.878 964 914

60 - 64 3.373 1.652 1.721 9 .2 9 8 4 .6 5 8 4 .6 4 0

65 571 3 07 2 6 4 1.510 743 7 6 7

66 523 241 2 8 2 1.181 510 671

67 389 2 0 6 183 1.022 542 4 8 0

68 387 178 2 0 9 1.065 460 6 0 5

69 326 159 167 723 376 3 4 7

65 - 69 2.196 1.091 1.105 5.501 2.631 2 .8 7 0

70 442 168 2 7 4 1.077 432 6 4 5

71 224 111 113 5 59 2 4 8 311

72 160 62 98 5 05 2 2 0 2 8 5

73 213 92 121 532 2 4 0 2 9 2

74 259 105 154 663 2 8 8 3 7 5

70 - 74 1.298 538 7 60 3 .336 1.428 1.908

75 282 139 143 681 2 9 0 391

76 271 128 143 718 291 4 2 7

77 273 115 158 6 83 302 381

78 345 143 2 02 9 05 350 5 5 5

79 189 103 86 430 217 213

75 - 79 1.360 628 732 3.417 1.450 1.967



80 2 8 8 120 168 7 9 9 3 0 2 4 9 7

81 186 95 91 4 3 2 176 2 5 6

82 175 65 110 4 4 2 195 2 4 7

83 146 60 86 3 5 4 160 194

84 116 45 71 2 9 2 122 170

8 0 -8 4 911 385 526 2.319 9 5 5 1.364

85 115 51 64 321 126 195

86 93 35 58 2 2 7 103 124

87 54 19 35 133 50 83

88 59 21 38 145 58 87

89 35 14 21 89 40 49

85 - 89 3 5 6 140 316 915 377 538

90 50 13 37 157 56 101

91 7 4 3 37 17 20

92 8 4 4 42 20 22

93 5 1 4 24 12 12

94 7 3 4 20 7 13

90 - 94 77 25 52 2 8 0 112 168

95 9 3 6 13 4 9

96 2 1 1 14 6 8

97 3 2 1 11 4 7

98 5 3 2 11 4 7

99 1 0 1 3 1 2

95 - 99 20 9 11 52 19 33

= 100 6 2 4 29 7 22



1.3 Ιστορική αναδρομή της πόλης των Σερρών

Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για την δημοτική επιχείρηση 
πολιτιστικήε ανάπτυξηε στιε Σέρρεε καλό 9α είναι, να κάνουμε ένα 
ταξίδι στο χρόνο προκειμένου να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη των 
Σερρών έχουμε λοιπόν και λέμε:

π . X .

514 : 0 στρατηγόs Μεγάβαζου ερημώνει τη χώρα των Σιροπαιόνων και 
αιχμαλωτίζει τουε κατοίκουε και εν συνεχεία τουε μεταφέρει με βία 
στιε Σέρρεε.

180 (α) : Τα Σέρραε για πρώτη φορά μνημονεύονται ιστορικά από τον 
Ηρόδοτο σαν μια αξιόλογη και σημαντική πόλη με την ονομασία "Σίριε 
η Παιονική".

480 (β) : 0 γιοε του Δαρείου, ο Ξέρξηε επιστρέφονταε μετά από την 
ήττα του στη ναυμαχία τηε Σαλαμίναε, περνάει από την "Σερραίων 
χώραν" με ότι απέμεινε από την αποδεκατισμένη του στρατιά. Πολλοί 
από τουε στρατιώτεε του εγκαταλείπονται σε διάφορεε πόλειε και χωριά 
τηε περιοχήε για περίθαλψη.

422 : Οταν μεταφέρεται στα Θρακομακεδονικά παράλια το θέατρο του 
Πελοποννησιακού πολέμου από το στρατηγό των Σπαρτιατών Βρασίδα, οι 
Οδόμαντεε και οι Παίονεε τάσσονται στο πλευρό των Αθηναίων και 
πηγαίνουν μαζί τουε να υπερασπιστούν την Αμφίπολη.

334 : Οι Παίονεε υπό την αρχηγία του Αμόντα του Αρραβαίου 
εισέρχονται κατά τη μάχη του Ερανικού πρώτοι απ' όλουε στον πο.ταμό 
κάτω από ένα πραγματικό σύννεφο απο περσικά βέλη.

331 : Οι Παίονεε μετά από διαταγή του Αλέξανδρου νικούν τουε 
Σκύθεε στα Αρβηλα και τα Γαυγάμηλα.

168 : Ο Ρωμαίοε ύπατοε Αιμίλιοε Παύλοε υποτάσσει τη Μακεδονία. Η 
Ανατολική, με πρωτεύουσα την Αμφίπολη, αποτελεί τη μία απο τιε 
τέσσεριε επαρχίεε, την "Μακεδόνων Πρώτη".

μ . Χ .

803 : Η πόλη των Σερρών ανακαινίζεται από τον αυτοκράτορα Νικηφόρο
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Φωκά και. κατόπιν αποικίζεται όπωε και. το Μελένικο με στρατιωτικό 
πληθυσμό.

976 : 0 Μωϋσήε γιοε του Βρεβόζα του Τυρνάβου Σισμάν, πολιορκεί 
την πόλη των Σερρών αλλά βρίσκει τραγικό θάνατο κάτω από τα κάστρα 
τηε.

990: Η πρώτη (από τιε τρειε συνολικά που πραγματοποιήθηκαν)
επίσκεψη του βασιλείου του Μακεδόνοε (Βουλγαροκτόνου) στα Σέρραε. 
Η πόλη οχυρώνεται και καθίσταται ορμητήριο για την κατά των 
Βουλγάρων εκστρατεία του.

1014 : Ο Βασίλειοε ο Βουλγαροκτόνοε κατατροπώνει στη θέση "Κλειδί" 
(περιοχή λίγο έξω απο το Σιδηρόκαστρο και κοντά στο Στρυμόνα, το 
στρατό του Βούλγαρου Σαμουήλ και συλλαμβάνει 15.000 αιχμαλώτουε που 
τουε οδηγεί στα Σέρραε όπου και τουε τυφλώνει.

1018 : Ο Βούλγαροε Κρακράε - φρούραρχοε του Πέρνικ με το γιό του, 
τον αδερφό του και με τριάντα πέντε ακόμη άλλουε φρούραρχουε 
οδηγούνται στα Σέρραε και παραδίδουν στον Βασίλειο τα κλειδιά των 
βουλγαρικών φρουρίων.

1206 : Ο Βούλγαροε ηγεμόναε Ιωάννηε ο Α' ή Ιωαννίτσηε καταλαμβάνει 
και ισοπεδώνει στη συνέχεια τον πόλη των Σερρών.

1208 : Ο Βονιφάτιοε καταλαμβάνει τα Σέρραε.
1220 - 30 : Η πόλη των Σερρών βρίσκεται υπό την εξουσία του

Δεσπότη τηε Ελλάδαε Θεόδωρου - Αγγέλου Κομνηνού.
1224 : Ο Θεόδωροε Αγγελοε Κομνηνόε τρέπει σε φυγή τουε ίράγκουε 

λίγο έξω από τα Σέρραε.
1230 : Ο Ασάν ο Β' ο γιοε του Ιωαννίτση κυριεύει τα Σέρραε.
1245 : Την πόλη των Σερρών καταλαμβάνει ο αυτοκράτοραε τηε Νίκαιαε 

Ιωάννηε Δούκαε Βατάτσηε.
1345 : Ο Κράληε τηε Σερβίαε Δουσάν εισβάλει θριαμβευτικά στα

Σέρραε και στρέφεται αυτοκράτοραε στο Μητροπολιτικό ναό τηε πόληε.
1371 : Τα Σέρραε περιέχονται και πάλι στην εξουσία των Βυζαντινών 

και συγκεκριμένα του Δεσπότη τηε Θεσσαλονίκηε Μανουήλ Παλαιολόγου.
1373 : Τα Οθωμανικά στρατεύματα κάτω από την αρχηγία του Σουλεϊμάν
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Πασά και. με στρατηγούε του Εβρενόε Μπέκ, του Παλασιαχίν και. του 
Ντελιομπελπάν Μπέκ καταλαμβάνουν τα Σέρραε.

1383 : 19 Σεπτεμβρίου η πόλη των Σερρών αλλά και όλη η Ανατολική 
Μακεδονία καταλαμβάνονται από τον Μπεκλέρμπεκ Τιμουρτάε, που την 
ίδια χρονιά κυριεύει και τη Σόφια. Η "συνάντηση των εκατέρωθεν 
αντιπροσωπειών προε συνθηκολόγηση και υποταγήν τηε πόλεωε ειε τουε 
κατακτητάε, εγένετο ανατολικών των Σερρών και ειε τοποθεσίαν 
κειμένων πλησίον τον παρά του Αγίου Γεωργίου του Κρυονερίτη, 
χειμάρρου και επί τηε οδού τηε Αγούσηε από Σερρών ειε Δράμαν...".

Κατά την παράδοση τηε πόληε οι τούρκοι ".... απήγαγαν ειε δουλείαν 
πλείστουε των κατοίκων και ιδίωε των προκρίτων, μη φεισθένχεε και 
αυτού του τότε μητροπολίτου Ματθαίου Φακρασή του οποίου επί 
τετραετίαν περιήναγαν ειε των εσχάτων δουλειάν και ταπείνωσιν...".

1385 : 0 κυβερνήτηε τηε Θεσσαλονίκηε και "ηγεμόναε" Μανουήλ 
εντελώε ξαφνικά και εν ονόματι του πατέρα του Ιωάννη Παλαιολόγου, 
προσπαθεί να ανακαταλάβει τα Σέρραε αλλά η προσπάθειά του 
καταστέλλεται από τον Βεζύρη Χαϊρεντίν Πασά. Την ίδια χρονιά και 
ύστερα από την προσπάθεια αυτή του Μανουήλ ο Σουλτάνοε Μουράτ ο Α' 
περνάει από τα Σέρραε οδηγώνταε τα στρατεύματά του κατά τον ηγεμόνα 
τηε Σερβίαε Λάζαρου. Σε ανάμνηση του περάσματοε αυτού ανήγειρε με 
τον αρχιτέκτονα Χαλύλ, που ήταν γιοε του Ελ Τζεντερή"... το πρώτον 
και αρχαιότερων των εν Σέρραιε τζαμιών το Ατίκ ή Εσκί - Τζαμί, 
σωζόμενον μέχρι του έτουε 1938 ειε ερειπιώδη πλέον κατάσταση ένεκα 
τηε οποίαε και κατεδαφίσθη...".

1412 : Συλλαμβάνεχαι στα Σέρραε και απαγχονίζεχαι στη "Πλατεία 
των εκτελέσεων" (Ατ-Παζαρ) ο τούρκοε επαναστατείε και 
μεταρρυθμιστείε Μπεντρεντίν Σιμαβνάογλου.

1571 : Οι ενετοί, οι Ισπανοί και ο Πάπαε συμμαχούν κατά των 
τούρκων και με αρχηγό του στόλου το ναύαρχο Ιωάννη του Αυστριακό 
καταναυμαχούν και καταστρέφουν στη Ναύπακτο το στόλο των Τούρκων. 
Την ίδια εποχή ξεσηκώνονται αρκετέε ελληνικέε πόλειε και ανάμεσά 
τουε και τα Σέρραε. Αυτά τα απελευθερωτικά κινήματα καταπνίγονται
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1630 : Καίγεται, ολόκληρο το εμπορικό τμήμα τηε πόληε.
1637 : Ξανακαίνεται το ίδιο εμπορικό τμήμα των Σερρών.
1688 : Διατρίβει για αρκετέε μέρεε στα Σέρραε ο Μωάμεθ ο Δ'.
1714 : Για μια ακόμη φορά μια τρομερή φωτιά καταστρέφει ολόκληρο 

σχεδόν το εμπορικό τμήμα τηε πόληε των Σερρών.
1715 : Οι τούρκοι παίρνουν και τα τελευταία φρούρια τηε

Πελοποννήσου απο τουε Φράγκουε. Με αυτή την ευκαιρία ο Σουλτάνοε 
Αχμετ Γ' που βρίσκεται εκείνη τη χρονική περίοδο στο Νευροκόπι 
επισκέπτεται τα Σέρραε στιε 2 Αυγούστου με όλο του το στράτευμα 
διοργανώνονταε λαμπρέε δημόσιεε γιορτέε και "Νταουνανμάζεε" 
(φωταψίεε).
1773 : Γεννιέται στο χωριό Δοβίτσα Σερρών ο Εμμανουήλ Παππάε ο 

μετέπειτα αρχιστράτηγοε των Μακεδονικών δυνάμεων κατά την 
επανάσταση του 1821.

1806 : Στιε 23 Ιουλίου το αρματολόε Νικοτσάραε απο το Βλαχολείβαδο 
του Ολυμπου με 500 παλικαριά αποβιβάζεται στην Κατερίνη και μετά από 
μια κοπιαστική πορεία και διαμέσου τηε οροσειράε του Μπάλλεε φτάνει 
στο Νέο Πετρίτσι (Βέτερνα) , απ' όπου διέρχεται τον Στρυμόνα για να 
καταλήξει στο Σιδηρόκαστρο και από εκεί από τα Κεντρικά Χάνια τηε 
πόληε από 4.000 Τούρκουε και αλβανούε που διατελούν κάτω από την 
καθοδήγηση του Ισμαήλ Μπέκ των Σερρών ο Νικοτσάραε και τα παλικαριά 
του καίνε το χάνι και διαφεύγουν προε το Μενοίκιον όροε και από εκεί 
φθάνουν στη τέχνη την οποία και καταλαμβάνουν εναντίον τουε 
εκστρατεύονταε δέκα πέντε χιλιάδεε τούρκοι αλλά ο Νικοτσάραε 
επιχειρεί αντιπερισπασμό εξορμώνταε προε τιε εκβολέε του Στρυμόνα 
και ελπίζονταε ότι θα τον περιμένουν ο Ρωσικόε στόλοε και ο ναύαρχοε 
Σινιάβιν. Οι προσδοκίεε του διεψεύδονται και με τα εναπομείνοντα 250 
παλικάρια του επιχειρεί σε μια ηρωική προσπάθεια να περάσει τη 
γέφυρα του ποταμού Αγγίτη που τη φρουρούν χιλιάδεε Οθωμανοί. Ο 
Νικοτσάραε σπάζει με το σπαθί του τιε αλυσίδεε τηε γέφυραε, περνάει 
με τα 150 παλικαριά που κατάφεραν να επιβιώσουν φτάνει στο Πράβι

από t o u s  τούρκουε.
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(Ελευθερούπολη) κατεβαίνει στον κόλπο του Ορφανού και από εκεί 
διαπεραιώνεται στη Χαλκιδική. Την εποποιία αυτή του Νικοτσάρα 
τραγούδησε η λα'ίκή ρούσα: "Tl έχουν τηε Ζίχναε τα βουνά καί στέκουν 
ραραρένα ρήνα χαλάζι τα βαρεί,ρήνα βαρύε χειρώναε; Ούδε χαλάζ, βαρεί 
ουδέ βαρύε χειρώναε.

0 Νικοτσάραε πολερά ρε τρία Βιλαέτια. Με Σέρραε και ρε Χάντζακα, 
ρε δώδεκα ταρπούρια...".

1813 : Τον απο9ανόντα Ισραήλ Μπέκ των Σερρών διαδέχεται ο γιοε 
του Γιουσούφ Πασάε, ρέχρι τότε Βαλήε τηε Θεσσαλονίκηε.

1821 : Στιε 23 Μαρτίου ο αρχιστράτηγοε των Μακεδονικών δυνάρεων 
Ερρανουήλ Παπάε εξορρά προε το Αγιον Οροε και φθάνει στη Μονή 
Εσφιγράνου σκορπώνταε ρίγη συγκίνησηε και ενθουσιασρού. Οι 
ηγούρενοι όλων των ρονών τον ανακηρύσσουν "Αρχηγόν και προστάτην τηε 
Μακεδονίαε" αλλά επανάσταση που ευαγγελίζονταν 9α αποτύχει...

1821 : Στιε 8 Μαιου στα Σέρραε συρβαίνουν δραρατικά γεγονότα όρωε 
η πόλη τελικά σώζεται από την καταστροφική ρανία του τουρκικού 
όχλου. Ταυτόχρονα η Φαίδρα η γυναίκα του Ερρανουήλ Παππά και η 
οικογένεια του φυλακίζονται η περιουσία του δηρεύεται και 
κατάσχονται 13 βαρέλια ρε χρυσά φλωριά.

1821 : Στιε 5 του Δεκέρβρη (και ενώ η επανάσταση έχει αποτύχει) 
ο Ερρανούλ Παπάε προσπα9ώνταε να διαφύγει πεθαίνει πάνω στο πλοίο 
(όταν αυτό περιέπλεε τον Καφυκρέα) από συγκοπή τηε καρδιάε του. Η 
σωρόε του ήρωα ρεταφέρεται στην Υδρα όπου και θάβεται ρε τιρέε 
στρατηγού.

1849 : Μια τρορερή πυρκαγιά κατακαίει τα 3/4 τηε Ελληνικήε
συνοικίαε των Σερρών.

1875 - 77 : Συντάσσεται από τον "Δενόν τηε ορθοδοξίαε Θεολόγον", 
ρητροπολίτη Φιλόθεο Βρυένιο ο πρώτοε επίσηροε κανονισρόε τηε 
Ελληνικήε Κοινότηταε των Σερρών.

1891 : Η διαράχη ρεταξύ "Τσιπλάκηδων" και "Τσορρπατζήδων"
κορυφώνεται ρε νίκη των Τσιπλάκηδων και αποπορπή του ρέχρι τότε 
ρητροπολίτη Κωνσταντίνου Βαφείδη.
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1892 : Στιε 17 Μαρτίου επικυρώνεται ano την Ιερά Σύνοδο του
Πατριαρχείου "ο véos Κανονισμόε" με τον οποίο το "Κοινόν" των Σερρών 
9α διοικηθεί μέχρι το 1913.

1904 : Εμφανίζεται οργανωμένοι η ελληνική άμυνα κατά των Βουλγάρων 
και αρχίζει έτσι ο Μακεδονικόε Αγώναε.

1905 : Συγκροτούνται στο Σατζάκιο των Σερρών τα πρώτα αυταρχικά
σώματα κάτω από τιε διαταγέε ντόπιων αρχηγών όπωε οι: Α9.
Χατζηπανταζήε, Στέργιοε Βλαχμπεηε, Γεώργιοε Γιαγκλήε, Δούκαε Δούκαε 
(καπετάν Ζέρβαε), Ανδρέαε Μακούληε, Μητροσηε Γκογκολάκηε, Παπα- 
Πασχάληε, Καπετάν - Αλέξανδροε κ.α.

1905 : Στιε 1 Αυγούστου ιδρύεται ο Μουσικογυμναστικόε σύλλογοε
"Ορφεύε" Σερρών.

1907 : Στιε 13 προε 14 Ιουλίου στο κωλωνοστάσιο και τον περίβολο 
τηε εκκλησίαε τηε Ευαγγελίστριαε γράφεται ο αιματόβρεχτοε επίλογοε 
τηε δράσηε του καπετάνιου εκείνου που έμελε να γίνει 9ρύλοε για τουε 
επερχόμενουε. Ο καπετάν - Μητρούσηε και τα παλικάρια του Ιορδάνηε 
Ούρδαε, Μιχάληε Ουζούνηε, Θεόδωροε Τουρλεντέε, και Νϊκοε Παναγιώτου 
πολιορκούνται από τρειε χιλιάδεε τούρκουε στρατιώτεε και αμέτρητουε 
άτακτουε). Κατά τη συμπλοκή σκοτώνονται ο Θ. Τουρλενιέε και ο Μιχ. 
Ουζούνηε. Λίγο αργότερα συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι ο Νίκοε 
Παναγιώτου και ο Γιάννηε Ούρδαε και ενώ ο τόποε καίγεται και τα 
άτακτα σάφη μαζί με τουε Τούρκουε στρατιώτεε αλαλάζονταε και 
κρατώνταε στα χέρια γυμνά τα σπαθιά και τα μαχαίρια τουε επιχειρούν 
το ένα ύστερα από το άλλο τα γιουρούσια τουε, ο Καπετάν Μητρούσηε 
αφού χρησιμοποιείσαι και την τελευταία του σφαίρα για να σκοτώσει 
τον τούρκο διευθυντή τηε αστυνομίαε, αυτοκτονεί καρφώνονταε τη 
Μακεδονίτικη καφτερή ου κάμο στο στήθοε του. Η λαϊκή μούσα για άλλη 
μια φορά τραγουδάει μέσα από την αχλή του θρύλου:

"Μητρούσηε καπετάνιοε 
θεόν παρακαλεί.
Να έμβη μεε στα Σέρραε 
να σύρει το σπαθί..."

95



1907 : Στιε 3 Δεκεμβρίου οι συλληφθέντεε κατά την εποποιία τηε 
Ευαγγελίστριαε N îkos Παναγιώτου (από το Αγρίνιο) και Fiàwns Ούρδαε, 
απαγχονίζονται στον "συνή9η τόπο" που για την εποχή εκείνη ήταν η 
πλατεία του Αε-Παζόρ (πίσω από το σημερινό Διοικητήριο). Τρειε 
χιλιάδεε "Μελενειμονούσαι" γυναίκεε των Σερρών αξιώνουν από Tis 
τούρκικε s αρχέε τα πτώματα των απαγχονισ9έντων ανταρτών και 
επιχειρούν να διασπόσουν τον ισχυρό κλοιό των πανικοβληθέντων 
τούρκων στρατιωτών για να τα πάρουν.

1908 : Με επίκεντρα τη Θεσσαλονίκη, τα Σέρραε και το Μοναστήρι 
ξεσπά η επανάσταση των νεοτούρκων και στιε 11 Ιουλίου γίνεται στα 
Σέρραε η ανακήρυξη του Συντόγματοε με σύνθημα : "Ισότηε - Αδελφότηε- 
Ελευθερία". Εισέρχονται στην πόλη των Σερρών και παραδίδονται στιε 
τούρκικεε αρχέε τα αντάρτικό σώματα και οι καπε-τανέοι τουε που 
δρούσαν στην περιοχή, εν μέσω πραγματικήε απο9έωσηε από μυριόδεε 
λαού που είχε ξεχυθεί στουε δρόμουε.

1909 : Δολοφονούνται άνανδρα από οπαδούε του νεοτουρκικού 
κομιτάτου στιε 31 Ιουλίου ο γραμματέαε του ελληνικού προξενείου 
Αόζαροε Κιούσηε και στιε 17 Δεκεμβρίου ο Ιωόννηε Παπάζογλου στην 
προκυμαία τηε Θεσσαλονίκηε.

1912 : Τον Μάιο υπογράφεται η Σερβοβουλγαρική και 
Ελληνοβουλγαροσερβική συνθήκη συμμαχίαε.

1912 : Στιε 4 Οκτωβρίου Ελληνεε, Βούλγαροι και Σέρβοι κηρύσσουν 
τον πόλεμο κατά τηε Τουρκίαε.

1912 : Στιε 24 Οκτωβρίου ο διοικητήε και φρούραρχο ε των Σερρών 
Νατζή Πασάε εγκαταλείπει την πόλη με ολόκληρη τη φρουρά από δυο 
χιλιάδεε άνδρεε, δεκατρία τηλεβόλα και μια πυροβολαρχία Μαξίμ. Το 
απόγευμα τηε ίδιαε μέραε εισέρχονται στην πόλη 80 βούλγαροι 
"άτακτοι" (κομιτατζήδεε) και την επόμενη χίλιοι στρατιώτεε τηε 2ηε 
βουλγαρικήε Μεραρχίαε.

1912 : Στιε 31 Οκτωβρίου και σε ανταπόδοση του ότι ένα βουλγαρικό 
τάγμα μπήκε στη Θεσσαλονίκη στα Σέρραε εισέρχεται το Γ' Σύνταγμα 
ιππικού του Πιερράκου Μαυρομιχάλη και γίνεται δεκτό με ακράτητο
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1913 : Τον Μάιο υπογράφεται συνθήκη ειρήνης ανάμεσα στην Τουρκία 
και tous Βαλκανικούς συμμάχους. Ταυτόχρονα όμως αρχίζουν οι μεταξύ 
tous προστριβές το Γ' σύνταγμα ιππικού εγκαταλείπει την πόλη για να 
μη συλληφθεί.

1913 : Στις 17 Ιουνίου αρχίζει ο Β' Βαλκανικός πόλεμος, με τη
Βουλγαρία να επιτίθεται αιφνιδιαστικά κατά των Σέρβων και των 
Ελλήνων. Την επόμενη (18 Ιουνίου δηλαδή) οι Βούλγαροι πυροπολούνε 
τη Νιγρίτα.

1913 : Στις 22 Ιουνίου ο Βουλγαρικός στρατός αναχωρεί "εσπευσμένα" 
από την πόλη των Σερρών και περιχαρακώνεται στα γύρω υψώματα.

1913 : Από τις 24 μέχρι τις 27 Ιουνίου ο τούρκος συνταγματάρχης 
Αγιάχ Mnéns οργανώνει και τίθεται επικεφαλής της πολιτοφυλακής από 
κατοίκους των Σερρών και λίγους έλληνες στρατιώτες που 
"...εμποδίζουν επιτυχώς την είσοδο εις την πόλιν ομάδων βουλγαρικού 
στρατού εκ των υποχωρούντων καθώς και τας επαναλειμμένας απόπειρας 
κατά της πόλεως των κομιτατζήδων...".

1913 : Στις 28 Ιουνίου η πόλη των Σερρών αναστατώνεται από τους 
πυροβολισμούς της πολιτοφυλακής που επιχειρεί να αποτρέψει την εκ 
νέου είσοδο του Βουλγαρικού στρατού στην πόλη που βομβαρδίζεται 
ανηλέως από τα ευρισκόμενα στους γύρω λόφους Βουλγαρικά πυροβόλα. 
Στους κατοίκους δημιουργέίται σύγχυση και πανικός ενώ οι 
περισσότεροι από αυτούς τρέπονται σε άτακτη φυγή προς το Στρυμόνα 
και τα χωριά Κουμάργιανη, Δημητρίτσι και Αχινό. Ταυτόχρονα Βούλγαροι 
στρατιώτες εισέρχονται και περιχύνουν με πετρέλαιο τα σπίτια και τα 
καταστήματα ενώ εκτελούν όσους συναντούν στο δρόμο τους. Στις 2 το 
μεσημέρι τα Σέρρας παραδίδονται στις φλόγες.

1913 : Στις 29 Ιουνίου εισέρχεται στην καταστραμμένη πόλη των
Σερρών η 7η Ελληνική Μεραρχία υπό τον συνταγματάρχη Ναπολέντα 
Σωτήλη, που την καταλαμβάνει εν ονόματι του Βασιλέως Κωνσταντίνου.

1913 : Στις 18 Ιουλίου υπογράφεται η συνθήκη του Βουκουρεστίου 
που είναι συνθήκη Ειρήνης μεταξύ Ρουμανίας, Ελλάδας, Σερβίας και

ενθουσιασμό από t o u s  Σερραίους.
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Μαυροβούνιου από τη μια μεριά και. τηε ΒουλγαρίαΞ από την άλλη, ενώ 
τα σύνορα τηε Βουλγαρίαε καθορίζονται, επί τηε κορυφογραμμήε του 
Μπέλλεε και τηε γραμμήε των εκβολών του ποταμού Νέστου.

1914 : Στ 1 .8 1 Αυγούστου αρχίζει ο Α' Παγκόσμιοε Πόλεμοε που θα 
διαρκέσει, μέχρι τιε 11 Νοεμβρίου 1918.

1916 : Στιε 5 Αυγούστου αρχίζει, ογκώδηε Βουλγαρική εισβολή σε όλο 
σχεδόν το μήκοε τηε Ελληνοβουλγαρικήε μεθορίου, αρχήε γενομένηε από 
το Ρούπελ. Στο Δεμίρ Ισάκ (Σιδηρόκαστρο) τμήματα τηε 6ηε ελληνικήε 
Μεραρχίαε που διοικούσε ο συνταγματάρχηε Ν.Κ. Χριστοδούλου 
αντιστέκονται σθεναρά, αλλά στο τέλοε αναγκάζονται να υποχωρήσουν. 
Μέχρι τιε 30 Αυγούστου οι Βούλγαροι έχουν καταλάβει τα Σέρραε, τη 
Δράμα και την Καβάλα.

1918 : Στιε 21 Σεπτεμβρίου τα Σέρραε ανακαταλαμβάνονται από τον 
Ελληνικό στρατό.

1922 : Στιε 6 Σεπτεμβρίου αποχωρεί και το τελευταίο ελληνικό
στρατιωτικό τμήμα από το Μικρασιατικό έδαφοε ενώ φθάνουν συνεχώε 
πρόσφυγεε, πολλοί από τουε οποίουε εγκαθίστανται στη Μακεδονία.

1923 : Στιε 30 Ιανουάριου υπογράφεται η σύμβαση με την Τουρκία 
περί ανταλλαγήε πληθυσμών. Η πόλη και η περιφέρεια των Σερρών είναι 
γεμάτη από πρόσφυγεε.

1923 : Στιε 21 και 22 Οκτωβρίου εκρήγνυται στρατιωτικό κίνημα υπό 
την αρχηγία των Γ. Αεοναρζόπουλου, Π. Γαργαλίδη και Γ. Τήρα. Ο Τήραε 
ύστερα από την αποτυχία του κινήματοε καταδιώκεται στον κάμπο των 
Σερρών.

1931 : Στιε 31 Ιουλίου γίνονται εργατικέε ταραχέε μπροστά στο
ξενοδοχείο "Μητρόπολιε". Στη διάρκειά τουε σκοτώνεται από τούβλο ο 
λοχαγόε Καραντινάκηε. Ενεργούνται ευρείεε συλλήψειε κομουνιστών.

1934 : Τον Ιανουάριο εκλέγεται στα Σέρραε ο πρώτοε "κόκκινοε"
δήμαρχοε Διονύσηε Μενύχταε.

1935 : Στιε 1 Μαρτίου εκρήγυνται το Βενιζελικό επαναστατικό κίνημα 
γνωστό σαν "κίνημα του ’35". Ενα από τα κέντρα του κινήματοε είναι 
η πόλη των Σερρών, στην οποία ύστερα από δέκα μέρεε εισέρχεται

98



νικητής και. τροπαιούχοε ο τότε υπουργός των στρατιωτικών κονδύληε. 
Υστερα από την κατάρρευση του κινήματος πολλοί Σερραίοι φιλελεύθεροι 
που πήραν μèpos σ' αυτό συλλαμβάνονται και φυλακίζονται.

1941 : Στις 5:45' το πρωί της 6ns Απριλίου αρχίζει η γιγαντομαχία 
του Ρούπελ. Ενα από τα πρώτα πολεμικά ανακοινωθέντα αναφέρει: 
"Ισχυραί γερμανικοί δυνάμεις, εφοδιασμένοι με τα πλέον σύγχρονα 
πολεμικά μέσα με υποστήριξαν αρμάτων, άφθονου βαρέος πυροβολικού και 
πολυαρίθμου αεροπορίας προσέβαλλον από της πρωίας της σήμερον 
επανειλλημενως τας θέσεις μιας ων αμύνονται μόνον ελληνικοί δυνάμεις 
λίαν περιωρισμέναι.. . " .

1941 : (Καλοκαίρι) . Ξεκινάει από την περιοχή των Κερδυλλίων Σερρών 
η πρώτη ανταρτοομάδα "Οδυσσέας Ανδρούτσος" με αρχηγό τον Τσέλιο 
Μουδιώτη και αμέσως μετά ον Καπετάν Αασσάνη (Θανάση Γκένιο).

1941 : Τα πρώτα αντίποινα των γερμανών σε κατεχόμενη ευρωπαϊκή 
χώρα. Στις 17 Οκτωβρίου με "υποδειγματική" αγριότητα εκτελούνται 
όλοι οι αρσενικοί κάτοικοι των δυο Σερραϊκών χωριών Ανω και Κάτω 
Κερδύλλια (250 περίπου) και τα σπίτια τους πυρπολούνται.

1944 : Στις 14 Σεπτεμβρίου δυνάμεις του ΕΛΑΣ που μάχονται στα γύρω 
βουνά εισέρχονται στα Σέρραε έχονται επικεφαλής τους της ελληνικής 
σημαίας.

Λ

1955 : Στις 5 Οκτωβρίου ορκίζεται πρωθυπουργός της Ελλάδας ο
Σερραίος Κωνσταντίνος Καραμανλής.

1980 : Στις 5 Μαρτίου ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εκλέγεται πρόεδροι 
της Δημοκρατίας.

1997 : Τα Σέρραε αναδεικνύει μια ακόμη πολιτικά φυσιογνωμία. Την 
χρονιά αυτή ο Κωνσταντίνος Καραμανλής (ανιψιός του πρώην 
πρωθυπουργού της Ελλάδας) εκλέγεται αρχηγός πολιτικού κόμματος.

1.4 Τομείς πολιτιστικής ανάπτυξης Σερρών

Η πόλη των Σερρών έχει χαράξει μία αξιόλογη πορεία σε αρκετούς 
τομείς πολιτιστικής ανάπτυξης και πρώτα στο χορό. Ολες οι ενέργειες
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που έχουν γίνει, στον τομέα αυτό ξεκινούν από την πεποίθηση ότι κάθε 
τέχνη που χαρακτηρίζεται ωε αυθεντική απελευθερώνει και εξυψώνει 
εκείνουε που την υπηρετούν. Ερασιτέχνεε και επαγγελματίεε, 
καλλιτέχνεε και θεατέε, πομποί και δέκτεε μέσα από την τέχνη έχουν 
τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν και να κατανοήσουν καλύτερα και σε 
μεγαλύτερο βάθοε του εαυτό τουε και τον κόσμο, θέτονταε σε 
λειτουργία σκέψειε και συναισθήματα. Αυτόε ακριβώε είναι και ο 
κοινόε παρανομαστήε όλων των εκδηλώσεων, των μαθημάτων των 
σεμιναρίων, των διαλέξεων και των παραστάσεων που γίνονται στο τομέα 
του χορού.

Η Δ.Ε.Π.Κ.Α. έχονταε συνείδηση όλων αυτών διαθέτει στο εσωτερικό 
τηε τμήματα χορού (μοντέρνου, παραδοσιακού κλασικού μπαλέτου) στα 
πλαίσια των οποίων τα παιδάκια προσχολικήε και σχολικήε ηλικίαε αλλά 
και τα μεγαλύτερα παιδιά που συμμετέχουν σ ’ αυτά, έχουν τη 
δυνατότητα τόσο να γυμνάσουν σωστά το σώμα τουε όσο και για να 
καλλιεργήσουν την καλλιτεχνική ευαισθησία που κρύβουν μέσα τουε.

Η επιτυχία των τμημάτων αυτών είναι πολύ μεγάλη και η απήχηση στο 
ευρύ κοινό τεράστιο γεγονόε που οφείλεται στο ότι η Δ.Ε.Π.Κ.Α. 
διαθέτει από τη μία κατάλληλη κτιριακή υποδομή (χώροι κατάλληλα 
διαμορφωμένοι για τα τμήματα αυτά) και από την άλλη κατάλληλα 
ειδικευμένο προσωπικό διδάσκουν αξιολογεί (καθηγητέε χορού έλληνεε 
και ξένοι) .

Η Δ.Ε.Π.Κ.Α. μέσα στα λίγα χρόνια λειτουργίαε τηε έχει καταφέρει 
παρουσιάσει μια σειρά εκδηλώσεων, τέλεια οργανωμένων μέχρι και την 
τελευταία λεπτομέρεια. Αξίζει να σημειώσουμε κάποιεε από αυτέε: 
επίδειξη κλασικού μπαλέτου - επιδείξειε μοντέρνου χορού 
αποκριάτικουε παιδικούε χορούε, και τέλοε το 2ο Διεθνέε χορευτικό 
Ραντεβού. Μια αξιολόγηση σειρά εκδηλώσεων που άρχισε να εφαρμόζεται 
από τη χρονιά 1996 με τη συμμετοχή 5 σερραϊκών χορευτικών 
συγκροτημάτων και 5 ξένων χορευτικών συγκροτημάτων.

Τελειώνονταε δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε το Λύκειο 
Ελληνίδων το οποίο με την πολύχρονη λειτουργία του στην πόλη των
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Σερρών έχει βάλει, τη δική του σφραγίδα στον τομέα του χορού, καθώε 
καν την Ακαδημία Κοινωνικού και Αθλητικού χορού Σερρών που ρε τα 
ποικίλα τηε τρήματα (παραδοσιακό χορό, μοντέρνο χορό, συρτάκι, 
ζερπέκικο,τσιφτετέλι, βάλε, ροκ εν ρολ, τανγκό, σάμπα, κ.τ.λ.) είναι 
αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με τη φυσιογνωμία και τη λειτουργία του τομέα 
αυτού.

Εναε δεύτεροε και εξίσου σημαντικόε τομέαε πολιτιστικήε ανάπτυξηε 
είναι ο τομέαε των εικαστικών. Οι ενέργειεε όλεε οι οποίεε 
πραγματοποιούνται στον τομέα αυτό στοχεύουν από τη μια να 
δημιουργήσουν συνθήκεε ανάπτυξηε του ταλέντου που εκδηλώνουν 
ορισμένοι μαθητέε, εισάγονταε τουε σταδιακά στο χώρο σπουδήε των 
εικαστικών τεχνών και διαλύονταε τιε τυχόν παρεξηγήσειε που 
προκαλούν τα διάφορα εικαστικά υποπροϊόντα που ξεφυτρώνουν κατά 
καιρούε. Από την άλλη προσπαθούν να καλλιεργήσουν σε όλουε τη 
δυνατότητά τουε για δημιουργική έκφραση, ακόμη και σ' αυτούε που η 
φύση δεν τουε έχει προικίσει ιδιαίτερα με το χάρισμα αυτό, έχονταε 
κατά νου ότι η δημιουργική έκφραση είναι δικαίωμα όλων και όχι μόνο 
των ταλαντούχων γιατί τελικά η τέχνη είναι και διαδικασία όχι μόνο 
τα αποτέλεσμα.

Στα Σέρραε έντονη ανάπτυξη των εικαστικών υπήρξε από την 
μεταβυζαντινή περίοδο, ιδιαίτερα στην τέχνη τηε αγιογραφίαε. Εργα 
αγιογραφίαε αποτυπώνονται και διακοσμούν τα μοναστήρια αυτήε τηε 
περιόδου και μετέπειτα, αλλά και που βρίσκονται μέσα στην πόλη. Με 
την αγιογραφία ασχολείται σήμερα έναε σημαντικόε αριθμόε ατόμων, οι 
περισσότεροι απο τουε οποίουε δρουν εκτόε πόληε Σερρών.

Με τη ζωγραφική ασχολούνται πολλοί επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά. 
Στιε Σέρρεε σήμερα υπάρχουν τέσσεριε ιδιωτικέε Galleries, οι οποίεε 
αποτελούν και τουε κύριουε εκθεσιακούε χώρουε, γεγονόε που 
ενδεχόμενα δημιουργεί φραγμούε στην ανάδειξη των νέων καλλιτεχνών.

0 Δήμοε διαθέτει έναν αρκετά μεγάλο αριθμό πινάκων τουε οποίουε 
όμωε αδυνατεί να εκθέσει εξ' αιτίαε τηε ανυπαρξίαε δημοτικήε 
πινακοθήκηε.
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Η Δ.Ε.Π.K.A. έχει, δημιουργήσει, ένα εικαστικό εργαστήρι, στα 
πλαίσια του οποίου λειτουργούν δυο ειδικά διαμορφωμένεε αίθουσεε 
στιε οποίεε λειτουργούν τμήματα Παιδικήε Δημιουργίαε για παιδιά 
δημοτικού και γυμνασίου, κα9ώε και τμήματα για ενήλικεε και 
προπαρασκευαστικά τμήματα για υποψήφιουε σχολών καλών Τεχνών και 
Α.Ε.Ι.

Τα τμήματα αυτά εξυπηρετούν περίπου ισοεπιμορφωνόμενουε, αλλά 
γίνονται τον τελευταίο καιρό λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντοε που 
εκδηλώνει ο κόσμοε για συμμετοχή σε καθένα από το τμήματα αυτά, 
προσπάθειαε για να μπορούν να εξυπηρετούνται ακόμα περισσότερα άτομα 
και από άποψη χώρου (μεγαλύτερεε και πρόσ9ετεε στιε είδη υπάρχουσεε 
αίθουσεε) και άποψη προσωπικού (προσλήψειε καθηγητών ειδικευμένων 
στον τομέα αυτό.

Το Εικαστικό Εργαστήρι τηε Δημοτικήε Επιχείρησηε Πολιτισμού των 
Σερρών στο χρονικό αυτό διάστημα που λειτουργεί έχει επιδείξει μια 
σειρά αξιόλογων εκδηλώσεων μερικέε από τιε οποίεε είναι: εκθέσειε 
ζωγραφικήε από τα μέλη του Εικαστικού Εργαστηρίου - εκθέσειε 
κεραμικήε του παιδικού τμήματοε κεραμικήε - εικαστικέε παρεμβάσειε 
στουε τοίχουε των περιφερειακών Πολιτιστικών Κέντρων από τιε ομάδεε 
εικαστικών των Περιφερειακών Πολιτιστικών κέντρων τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α. 
εκθέσειε χριστουγεννιάτικων κατασκευών και έργων των μαθητών του 
Εικαστικού Εργαστηρίου στον 11ο διαγωνισμό παιδικήε ζωγραφικήε με 
θέμα "ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ" που είχε διοργανωθεί από το Μουσείο 
Παιδικήε Τέχνηε στην Αθήνα, συμμετοχή του τμήματοε κεραμικήε με έργα 
του στην έκθεση αργυροχρυσοχοίαε, ξυλογλυπτικήε - κεραμικήε που 
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια τηε Πολιτιστικήε Πρωτεύουσαε '97 με την 
επωνυμία "ΜΕΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ" από τουε φίλουε του 
Ιδρύματοε Μελίνα Μερκούρη στο χώρο τηε ΗΕΛΕΧΡΟ τηε Δ.Ε.Θ., εκθέσειε 
κεραμικήε ενηλίκων.

Συνεχίζονταε αυτή την σύντομη αναφορά στουε τομείε πολιτιστικήε 
ανάπτυξηε δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και τον τομέα τηε μουσικήε 
στον οποίο η πόλη των Σερρών έχει επιδείξει μια ιδιαίτερη πρόοδο και
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ευαισθησία. Η Μουσική σχολή που υπάγεται στη Δ.Ε.Π.Κ.Α. που 
λειτουργεί σε κεντρικό σημείο τηε πόληε βρίσκεται σε ένα κατάλληλα 
διαμορφωμένο χώρο όπου διδάσκουν καταξιωμένοι και ικανοί καθηγητές 
που έχουν πλήρη επίγνωση και αφοσίωση στο αντικείμενο τουε. Με την 
έναρξη τηε επιμορφωτικής περιόδου "Μουσική σχολή έχει βελτιωθεί 
ενσωματώνοντας στα προγράμματα τηε δυο νέα μουσική όργανα. Ετσι 
διδάσκονται πλέον θεωρία τηε μουσικήε, σοφλέξ, ακορντεόν, κλασσική 
κιθάρα, πιάνο, φλογέρα, αρμόνιο, φυσαρμόνικα και μελλοντικά.

Λειτουργούν επίσηε τμήματα μουσικήε προπαιδείας όπου τα παιδάκια 
τηε προσχολικήε ηλικίαε έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την μουσική 
και να εισχωρήσουν στον μαγευτικό τηε κόσμο με τρόπο απλό και 
κατανοητό. Για τμήματα που λειτουργούν στην σχολή αυτή απασχολούν 
100 περίπου παιδιά από ηλικία 6 έωε 18 ετών. Επίσηε η Φιλαρμονική 
τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α. έχει δημιουργήσει και τμήμα εκμάθησηε δημοτικών 
μουσικών οργάνων.

Εκτόε όμωε από τη Μουσική Σχολή η πόλη των Σερρών διαθέτει στο 
δυναμικό τηε και δυο ιδιωτικά Ωδεία, το Ωδείο Σερρών και το Νέο 
Ωδείο όπου διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα καθωε και θεωρία τηε 
Μουσικήε. Πολλοί από τουε μαθητέε των Ωδείων έχουν λάβει μέροε σε 
πανελλήνιους διαγωνισμούς όπου έχουν εκλάβει πρωταρχικές θέσειε, 
ενώ κάθε χρόνο αποφοιτούν με υποτροφίες από το χώρο αυτό αρκετοί 
αριστούχοι μερικοί των οποίων συνεχίζουν τιε σπουδές τουε και στο 
εξωτερικό.
Ακόμη δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε να αναφέρουμε και το μουσικό 

εργαστήρι "ΟΡΦΕΑΣ" το οποίο με την ορχήστρα και τη μικρή χορωδία του 
και από τη διεύθυνση του κ. Αερόπουλου έχει κάνει υπερήφανη την πόλη 
των Σερρών για τα μουσική ταλέντα που αναδεικνύει όπωε επίσηε και 
τα μουσικά εργαστήρια που λειτουργούν με τη μορφή μουσική συλλόγων 
καθώε και τη μουσική σχολή των αδελφών Λάμπρου. Και στον τομέα τηε 
μουσικήε οι εκδηλώσεις που έχουν κατά καιρούς πραγματοποιηθεί είναι 
πάμπολλεε και η απήχησή τουε τεράστια.

Αναφέρουμε ενδεικτικά βραδιά μουσικήε με τη φιλαρμονική τηε
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Δ.Ε.Π.K.A. βραδιέε καντάζαε με τη Μικτή χορωδία τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α. 
Συναυλία με την Ορχήστρα και. τη Μικτή χορωδία του "Ορφέα", 
συνδιάσκεψη τηε Ενωσηε Δ/ντων χορωδιών και χορωδιών στη ΔΕΠΚΑ, 
συναυλία τηε μουσικήε σχολήε τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α., los διαγωνισμόε Πιάνου 
τηε ΔΕΠΚΑ Σερρών κ.α.

Στη συνέχεια αξίζει να αναφέρουμε και τα Μουσεία που λειτουργούν 
στιε Σέρρεε και πρώτα πρώτα αναφέρουμε το Λαογραφικό Μουσείο των 
Σερρών ανήκει στο Δήμο και λειτουργεί με τη φόρμα του δημοτικού 
νομικού προσώπου.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο το οποίο ανήκει στην ευθύνη του Υπουργείου 
Πολιτισμού και περιλαμβάνει έναν σημαντικό αριθμό εκθεμάτων ano 
ανασκαφέε στην γύρω περιοχή.

Το Μουσείο Σαρακατσαναίων που είναι ένα από τα ονομαστοτερα και 
ωραιότερα λαογραφικά μουσεία τηε χώραε και το οποίο με την τεράστια 
γκάμα που διαθέτει σε ενδυμασίεε υποδήματα, μαγειρικά σκεύη, 
εργαλεία κ.α. διασώζει αναλλοίωτα αλλά και αναδεικνύει ταυτόχρονα 
τα ήθη, τα έθιμα, τη νοοτροπία, τιε συνήθειεε και η ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των Σαρακατσάνων.

Το Μουσείο τηε Μητροπόλεωε το οποίο ανήκει στην ιερά Μητρόπολη 
Σερρών και Νιγρίταε και περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό εικόνων.

1.5 Ερασιτεχνικοί πολιτιστικοί σύλλογοι 

και κοινωνικοί φορείς

Η πόλη των Σερρών διαθέτει μια πλειάδα ερασιτεχνικών πολιτιστικών 
συλλόγων. Ενδεικτικά να αναφέρουμε:

- Το Λύκειο Ελληνίδων
- Τον Σύλλογο Βλάχων
- Το 4ο Σύστημα Προσκόπων
- Το Σύλλογο Ποντίων Σερρών
- Το Σύλλογο Δαρνακοχωριτών
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- Το Σύλλογο Μικρασιατών
- Το Σύλλογο "Ευαγγελίστρια"
- Τον όμιλο "ΟΡ§ΕΑΣ"
- Τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο
- Το Σύλλογο Σαρακατσαναίων
- Την Σ.Π.Ε. (Σερραϊκή Πολιτιστική Εταιρία)
- Τον Λαογραφικό Ομιλο Λαϊλιάς
- Τον Σύλλογο Θρακών
- Τον Σύλλογο Μακεδονομάχων
- Τον Σύλλογο ΣΙΡΙΣ
- Τον 0.§.Κ.Α.
- Τον Α.Ε.Σ.
- Την Κρητική Αδελφότητα
- Τον Σύλλογο Κυπρίων Ν. Σερρών
- Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αναγέννησης
- Τον Σύλλογο Γυναικών Βαμβακιάε
- Τον Σύλλογο "ΙΚΑΡΟΙ"
- Τον Κ.Ο.Σ.
- Τον Α.Ο.Σ.
- Τον Σ.Τ.Υ.Κ. Σερρών
- Τον Σ.A .Σ.
- Τον Σύλλογο "ΝΕΑ ΠΝΟΗ"
- Τον Σύλλογο "ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ"
- Τον Σύλλογο Γραμμάτων και Τεχνών
- Τον Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών
- Τον Πολιτιστικό Σύλλογο
- Το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών
- Τον Πολιτιστικό Σύλλογο "ΠΡΑΞΗΣ"
Η πιο σημαντική από τους συλλόγους που αναφέραμε πιο πάνω είναι 

οι εξής:
1) 0 Ομιλος Ορφέας Σερρών ο οποίος ιδρύθηκε το 1905 και

περιλαμβάνει 220 μέλοι. Το αντικείμενο δραστηριότητας του συλλόγου
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αυτού αφορά εκδηλώσεις μουσικές, αθλητικές, εκδηλώσεις θεάτρου, 
κουκλουθεατρου, καί εικαστικών τεχνών. Η καθιερωμένες ετήσιες 
εκδηλώσεις του συλλόγου αυτού είναι συναυλίες, ομιλίες, αφιερώματα, 
παραστάσεις θέατρου και συμμετοχή σε παλιστικούς συλλόγους.

2) Λαογραφικός όμιλος Λαϊλιας Σερρών ο οποίος ιδρύθηκε το 1985 
και περιλαμβάνει 196 μέλοι. Το αντικείμενο δραστηριότητας του 
Συλλόγου περιστρέφεται γύρω από την εκμάθηση παραδοσιακών οργάνων 
και εκμάθηση παραδοσιακών χορών. Η καθιερωμένες εκδηλώσεις οι οποίες 
πραγματοποιούνται κάθε χρόνο είναι ο ετήσιος πρωτοχρονιάτικος χορός 
του συλλόγου, η γιορτή της μητέρας και η κεντρική εκδήλωση τον 
δεκαπενταυγουστο στο δάσος του Λαϊλιά.

3) Το Μουσικό εργαστήρι Σερρών το οποίο ιδρύθηκε το 1985 και 
περιλαμβάνει 93 μέλοι. Το αντικείμενο δραστηριότητας του συλλόγου 
αυτού περιλαμβάνει μουσική από όλο το φάσμα της μουσικής 
θεματολογίας αυτόνομες μουσικές παραγωγές μικτής χορωδίας, νεανικής 
χορωδίας και οργανικών συνόλων, οι λειτουργία προγραμμάτων μουσικής 
εκπαίδευσης, χορωδων με μαθήματα θεωρητικών, φωνητικής και οργάνων. 
Το μουσικό εργαστήρι κάθε χρόνο πραγματοποιεί ορισμένες εκδηλώσεις 
όπως είναι η συμμετοχή σε μουσικές θεσμούς φιστιβάλ και μουσικές 
συναντήσεις.

4) 0 σύλλογος Ποντίων Νομού Σερρών ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ο οποίος έχει 
ιδρυθεί το 1951 και περιλαμβάνει 504 μέλοι. Ο σκοπός του συλλόγου 
αυτού είναι να συμβάλει στην ηθική, κοινωνική, πνευματική, 
πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του στη διατήρηση των ηθών και 
εθιμών του Πόντου στην ίδρυση μουσίου Ποντιακής Λαογραφίας και 
δημιουργία Βιβλιοθήκης στην συμπαράσταση σε αριστούχους σπουδαστές 
και σπουδάστριες που έχουν ανάγκη βοήθειας στην πραγματοποίηση 
μορφωτικών διαλέξεων, εκδρομών, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων κ.λ.π. και 
στην παροχή βοήθειας και συμπαράστασης στους πρόσφυγες.

Οι εκδηλώσεις που κάθε χρόνο πραγματοποιεί ο παραπάνω σύλλογος 
είναι η κοπή βασιλόπιας τον Ιανουάριο, ο ετήσιος χορός τον 
Φεβρουάριο, η Ποντιακές βραδυες τον Μαϊό και τον Οκτώβριο οι
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εκδήλωσε Ls γενοκτονίαε τον Men.ο, και συνικδηλωση με λοιπά πρόσφυγά 
σωματία για τον ξεριζωμό τον μήνα Σεπτέμβριο.

5) Η Θρακική Εστία Νομού Σερρών που ιδρύθηκε το 1975 και 
περιλαμβάνει 450 μέλοι. Βασικόε στόχοε του συλλόγου είναι η 
διατήρηση και συνέχιση τηε Θρακιωτικήε παραδοσηε μέσα από τα 
χορευτικά τηε, την ύπαρξηε του Λαογραφικού Μουσείου τηε εκμάθησηε 
Λαϊκών παραδοσιακών Οργάνων τηε γνώσηε τηε Ιστορίαε και την με9οδική 
διαφώτιση των Νέων.

Ακόμη πραγματοποιεί διαλέξειε με ειδικούε ομιλητέε, βραβεύει 
παιδιά θρακιωτιών πετυχαίνει την εισαγωγή τουε στα Ελληνικά 
Πανεπιστήμια, διοργανώνει εκδρομέε, χορούε, συνιστιάσειε, εκθέσειε 
βιβλίων, φωτογραφίαε και ενδυμασιών και συμμέτεχει σε πολιτιστικέε 
εκδηλώσειε τηε πόληε μαε, του Εσωτερικού και του Εξωτερικού. Η 
καθημεριωμένεε ετήσιεε εκδηλώσειε του συλλόγου μαε είναι η κοπή 
βασιλόπιταε, ο ετήσιοε αποκριατικόε χορόε, η συμμετοχή σε 
παρελασειε, η αποχεραιτιστηρια συνεστίαση, η συμμετοχή σε 
εκδηλώσειε εθνικήε μνήμηε με τα υπόλοιπα προσφυγικά σωματεία τηε 
πόληε μαε, η αιμοδοσία η επισκέψειε ιδρυμάτων τηε περιοχήε τηε 
ημέρεε των Χριστουγέννων, οι Χριστουγενιατική γιορτή για τουε 
χορευτέε τηε Εστίαε και τα Κάλαντα.

6) 'Το Λύκειο Ελληνιδών Σερρών το οποίο ιδρύθηκε το 1957 και 
περιλαμβάνει στο ενεργητικό 610 μέλοι. Το Λύκειο Ελληνιδών Σερρών 
επιτελώνταε με απόλυτο σεβασμό και πλήρη συνέπεια το έργο του 
διατήρει σήμερα τμήματα εκμάθησηε παραδοσιακού χορού και μία 
θαυμασία ιματιοθήκη με αυθεντικέε στο μεγαλύτερο μέροε παραδοσιακέε 
φορεσιέε και κοσμήματα (περίπου 350 φορεσιέε). Μετέχει σε κάθε 
Λαογραφική και Πολιτιστική Εκδήλωση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
Εξωτερικό. Οργανώνει εκδηλώσειε πολιτιστικού, εθνικού και 
κοινωνικού χαρακτήρα πιστά πάντα στουε καταστατικούε σκοπούε.

Οι εκδήλωσειε που πραγματοπιοι κάθε χρόνο είναι πρώτον τα 
γαϊτανακια 2) τα χελιδονίσματα, 3) λαχαρίνεε, 4) γιορτή τηε μητέραε, 
5) παρουσίασή χορών και φορεσιών με την λήξη τηε εκπαιδευτικήε
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περιόδου, 6) Κληδοναε.
7) 0 Σύλλογοε Βλάχων Νομού Σερρών Γεωργακηε Ολυμπιοε ο οποίοε

ιδρύθηκε το 1976 και. περιλαμβάνει. 400 μέλοι.
Το αντικείμενο τηε δραστηριότηταε του Συλλόγου αυτού αφορά την 

εκμάθηση παροδοσιακών οργάνων, την εκμάθηση φωνητικών τραγουδιών, 
την εκμάθηση ραφηε παραδοσιακών φορεσιών, την αναπαρασταση λαϊκών 
δρωμένων και. εθιμών, την εκμάθηση χορών τον εντοπισμό παλιών 
αντικειμένων και φωτογραφιών την καταγραφή ανέκδοτων και δημοτικών 
τραγουδιών, την συγκέντρωση ιστορικών στοιχείων για τουε Βλάχουε 
ειδικά τηε Ανατολικήε Μακεδονίαε, τη δημιουργία ιματιοθηκηε με 
περισσότερεε από 100 φορεσιέε, την Δημιουργία Λαογραφικήε αίθουσαε 
με εκατοντάδεε εκθέματα, την ανέγερση ιδιοκτήτου Δαογραφικού 
Μουσείου και τέλοε έντονη δραστηριοπίηση στο φιλανθρωπικό και 
Κοινωνικό τομέα.

Η καθιερωμένεε ετήσιεε εκδηλώσειε του Συλλόγου είναι η κοπή 
βασιλόπιταε γυναικών του συλλόγου, η κοπή βασιλόπιταε χορευτικών του 
συλλόγου, ο ετήσιοε χορόε, ο παιδικόε αποκριατικόε χορόε, η γιορτή 
τηε μητέραε, η εθελοντική αιμοδοσία, η παραδοσιακή βραδυα, το 
πανυγηρι χιονοχωριου, η εκδήλωσή προε τίμην τον χοροδιδασκάλων και 
η παρουσία φορεσιών, η δημιουργία τριών ημιωρων ντοκυμαντερ με θέμα 
τη φορεσιά προκειμένου να προβληθούν σε Ευρωπαϊκέε Χωρεε. Η 
δημιουργία δυο ωριων ντοκυμαντερ σε συνεργασία με κανάλι 5 τα 
εορταστικά γυρίσματα σε συνεργασία με τα τοπικά κανάλια και η 
δημιουργία CD - ROM με θέμα τηε φορισιέε του Συλλόγου.

Οι παραπάνω σύλλογοι αυτοί έχουν παρουσιάσει ποικίλεε και πολλέε 
δραστηριότητεε (θέατρο, διαλέξειε, χορευτικά κ.τ.λ.) και η 
λειτουργία τουε είναι τέτοια ώστε η πόλη των Σερρών να έχει 
αναδείξει μέρεε μαε μια έντονη πνευματική ζωή.

Εκτόε όμωε από τουε αξιόλογουε πολιτιστικούε συλλόγουε που την 
κάνουν υπερήφανη η πόλη των Σερρών έχει να καυχιέται και για τιε 
πολύ καλέε τοπικέε εφημερίδεε και περιοδικά που διαθέτει, τουε 
τοπικούε ραδιοφωνικούε τηε σταθμούε και τα τοπικά τηε κανάλια.
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Ετσι, στα Σέρραε σήμερα εκδίδονται πέντε (5) ημερήσιεε εφημερίδεε 
"Ελεύθερο Βήμα", "Νέα Εποχή", "Η Πρόοδοε", "Σερραϊκό Θάρροε", και 
η "Ακριτική §ωνή" και. έξι. (6) εβδομαδιαίεε "Αδέσμευτη Γνώμη", 
"Παρατηρητήε", "Σερραϊκό Σπορ", "Σερραϊκή Εβδομάδα", "Αγγελιοφόροε" 
και. "Ενημέρωση". Επίσηε εκδίδονται και δυο περιοδικά το "ΓΙΑΤΙ" 
πανελλήνιαε εμβέλειαε και το "Ματιέε". Ολεε οι τοπικέε αυτέε 
εφημερίδεε θα πρέπει να δημοσιεύουν όλα τα τοπικά γεγονότα. Καμιά 
είδηση δεν θα πρέπει να περιφρονείται. Η ειδησεογραφία είναι απόλυτη 
τοπική. Οι σχολιασμοί κάθε είδουε αποφεύγονται επιμελώε εκτόε αν 
πρόκειται για εξόφθαλμεε και καραμπινάτεε καταστάσειε που είναι 
επιβεβλημένο να στηλιτευθούν είτε για λόγουε δικαιοσύνηε είτε για 
λόγουε κοινωνικού συμφέροντοε. Σε καμία όμωε περίπτωση οι σχολιασμοί 
δεν επιτρέπεται να είναι τέτοιοι και να δένεται η εντύπωση τηε 
κομματικήε απόκλισηε ή τηε εξυπηρέτησηε κάποιων περίεργων 
σκοπιμοτήτων.

Η Πολιτική Γραμμή είναι γενικά δημοκρατική αλλά ουδέτερη, μακριά 
από κομματικέε αντιπαραθέσε ιε Υπηρετούνται ξεκάθαρα η ηθική το 
δίκαιο η εντιμότητα, η αντικειμενικά η εξαρτησία γνώμηε η ενημέρωση 
και αποφεύγεται η ανάμειξη σε πολιτικάντικεε αντιπαλότητεε. 
Υποστηρίζονται θερμά όλα τα μεγάλα λαϊκά αιτήματα προε όλεε τιε 
κατευθύνσειε και δεν δημιουργούνται προληπτικά και "κούφια" 
πρωτοσέλιδα με θέμα το "ψύλλου πήδημα".

Ετσι όταν μια τοπική εφημερίδα κινείται σ' αυτά τα σαφή και έντιμα 
πλαίσια μπορεί αναμφίβολα να παίξει έναν εξαιρετικά θετικό ρόλο στην 
πληροφόρηση και την διαμόρφωση των απόψεων τηε Κοινήε Γνώμηε, όταν 
υποβοήθηση αλλά και των κοινωνικών φορέων του έργου του Δήμου στην 
υλοποίηση των οραμάτων των εκπροσώπων τηε Τοπικήε Αυτοδιοίκησηε, και 
την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα προϊόντα ή τιε υπηρεσίεε 
που μπορούν να βρουν δίπλα στο σπίτι τουε.

Πρέπει τέλοε να υπογραμμίσουμε ότι μια Τοπική Εφημερίδα πέρα από 
την προώθηση τηε Τοπικήε Εφημερίδαε πέρα από την προώθηση τηε 
Τοπικήε Πληροφόρησηε και τηε Αντικειμενικήε Κριτικήε προε όλεε τιε
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κατευθύνσειε, έχει, και μια άλλη σπουδαία αποστολή: Να προβάλει και 
να ενθαρρύνει τη δράση των κοινωνικών δρώντων ατόμων και ομάδων στην 
περιφέρεια. Να τουε επαινεί και να τουε βοηθά ώστε να αποκτήσουν 
γνήσιουε μιμητέε, δημιουργώνταε ένα φυτώριο από δημιουργικά 
κοινωνικά άτομα, τα οποία σιγά - σιγά θα πλαισιώνουν τουε φορείε τηε 
Τοπικήε Αυτοδιοίκησηε και θα αποτελέσουν τη Νέα Γενιά των Τοπικών 
Ηγετών.

Σε ότι αφορά τουε τοπικούε ραδιοφωνικούε αριθμούε και τα τοπικά 
κανάλια αυτοί εντοπίζονται ραδιοφωνικοί σταθμοί : ράδιο 1, ράδιο Ε 
(έψιλον) ράδιο, επιλογέε, σταρ Fm, Ράδιο Δέλτα, Ελληνική Ραδιοφωνία, 
Flash 9,31, Μέγκα ράδιο, Ράδιο επικάιρότητα, Club fm 99,5, Ράδιο 
Μακεδονία, Ράδιο Φιλίδα, Ράδιο Fm. Τοπικά κανάλια: T.V., Σέρρεε, 
Επιλογέε, Ελλαε, T.V., Κανάλι Εψιλον.

Τόσο οι ραδιοφωνικοί σταθμοί όσο και τα τοπικά κανάλια έχουν ένα 
προσανατολισμό ψυχαγωγικό και τοπικήε ενημέρωσηε δηλαδή, και οι δυο 
φορείε επιδιώκουν από τη μια να μαθαίνουν και να αναμεταδίδουν τα 
καθημερινά γεγονότα τηε πόληε καθώε και τιε δραστηριότητεε του Δήμου 
ή των Κοινωνικών Φορέων, και από την άλλη μέσω των ποικίλλουν 
προγραμμάτων τουε (μουσικά προγράμματα όλων των ειδών μουσικήε οι 
πρώτοι, σίριαλ, ενημερωτικέε και επιμορφωτικέε εκπομπέε, 
τηλεπαιχνίδια, σόου κ.τ.λ. οι δύτεροι) προσπαθούν να ψυχαγωγήσουν 
και να ωριμάσουν τον απλό θεατή ώστε αυτόε να μπορέσει αποδράσει για 
λίγο απο τουε γρήγορουε και εξαντλητικούε ρυθμούε τηε καθημερινή του 
ζωήε.

Σε ότι αφορά τον τομέα του θεάτρου έχουμε να αναφέρουμε ότι από 
την δημοτική επιχείρηση "ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ" αναπτύσσεται σοβαρή πολιτιστική 
δραστηριότητα. Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είναι το μοναδικό περιφερειακό θέατρο 
που υπάρχει στην Ανατολική Μακεδονία, έχει ανεβάσει ποικίλεε και 
αξιόλογεε παραστάσειε, έχει περιοδεύσει σε κάποιεε πόλειε και έχει 
κερδίσει τιε καλύτερεε κριτικέε.
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Ektós από την θεατρική ομάδα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και 4-5 ακόμη θεατρικέε 
ερασιτεχνικέε ομάδεε. Τελειώνονταε αυτή την αναφορά στουε τομείε 
πολιτιστικήε ανάπτυξηε των Σερρών αξίζει να αναφέρουμε και τιε δυο 
βιβλιοθήκεε που λειτουργούν στουε κόλπουε tous . Τη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη που λειτουργεί ωε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και τη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη που λειτουργεί ωε τμήμα τηε Δημοτικήε 
Επιχείρησηε Πολιτιστικήε και Κοινωνικήε Ανάπτυξηε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.1 Δημιουργία της Δ.Ε.Π.Κ.Α. Σερρών

Με βάση τα εξήε αδιάσειστα στοιχεία:
- Tis διατάξειε των άρθρων 260 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 323/89).
- Tis διατάξειε του Π.Δ /t o s  250/1989.
- Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αριθμ. 25027/9-4-1984.
- Την αριθμ. 240/1993 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών περί 

συστάσεωε δημοτικήε επιχείρησηε με την επωνυμία "ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΕΠΚΑ).

- Και την συνταχθείσα από το Δήμο Σερρών οικονομοτεχνική μελέτη 
για την ίδρυση τηε πιο πάνω επιχείρησηε.

Συστήθηκε στο Δήμο Σερρών του Νομού Σερρών δημοτική επιχείρηση με 
την επωνυμία "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Δ.Ε.Π.Κ.Α.)" ωε ίδιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, 
το οποίο διέπεται από τιε διατάξειε των άρθρων 260 έωε 267, 270, 274 
και 287 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 323/89) .

Ο σκοπόε τηε επιχείρησηε αυτήε είναι:
Η δημιουργία κέντρου για τον συντονισμό των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων του Δήμου Σερρών η προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών, η 
σύνταξη μελετών για θέματα τοπικήε ανάπτυξηε με την ένταξη σ ’ αυτή 
όλων των· δραστηριοτήτων των Ν.Π. του Δήμου και συγκεκριμένα' του 
"Δημοτικού Ωδείου Σερρών και του Λαογραφικού Μουσείου Σερρών", η 
λειτουργία τμημάτων για την ανάπτυξη των Εικαστικών Τεχνών, του 
χορού, τηε μουσικήε, του τουρισμού, του θεάτρου κ.λ.π., η εκτύπωση 
διαφόρων εκδόσεων πνευματικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου, η 
βελτίωση και άνοδοε του μορφωτικού επιπέδου και η οργάνωση 
προγραμμάτων εκπαίδευση και εξειδίκευσηε στην περιοχή.

Σε ότι αφορά την διοίκηση τηε επιχείρησηε, αυτήε διοικείται από 
επταμελέε (7 μελέε) διοικητικό Συμβούλιο που τα μέλη του ορίζονται
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ραζί με tous αναπληρωτές tous από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη 
του Δ.Σ. τα τέσσερα (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, ένας 
είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της πόλης επιλεγομένου κατ' 
ελεύθερη εκτίμηση του Δημ. Συμβουλίου, έναε (1) είναι εκπρόσωποε των 
εργαζομένων στην επιχείρηση εφ' όσον ασχολούνται σ' αυτή 
περισσσότεροι από είκοσι (20) εργαζόμενοι και έναε (1) δημότηε ή 
κάτοικοε του Δήμου, που έχει πείρα ή γνώσειε σχετικέε με το 
αντικείμενο τηε επιχείρησης.

Η διάρκεια τηε επιχείρησης ανέρχεται στα πενήντα (50) χρόνια από 
τη δημοσίευση τηε απόφασης αυτής στην εφημερίδα τηε Κυβερνήσεωε. Η 
έδρα τηε επιχείρησης αυτής είναι ο Δήμος Σερρών.

Ο Δήμος Σερρών διαθέτει στην επιχείρηση χρηματικό ποσό 15.000.000 
δρχ. ωε αρχικό κεφάλαιο. Οσον αφορά τους πόρους τηε επιχείρησης 
αυτοί προέρχονται από τα έσοδα από τις εκμεταλλεύσεις και γενικά από 
την άσκηση τηε δραστηριότητάε τηε, από τις πρόσοδουε από την 
περιουσία τηε, τα δάνεια, κληρονομιές, εισφορές, δωρεές και λοιπές 
επιχορηγήσεις. Η Δ.Ε.Π.Κ.Α. διαλύεται σε καθεμιά από τις εξήε 
περιπτώσεις :

α) Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την 
απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και απόφαση του Νομάρχη.

β) Οταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια τηε επιχείρησης.
γ) Σε περίπτωση πτώχευσης τηε επιχείρησης.
Τη διάλυση τηε επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση.
Εκτοε από την περίπτωση τηε πτώχευσης, η εκκαθάριση γίνεται από 

εκκαθαριστέε που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην 
εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, εισπράττονται 
οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη 
τηε επιχείρησης. Το υπόλοιπο περιέχεται στο Δήμο.

Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οργάνων 
διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η διαχείριση και εποπτεία τηε 
επιχείρησης διέπονται από τις σχετικές με τηε δημοτικές και 
κοινοτικές επιχειρήσεις διατάξεις του Π.Δ./τοε 323/89 και την αριθμ.

113



25027/9-4-1984 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 244/Β'/1984).
Σχετικά με την κάλυψη δαπάνης, από t v s  διατάξεις αυτής της 

απόφασης προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Σερρών ύψους 15.000.000 δρχ. για το τρέχον Οικονομικό έτος, και
60.000. 000 δρχ. για κά0ε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την 
ανωτέρω δαπάνη έχει εγγράφει πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου
15.000. 000 δρχ. και στον ΚΑ 121/12α με τα στοιχεία "Αρχικό κεφάλαιο 
δημοτικής επιχειρήσεις πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
(Δ.Ε.Π.Κ.Α.) αυτή η απόφαση να δημοσιευ9εί στην εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα προαναφέραμε σχετικά με τη δημιουργία 
της Δ.Ε.Π.Κ.Α. συμπεραίνουμε ότι η επιχείρηση αυτή συστή3ηκε με την 
πεποίθηση ότι 9α αποφέρει κάποιες ωφέλειες και πρώτα πρώτα ότι 9α 
συμβάλει αποφασιστικά στην προβολή του ελληνικού πολιτισμού και 
πνεύματος και στην αξιοποίηση του ανάλογου δυναμικού της πόλης αλλά 
και της ευρύτερης περιοχής.

Κατα δεύτερον η οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης καθώς και 
η συνεργασία της με το Υπουργείο Πολιτισμού, το Δήμο και τους 
Πολιτισμικούς και Πνευματικούς συλλόγους της πόλης 9α μπορέσουν να 
εξασφαλίσουν με συνολική και ολοκληρωμένη παρέμβαση την παραγωγή 
πολιτιστικών προϊόντων και τη διατήρηση της τοπικής και της Εθνικής 
μας παράδοσης.

Ακόμη, η επιχείρηση 9α αποτελέσει την απαρχή ενός γενικότερου 
προγράμματος ευρύτερων κοινωνικών, πολιτιστικών, πνευματικών και 
καλλιτεχνικών γενικά εκδηλώσεων και λειτουργιών.

Ενα από τα σημαντικά κοινωνικά αποτελέσματα της δημιουργίας της 
επιχείρησης είναι η εξασφάλιση νεών θέσεων εργασίας. Ο πραγματικός 
αριθμός των θέσεων εργασίας του προσωπικού είναι συνάρτηση της 
γκάμας των δραστηριοτήτων που στην πορεία θα αναπτύξει.

Τέλος η Δ.Ε.Π.Κ.Α. θα συντελέσει στην ανάπτυξη μιας νέας 
κοινωνικής συνείδησης αφού οι εργαζόμενοι θα παίρνουν αποφάσεις 
σχετικά με την τύχη της επιχείρησης και για την τύχη των εαυτών
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t o u s, και ακόμη 9α αποδειχθεί ότι. ο Οργανισμόε Τοπικήε Αυτοδιοίκησηε 
δεν προορίζεται μόνο για ληξιαρχικόε καν σκουπιδιάρηε αλλά είναι 
ταυτόχρονα και έναε οργανισμόε Πρόνοιαε και μέριμναε για τον πολίτη 
και την πόλη και νοικοκύρηε στο σπίτι του καλόε διαχειριστείε του 
δημόσιου και δημοτικού χρήματοε.

2.2 Ιστορικό ίδρυσής της

Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικήε και Κοινωνικήε Ανάπτυξηε 
Σερρών δεν ξεκίνησε από την αρχή τηε λειτουργίαε τηε με την επωνυμία 
αυτή αλλά εμφανίστηκε αρχικά ωε Πνευματικό Κέντρο και αργότερα 
μετεξελλίχθηκε σε ΔΕΠΚΑ. Για την ιστορία αυτή τηε μετεξέλιξηε τηε 
η κα Νίτσα Σωτηριάδου υπεύθυνη τηε Γραμματειάε μαε είπε 
χαρακτηριστικά: "Το Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σερρών
ξεκίνησε τη λειτουργία του από το 1984 κάλυπτε όλεε τιε πολιτιστικέε 
δραστηριότητεε που ήθελε να αναπτύξει ο Δήμοε μέχρι και το.1994 για 
δέκα (10) χρόνια περίπου. Βέβαια με τη δυνατότητα που έδωσε το ΠΑΣΟΚ 
κάποια στιγμή να δημιουργηθούν δημοτικέε επιχειρήσειε ή τότε 
δημοτική αρχή του κ. Μητλιάγκα θεώρησε ότι θα έπρεπε να μετατραπεί 
το τότε Πνευματικό Κέντρο που ήταν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
σε Δημοτική Επιχείρηση μ' άλλα λόγια Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου και αυτό γιατί αφ' ενόε θα είχε τη δυνατότητα να διεκδικήσει 
χρηματοδοτήσειε από διάφορα υπουργεία όπωε είναι το Υπουργείο 
Πολιτισμού, το Υπουργείου Εσωτερικών βέβαια, το Υπουργείο 
Μακεδονίαε Θράκηε κ.τ.λ. Ταυτόχρονα θα εξέλειπε ένα μεγάλο κομμάτι 
γράφειοκρατίαε γιατί σαν Πνευματικό Κέντρο έπρεπε κάθε απόφαση που 
έπαιρνε το Δ.Σ. του να περνάει από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
στη συνέχεια πήγαινε στην Νομαρχία και πολλέε φορέε χρειαζόταν η 
απόφαση αυτή να κατέβει και στο Υπουργείο Εσωτερικών για να πάρει 
έγκριση και να υλοποιηθεί η απόφαση του Δ.Σ. του Πνευματικού 
Κέντρου.

Καταλαβαίνετε ότι χρειαζόταν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και
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πολύ μεγάλη γραφειοκρατία. Ολα αυτά τα προβλήματα είναι, γεγονόε ότι 
από τη στιγμή που συστάθηκε η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικήε 
Ανάπτυξηε εξέλειπαν. Αυτοί πιστεύω ότι ήταν οι βασικοί λόγοι έτσι 
ώστε πολύ απλέε λειτουργίεε, κα9ημερινέε όπωε είναι η αγορά 
αναλώσιμεε ύληε, όπωε είναι η διοργάνωση μιαε απλήε ομιλίαε, από την 
πιο απλή ενέργεια μέχρι την πιο σημαντική γίνονται σε πολύ ταχύτερο 
ρυθμό αφού δεν χρειάζεται η έγκριση ούτε από το Δήμο, ούτε από τη 
Νομαρχία αλλα το Δ.Σ. πλέον τηε Δημοτικήε Επιχείρησηε Πολιτιστικήε 
Ανάπτυξηε αποφασίζει και υλοποιεί. Υπό αυτήν την μορφή λειτουργεί 
πλέον η Δημοτική Επιχείρηση όπωε προαναφέρει από το 1994, πράγματα 
πολλά προβλήματα λύθηκαν χωρίε αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 
προβλήματα και σήμερα άλλα λιγότερο σημαντικά άλλα περισσότερο. Θα 
εντόπιζα το πρόβλημα που υπήρχε βέβαια και σαν Πνευματικό Κέντρο 
αλλά που υφίσταται και σήμερα και θα υφίσταται πάντα, το πρόβλημα 
του κατά πόσο κάθε Δ.Σ. αυτήε τηε Δημοτικήε Επιχείρησηε έχει τη 
διάθεση τη φαντασία και το μεράκι να λειτουργεί την Δημοτική 
Επιχείρηση μ' άλλα λόγια να δραστηριοποιείται πολιτιστικά και να μην 
είναι μια απλή επιχείρηση όπου απασχολούνται είναι αριθμόε υπαλλήλων 
διεκπεραιώνονται καθημερινέε εργασίεε γράφειοκρατικέε χωρίε 
ουσιαστικό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι κάθε δημοτική επιχείρηση 
πολιτισμού θα πρέπει να έχει σαν βασικό στόχο και μέλημα την 
προώθηση σαφώε του πολιτισμού, τιε πολιτιστικήε παράδοσηε τηε 
περιοχήε και συγκεκριμένα τηε περιοχήε των Σερρών, τη διατήρηση τηε 
παράδοσηε. Να έχει επίσηε τη δυνατότητα να βοηθάει και να συνδράψει 
άλλουε πολιτιστικούε φορείε, όπωε είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι να 
πραγματοποιούν και αυτοί τιε εκδηλώσειε τουε να μην περιορίζεται σε 
μεμονωμένεε εκδηλώσειε αλλά και κάνει μακροπρόθεσμα σχέδια τα οποία 
να υλοποιεί και στα οποία βέβαια να εντάσσει όλο τον κόσμο τηε πολύε 
των Σερρών ακόμα και του Νομού γιατί όχι. Εναε άλλοε στόχοε επίσηε 
βασικόε που θα έπρεπε να υλοποιείται καθημερινά και δεν γίνεται 
μέχρι στιγμήε είναι η συγκέντρωση του κόσμου, το πλησίασμα του 
κόσμου τηε πόληε και του Νομού προε τη Δημοτική Επιχείρηση. Δεν θα
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πρέπει, να βλέπουμε την Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, σαν μια απλή 
επιχείρηση η οποία λειτουργεί με έσοδα, έξοδα, προϋπολογισμό 
απολογισμό κ.τ.λ. αλλά σαν έναν φορέα και ταυτόχρονα ένα πυρήνα 
πολιτισμού, όπου 9α μπορούν να συγκεντρώνονται όλοι οι ιδιώτες ή οι 
φόρε is που έχουν διάθεση ή έχουν τα μέσα ή έχουν τον τρόπο να 
προσφέρουν έτσι ώστε πραγματικά ο πολιτισμός να εξελίσσεται σε μία 
πόλη και βέβαια στην πόλη των Σερρών.

2.3 Προγραμαματικες συμβάσεις Δ.Ε.Π.Κ.Α.

Οι προγραμματικές συμβάσεις οι οποίες έχουν επισυναφθεί από 
πλευράς της ΔΕΠΚΑ Σερρών είναι τρεις:

Η πρώτη προγραμματική σύμβαση έχει υπογράφει μεταξύ του 
Υπουργείου Εσωτερικών, του Δήμου Σερρών και της Δ.Ε.Π.Κ.Α. με σκοπό 
την εκπόνηση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 
πολιτιστικής, αθλητικής και κοινωνικής ανάπτυξης της πόλεως των 
Σερρών και της ευρύτερης περιοχής της.

Στο προοίμιο της σύμβασης αναφέρεται ότι για την προώθηση της 
ολοκληρωμένης ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας των Σερρών και ιδίως 
στον αναπτυξιακό πολιτιστικό και κοινωνικό τομέα κρίνεται ότι 
απαιτείται ορθολογικός προγραμματισμός και συντονισμός των φορέων 
της. Αυτός ο στόχος μπορεί να υλοποιηθεί δια μέσου της σύναψης 
προγραμματικής σύμβασης, και ακόμη οι πολιτιστικοί θεσμοί που 
συγκροτούνται με τη σύμβαση αυτή θα αναπτύξουν τις δραστηριότητές 
τους σε τέσσερις αλληλένδετους τομείς τον εκπαιδευτικό, τον 
επιμορφωτικό, τον ψυχαγωγικό και τέλος τον κοινωνικό.

Οσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης, η παρούσα σύμβαση η οποία 
υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 28 του Π.Δ. 323/1989 (SEK 146/1989) αφορά τα μέσα, τους 
τρόπους και τις διαδικασίες διερεύνησης και προώθησης προβλημάτων 
τοπικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου Σερρών καθώς και παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών στην ίδια περιοχή. Οι ειδικότεροι σκοποί της
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προβλημάτων του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής, β) Η διερεύνηση 
των τοπικών παραγωγικών δυνατοτήτων, γ) Η εκπόνηση συγκεκριμένων 
μελετών σχετικών με την ανάπτυξη της περιοχής καθώς και με την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, δ) Η οργάνωση τμημάτων για την 
προώ9ηση όλων των τομέων πολιτιστικής δραστηριότητας καθώς και του 
ελεύθερου χρόνου των δημοτών και ε) Η εξασφάλιση αναγκαίας 
υλικοτεχνικής υποδομής (κτίρια - εξοπλισμός) που απαιτείται για το 
σύνολο των παραπάνω δραστηριοτήτων.

Ως προς το περιεχόμενο της σύμβασης 9α λέγαμε ότι αυτή 
περιλαμβάνει:

α) Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, 
β) τις δραστηριότητες και το πρόγραμμα υλοποίησής τους, 
γ) τον φορέα στον οποίο 9α ανατεθεί η υλοποίηση του προγράμματος, 

δ) τους πόρους, τη χρηματοδότηση, την κτιριακή υποδομή και τον 
εξοπλισμό που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των όρων της 
προγραμματικής σύμβασης,

ε) τη σύσταση κοινής επιτροπής που 9α παρακολουθεί την εκτέλεση 
και την ορθή εφαρμογή των όρων της παρούσας και 9α επιλύει τις τυχόν 
διαφωνίες,

ζ) τη χρονική διάρκεια ισχύος της καθώς και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης των όρων της. Ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των συμβαλλομένων στην συνέχεια, το Υπουργείο Εσωτερικών 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρεμβαίνει με σκοπό την υλοποίηση του 
προγράμματος προς τουε φορείς εκείνους, των οποίων η συνδρομή 
κρίνεται απαραίτητη, ο Δήμος Σερρών αναλαμβάνει να παραχωρήσει τη 
χρήση του κτιρίου του τέως Πνευματικού Κέντρου στην δημοτική 
επιχείρηση (Δ.Ε.Π.Κ.Α.) καθώς και το δημοτικό κινηματογράφο. Τέλος 
η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 
(Δ.Ε.Π.Κ.Α.) Σερρών, αναλαμβάνει από την πλευρά της την υλοποίηση 
του σχετικού προγράμματος όπως έχει διατυπωθεί αυτό στην 
τεχνικοοικονομική μελέτη σύστασης της, και να υλοποιεί κάθε σχετική

προγραμματικής σύμβασης είναι: α) Ο εντοπισμός των κυρτότερων
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δραστηριότητα που 0α τηε αναθέτουν τα συμβαλλόμενα μέρη.
Σχετικά με τιε δραστηριότητεε και τα προγράμματα που 0α πρέπει να 

πραγματοποιηθούν η Δ.Ε.Π.Κ.Α. σύμφωνα πάντα με την απόφαση συστάσεωε 
τηε οφείλει να προχωρήσει στη λειτουργία των εξήε τμημάτων: α)
εικαστικών, β) χορού, γ) βιβλιοθήκηε, δ) ωδείου (μουσικήε σχολήε), 
ε) ερασιτεχνικού θεάτρου, στ) κέντρο νεολαίαε, ζ) μαθητικό κέντρο, 
η) γραφείο τουρισμού, θ) ιστορικό αρχείο και Ααογραφικό Μουσείο και 
ι) Δημοτική Πινακοθήκη.
Η διάρκεια τηε παρούσηε προγραμματικήε σύμβασηε ορίζεται σε 

δεκαπέντε χρόνια με έναρξη την 11/1/1993 και λήξη των 31/12/2007. 
Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με κοινή απόφαση των 
συμβαλλομένων και αφού κάτι τέτοιο ζητηθεί από έναν εκ των 
συμβαλλόμενων ένα χρόνο τουλάχιστο πριν από την λήξη ισχύοε τηε 
σύμβασηε. Οι πόροι για την υλοποίηση του παρόντοε προγράμματοε 
προέρχονται: 1) από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου 60.000.000 
δρχ. ετησίωε, 2) Από χρηματοδοτήσεis άλλων φορέων του Δημοσίου ή 
νομικών προσώπων, 3) Από δωρεέε, κληροδοτήματα κ.τ.λ., 4) Από τα
έσοδα τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α. Σερρών.

Στη συνέχεια κάνουμε μια αναφορά ωε npos τα γενικά δικαιώματα και 
τιε υποχρεώσειε των συμβαλλομένων τα οποία συνοψίζονται στα εξήε:

1) Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων ' κρατικών 
φορέων για την υλοποίηση τηε προγραμματικήε σύμβασηε, το Υπουργείο 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρεμβαίνει και αν συντονίζει τιε 
ενέργειεε που απαιτούνται npos τουε φορείε αυτούε.

2) Για την καλύτερη υλοποίηση τηε προγραμματικήε σύμβασηε σε όλουε 
τουε τομείε που καθορίζονται σ' αυτή είναι δυνατή η απασχόληση 
τεχνικού, διοικητικού ή άλλου προσωπικού από το Δήμο στη Δημοτική 
Επιχε ίρηση.

3) Η διαχείριση του όλου προγράμματοε στουε τομείε που ρυθμίζονται 
απο τη σύμβαση αυτή ανήκει στη Δ.Ε.Π.Κ.Α.

4) Ο Δήμοε Σερρών υποχρεούται να παρέχει κάθε τεχνική και 
διοικητική στήριξη για την καλύτερη εφαρμογή των προβλεπομένων
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Στα πλαίσια τηε παρούσηε προγραμματικήε σύμβασηε, οι 
συμβαλλόμενοι φόρε is συμφωνούν και στη συγκρότηση κοινήε επιτροπήε 
που 9α απαρτίζεται:

α) από τον Δήμαρχο Σερρών, β) από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου, 
γ) απο τον πρόεδρο τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α. και 9α έχει ωε έργο τηε την 
παρακολούθηση τηε τήρησηε των όρων τηε προγραμματικήε σύμβασηε, και 
την επίλυση των διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την 
ερμηνεία κατά την εφαρμογή τηε παρούσηε σύμβασηε. Οι συμβαλλόμενοι 
συμφωνούν να υποβληθούν στην διαιτητική αρμοδιότητα τηε κοινήε 
επιτροπήε και η αρμοδιότητα αυτή εκτελείται σύμφωνα με τιε διατάξειε 
του κώδικα πολιτικήε δικονομίαε.

Χρήση γραμματέα εκτελεί υπάλληλοε του Δήμου Σερρών, που 
προτείνεται από τον Δήμαρχο και η πρώτη συγκρότηση τηε κοινήε 
επιτροπήε 9α πρέπει να γίνει σε διάστημα δυο μηνών από την 
ημερομηνία ισχύοε τηε παρούσηε σύμβασηε. Τέλοε η πρωτοβουλία για τη 
διαδικασία συγκρότησηε τηε κοινήε επιτροπήε, για τιε συνεδριάσειε 
αλλά και για κάθε άλλο συναφέε θέμα ανήκει στο Δήμο. Πρέπει ακόμη 
να αναφέρουμε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησηε του προγράμματοε, όπωε 
αυτό καθορίζεται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση. Θα αρχίζει από 
την ημερομηνία ισχύοε τηε παρούσηε σύμβασηε με την παραγωγή, 
οργάνωση και παρουσίαση πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών 
εκδηλώσεων.  ̂ -

Τέλοε θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούν ορισμένεε ειδικέε ρυθμίσειε 
που καθορίζονται με την προγραμματική σύμβαση σύμφωνα με τιε οποίεε, 
τα δικαιώματα εκμετάλλευσηε κάθε πολιτιστικού προϊόντοε. που παράγει 
η επιχείρηση ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στην ίδια, καθώε και 
κάποιεε ειδικέε προγραμματικέε συμβάσειε με βάση τιε οποίεε είναι 
δυνατή η συμμετοχή και άλλων φορέων του δημοσίου τομέα εφόσον κάτι 
τέτοιο κριθεί αναγκαίο κατά την εκτέλεση του προγράμματοε απο τα 
συμβαλλόμενα μέρη.

Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχοε να υπογράψει ωε εκπρόσωποε του Δήμου

ρυθμίσεων από την παρούσα προγραμματική σύμβαση.
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Σερρών την πραγματική σύμβαση, και ανατείθεται σ' αυτόν οι παραπέρα 
ενέργεια.

Η δεύτερη προγραμματική σύμβαση έχει επισυναφθεί μεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισμού, το Δήμο Σερρών και την Δ.Ε.Π.Κ.Α. βάση της 
onoias καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των τριών 
συμβαλλόμενων φορέων, και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι 
διαδικασίες της συμφωνίας αυτής που αποσκοπεί στην ένταξη του 
Δημοτικού Κινηματογράφων Σερρών, σε επιχορηγούμενο από το Υπουργείο 
Πολιτισμού Δίκτυο Δημοτικών Κινηματογράφων, για την ενίσχυση και 
προώθηση της Κινηματογραφικής τέχνης και παιδείας σε όλη τη χώρα 
μέσω των εντασσόμενων σ' αυτό πόλεων και των περιοχών της.

Η σύμβαση αυτή η οποία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 
του Ν. 1416/1984, αφορά την εκπόνηση και εφαρμογή ενός προγράμματος 
συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δημοτικού 
Κινηματογράφου Σερρών προκειμένου: α) να ενισχυθεί γενικότερα η
ανάπτυξη της πόλης των Σερρών και της ευρύτερης περιοχής, στον τομέα 
του κινηματογράφου και να δημιουργηθεί η απαραίτητη προ s τούτο 
υποδομή, β) να βελτιωθεί το επίπεδο της κινηματογραφικής παιδείας, 
γ) να ενεργοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό της πόλης και της περιοχής 
συμμετέχοντας στιε διαδικασίεε τηε κινηματογραφικήε και
πολιτιστικήε ανάπτυξηε, δ) να συστηματοποιηθεί η συνεργασία των 
τοπικών πολιτιστικών φορέων με επίκεντρο τον κινηματογράφο, ε) να 
ενεργοποιηθούν και να αξιοποιηθούν οι ντόπιοι καλλιτέχνες για- την 
επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

Η προγραμματική αυτή Σύμβαση περιέχει τιε υποχρεώσεις κάθε 
πλευράς, για τη συμμετοχή στο κοινό πρόγραμμα ανάπτυξης της 
κινηματογραφικής τέχνης και παιδείας, με στόχο τη γενικότερη 
πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Το 
κοινό πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της ίδιας της σύμβασης ειδικότερα 
από πλευράς Υπουργείου Πολιτισμού περιέχει: 

α) τους όρους χρηματοδότησης και 
β) τις λοιπές υποχρεώσεις συνδρομής και εξυπηρέτησης του
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Δημοτικού Κινηματογράφου.
Από την πλευρά του Δήμου και του Διοικητικού Κινηματογράφου 

περιέχει :
α) την δραστηριότητα του ίδιου του κινηματογράφου, tous nópous, 

τον προγραμματισμό, την υποδομή, τον εξοπλισμό και το πλαίσιο 
λειτουργίαε που είναι αναγκαίο για την υλοποίηση των όρων Tns 
παρούσηε σύμβασηε, προκειμένου να συμμετέχει και να παραμείνει στο 
επιχορηγούμενο απο το Υπουργείου Πολιτισμού Δίκτυο Δημοτικών 
Κινηματογράφων. Η σύμβαση περιέχει επίσηε τηε διαδικασίεε ελέγχου 
τήρησηε των όρων που περιλαμβάνονται σ' αυτή, το χρόνο ισχύοε και 
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησήs Tns.

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αρχίζει από 15-5-1996 και η 
διάρκειά τηε ορίζεται σε πέντε (5) συνεχή χρόνια. Η σύμβαση μπορεί 
εν συνεχεία να ανανεωθεί με πενταετή διάρκεια ανανέωσηε κά9ε φορά, 
με ενδεχόμενη αλλαγή ορισμένων όρων Tns, κατόπιν κοινήε απόφασηε. 
Για το πρώτο έτοε 1996 η λειτουργία του Δημοτικού Κινηματογράφου 9α 
αρχίσει από την 16-7-1996.

Τα όργανα Διοίκησηε και οι κανόνεΞ λειτουργίαε του Δημοτικού 
Κινηματραγράφου προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό του 
Δημοτικού Κινηματογράφου και Tns επιχείρησηε. 0 εσωτερικόε 
κανονισμόε 9α καταρτισθεί κατά tis οικείεε διατάξειε και 9α τεθεί 
υπόψη του Υπουργείου Πολιτισμού πριν την οριστική του επικύρωση προs 
διατύπωση σύμφωνηε γνώμηε. Το ίδιο συμβαίνει και σε περίπτωση 
αλλαγήε του. 0 εσωτερικόε κανονισμόε 9α πρέπει να είναι έτοιμοε 
εντόε εξαμήνου από την υπογραφή τηε παρούσηε προγραμματικήε 
σύμβασηε.

0 καλλιτεχνικόε Υπεύθυνοε, για τη λειτουργία του Δημοτικού 
Κινηματογράφου προτείνεται από την Κινηματογραφική Λέσχη - Μέλοε τηε 
ΟΚΠΕ όπου υπάρχει και ορίζεται από την Διοίκηση του φορέα στον οποίο 
υπάγεται ο Δημοτικόε Κινηματογράφοs μετά από σύμφωνη γνώμη του 
ΥΠ.ΠΟ. Εάν δεν υπάρχει κινηματογραφική Λέσχη - μέλοε τηε ΟΚΠΕ - ο 
καλλιτεχνικόε Υπεύθυνοε ορίζεται απ' ευθείαε από την Διοίκηση του
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T E I ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ

ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

φορέα μετά από σύμφωνη γνώμη του ΥΠ.ΠΟ. 0 καλλιτεχνικός Διευθυντής 
πρέπει, να έχει άμεση σχέση με την κινηματογραφία ή να έχει, εμπειρία 
σε θέματα τέχνης. Στην περίπτωση όπου η Διοίκηση του Δημοτικού 
Κινηματογράφου είναι, πολυμελής και οι. σχετικές διατάξεις το 
επιτρέπουν θα συμμετέχει εκπρόσωποι της Κινηματογραφικής Λέσχης 
μέλος της ΟΚΠΕ.

Οι υποχρεώσεις του Δημοτικού Κινηματογράφου με την υπογραφή της 
παρούσης προγραμματικής σύμβασης με την οποία συντάσσεται στο Δίκτυο 
των επιχορηγούμενων απο το Υπουργείο Πολιτισμού Δημοτικών 
Κινηματογράφων εντοπίζονται στις εξής: 1) να λειτουργεί όλη την 
Κινηματογραφική θερινή περίοδο (από 1η Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου) 
πραγματοποιώντας μία (1) τουλάχιστον κινηματογραφική προβολή 
ημερησίωε, λαμβανομένης υπόψη και την παραγράφου 4 -του άρθρου 7 του 
παρόντος,

2) να προγραμματίζει εγκαίρως το πρόγραμμα των προβολών των 
ταινιών και να ανακοινωθεί με κάθε πρόσφορο μέσο τις ημέρες και ώρες 
των προβολών και να μεριμνά για τη διαρκή, πλήρη και σωστή ενημέρωση 
του κοινού για τις προβαλλόμενες ταινίες,

3) να περιλαμβάνει στα προγράμματα του κατά ποσοστό τουλάχιστον 
50% ταινίες Ευρωπαϊκής παραγωγής εκ των οοπίων το 15% τουλάχιστον 
θα πρέπει να είναι ελληνικής παραγωγής (μεγάλου και μικρού μήκους). 
Εκ των 15% των ελληνικών ταινιών τουλάχιστον το 1/2 θα πρέπει να 
είναι παραγωγής της τελευταίας διετίας.

4) να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη του Δικτύου για την από 
κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων και την ανάληψη από κοινού 
προσπάθειας βελτίωσης των όρων λειτουργίας των Δημοτικών 
Κινηματογράφων (όπως π.χ. η διανομή ταινιών, ο τρόπος διάδοσης της 
Κινηματογραφικής τέχνης, παράλληλες εκδηλώσεις κ.λ.π.), με τη 
συνεργασία του ΥΠ.ΠΟ. και της ΟΚΠΕ.

5) να συνεργάζεται και να πραγματοποιεί κοινές εκδηλώσεις με το 
ΥΠ.ΠΟ., το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου την ΟΚΠΕ, την 
Κινηματογραφική Λέσχη, την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και άλλους
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πολντνστνκούε φορείε.
Σε ότν αφορά τουε πόρουε y να τη λεντουργία του Δημοτνκού 

Κινηματογράφου αυτοί 0α προέρχονταν κυρίωε:
1) από το Υπουργείο Πολντνσμού, 2) απο το Δήμο Σερρών, 3) από τα 

έσοδα του Δημοτνκού Κννηματογράφου, 4) από τα προγράμματα τηε 
Ευρωπανκήε Ενωσηε. Επίσηε είναν δυνατή η χρηματοδότηση από άλλουε 
φορείε του Δημοσίου τομέα δνεθνείε οργαννσμούε καν άλλα νομνκά ή 
φυσνκά πρόσωπα από δωρεέε, χορηγίεε κ.λ.π.

Από το 1996 καν μέχρν τη λήξη τηε παρούσηε σύμβασηε, το Υπουργείο 
Πολντνσμού 0α επνχορηγη0εν το Δημοτνκό Κννηματογράφο Σερρών με το 
ποσό των 2.000.0000 δρχ. το χρόνο. Από τον ίδνο χρόνο καν γνα το 
ίδνο χροννκό δνάστημα, ο Δήμοε Σερρών υποχρεούταν να επνχορηγηθεί 
το Δημοτνκό Κννηματογράφο Σερρών με το ίδνο ποσό, ή-τον με 2.000.000 
δρχ. το χρόνο. Ωε έτοε νοείχαν η κννηματογραφνκή περίοδοε που 0α 
αρχίζεν από 1 Ιουνίου καν 0α λήγεν στνε 10 Σεπτεμβρίου του νδίου 
έτουε γνα τον 0ερννό Δημοτνκό Κννηματογράφο.
Αναπροσαρμογή τηε επνχορήγησηε επντρέπεταν με τη σύμφωνη γνώμη 

όλων των συμβαλλόμενων μερών.
Το Υπουργείο Πολντνσμού, πέραν τηε επνχορήγησηε υποχρεούταν, να 

προσφέρεν κά0ε δυνατή βοήθενα καν συμπαράσταση από το Δημοτνκό 
Κννηματογράφο Σερρών στο πλαίσνο των δραστηρνοτήτων του προκενμένου 
να εξυπηρετηθούν ον σκοποί τηε σύμβασηε.

Στην περίπτωση εκείνη που απαντείταν η συνδρομή καν άλλων κρατνκών 
φορέων γνα την καλύτερη υλοποίηση τηε προγραμματνκήε σύμβασηε το 
Υπουργείο Πολντνσμού αναλαμβάνεν την υποχρέωση να παρεμβαίΥεν καν 
να συντονίζεν τνε ενέργενεε που απαντούνταν προε αυτούε τουε φορείε. 
Γνα την καλύτερη υλοποίηση τηε προγραμματνκήε σύμβασηε στουε τομείε 
που καθορίζονταν από αυτή, είναν δυνατή ή απασχόληση τεχννκού, 
δνονκητνκού ή άλλου προσωπνκού του Υπουργείου Πολντνσμού στον 
Δημοτνκό Κννηματογράφο με βάση το άρθρο 11 παράγραφοε 4 του Ν. 
1416/84 μετά από αντνολογημένη κίνηση του Δήμου ή του Δημοτνκού 
Κ ννηματογράφου.
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Η αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου 9α διατίθεται, δωρεάν στην 
Κινηματογραφική Λέσχη (εφ' όσον λειτουργεί τουλάχιστον μια φορά την 
εβδομάδα για την προβολή ταινιών από την Κινηματογραφική Λέσχη 
σύμφωνα με την πρόταση τηε τελευταίαε. Οσον αφορά το θέμα τηε 
κτιριακήε υποδομήs και του εξοπλισμού τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν 
ότι είναι απαραίτητη η εξασφάλιση τηε αναγκαίαε υποδομήε σε 
κτιριακό, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και ειδικότερα στην 
ύπαρξη και λειτουργία κατάλληληε, και εγκεκριμένηε κατά τιε εκάστοτε 
ισχύουσεε διατάξειε αίθουσαε για κινηματογραφικέs προβολέε και του 
αναγκαίου τεχνικού και λοιπού εξοπλισμού για τιε ανάγκεε των 
προβολών κ.τ.λ. Η κινηματογραφική αίθουσα όπου θα γίνονται οι 
προβολέε θα αποτελεί την έδρα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του 
Δημοτικού Κινηματογράφου Σερρών ευρίσκεται επί τηε οδού εξοχών.

Σχετικά με την καταβολή τηε επιχορήγησηε ενώ θα καταβάλετε από το 
Υπουργείο Πολιτισμού εφάπαξ ή το πολύ σε δυο δόσειε ανάλογα με τιε 
οικονομικέε δυνατότητεε.

Στην συνέχεια τηε σύμβασηε αναφέρεται ότι η παρακολούθηση τηε 
τήρησηε των όρων τηε παρούσηε σύμβασηε κυρίωε όσον αφορά το άρθρο 
5, θα γίνεται από πρόσωπο ή πρόσωπα που θα ορίζονται από τον Υπουργό 
Πολιτισμού και που κατά προτίμηση θα έχουν οργανική σχέση με το 
Υπουργείο Πολιτισμού.

Τελειώνονταε σύμφωνα πάνω με αυτό που αναγράφονται στην 
προγραμματική σύμβαση, αυτή είναι πλαίσιο σύμβασηε και το 
περιεχόμενό τηε μπορεί να εξειδικεύεται κάθε φορά με ειδικότερεε 
συμφωνίεε μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σύμφωνα με όσα παραπάνω 
ορίζονται, στιε οποίεε είναι δυνατή η συμμετοχή και άλλων φορέων του 
Δημοσίου Τομέα, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την εκτέλεση του 
προγράμματοε από τα συμβαλλόμενα μέρη. Επίσηε τα συμβαλλόμενα μέρη 
μπορούν να υπογράφουν μεταξύ τουε ειδικότερεε συμβάσειε, ώστε να 
ρυθμίζονται θέματα όπωε κτιριακέε εγκαταστάσε ιε υλικοτεχνικέε 
υποδομέε, εξοπλισμοί και άλλα συναφή.

Τέλοε όλοι οι όροι τηε παρούσηε προγραμματικήε σύμβασηε
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θεωρούνταν ουσνώδενς καν η παράβαση έστω καν ενός εξ αυτών ηαρέχεν 
το δνκαίωμα στα συμβαλλόμενα μέρη να καταγγείλουν καν να λύσουν τη 
σύμβαση.

Η τρίτη προγραμματνκή σύμβαση έχεν επνσυναφθεί από το Ελληννκό 
Δημόσνο, το οποίο εκπρόσωπείταν νόμνμα από τον Γεννκό Γραμματέα 
Λαϊκής Επνμόρφωσης, τον Δήμο Σερρών που εκπρόσωπείταν νόμνμα από τον 
Δήμαρχο, την Δημοτνκή Επνχείρηση Πολντνστνκής καν Κοννωννκήε 
Ανάπτυξηε που εκπρόσωπείταν από τον πρόεδρο του Δ.Σ., την Νομαρχνακή 
Επντροπή Λαϊκής Επνμόρφωσης (ΝΕΑΕ Σερρών) που εκπρόσωπείταν από τον 
Νομάρχη. Η σύμβαση υπογράφεταν (άρθρο 2) στα πλαίσνα της 
Κυβερνητνκής πολντνκής γνα την ενίσχυση καν αναβάθμνση της Τ.Α., την 
ανάπτυξη της περνφέρενας καν πνο συγκεκρνμένα στα πλαίσνα της 
πολντνκής της Γεννκής Γραμματείας Λαϊκής Επνμόρφωσης, που έχεν σαν 
στόχο να βοηθήσεν τους Ο.Τ.Α. να γίνουν πρωτεργάτες καν κεντρνκοί 
συντελεστές στην ολοκληρωμένη πολντνστνκή καν κοννωννκοονκονομνκή 
ανάπτυξη του τόπου. Σαν αντνκείμενο έχεν την υλοποίηση όλων όσων 
αναφέρονταν στο άρθρο 3 της παρούσας σύμβασης.

Εχοντας un' όψη τνς δνατάξενς του άρθρου 11 του Ν. 1416/84 
συμφωνούν συνομολογούν καν αποδέχονταν τα εξής:

Η σύμβαση περνέχεν (άρθρο 1) τα παρακάτω άρθρα:
Αρθρο 2 Προοίμνο
Αρθρο 3 Αντνκείμενο της σύμβασης
Αρθρο 4 Δνκανώματα καν υποχρεώσενς των συμβαλλόμενων 
Αρθρο 5 Συντοννσμός δραστηρνοτήτων
Αρθρο 6 Κύκλον δραστηρνοτήτων επί μέρους προγράμματα
Αρθρο 7 Χρηματοδότηση
Αρθρο 8 Δνάρκενα Σύμβασης
Αρθρο 9 Κοννή επντροπή
Αρθρο 10 Τροποπονήσενς
Σε ότν αφορά το αντνκείμενο της σύμβασης (άρθρο 3) η παρούσα 

Προγραμματνκή Σύμβαση, έχεν σαν σκοπό την δνατύπωση κατευθύνσεων γνα 
την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που θα καλύπτεν
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συγκεκριμένε s επιμορφωτικέs και πολιτιστικές δραστηριότητες της 
Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης και της ΔΕΠΚΑ στον Δήμο 
Σερρών και την ευρύτερη περιοχή. Αυτό το πρόγραμμα σχεδιάζεται με 
τρόπο που οι δραστηριότητες αυτές να αλληλοσυνδέονται οργανικά να 
αλληλοαναπτύσονται και να αλληλοενισχύονται χωρίς επικαλύψεις. Οι 
ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:

1) Η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και ημιαναλφαβητισμού σε 
ειδικές κοινωνικές ομάδες (τσιγγάνους κ.α.).

2) Η επιμόρφωση σε τομείς που δεν καλύπτονται απο την βασική 
παιδεία και σε τομείς που επιβάλλον. Οι τεχνικές και κοινωνικές 
αλλαγές και απαιτήσεις (π.χ. πληροφορική - εκπαίδευση χρηστών 
προγραμματιστών, Η/Υ με έμφαση στις εξειδικευμένες εφαρμογές που 
κρίνονται απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας 
συνεταιρισμών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και Ο.Τ.Α).

3) Η επιμόρφωση των πολιτών σε θέματα Υγείας. Σχέσεων Γονέων - 
Παιδιών, ισότητα των φύλων, Επαγγελματικής Αποκατάστασης και 
Κοινωνικής Ενταξης ατόμων με ειδικές ανάγκες, Περιβάλλοντος και 
κατοικίας, Λαϊκής Τέχνης και γενικότερα κοινωνικού και πολιτιστικού 
προβληματισμού.

4) Η δημιουργική κάλυψη του ελεύθερου χρόνου των νέων με την 
ενεργό συμμετοχή τους στην πολιτιστική ζωή του τόπου με σκοπό τη 
διατήρηση της παράδοσης και την προσφορά πολιτιστικού έργου 
(δημιουργία εργαστηρίων Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Γλυπτικής^ Και 
Θεάτρου) .

Στην συνέχεια αναφέρουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις -των 
συμβαλλωμένων: Ια) φορέας της σύμβασης (έργου) είναι η ΔΕΠΚΑ του 
Δήμου Σερρών.

ιβ) Για την κατάρτιση επιμέρους προγραμμάτων θα επιδιώκεται 
πάντοτε η συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς (π.χ. Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., 
Υπουργείο Γεωργίας κ.ο.κ.) με προοπτική τη διεύρυνση της Σύμβασης.

ιγ) Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων φορέων του 
Δημοσίου τομέα για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, οι
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συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβοη9ούν 
παρεμβαίνονταε με ενέργειεε που απαιτούνται npos τουε φορείε αυτούε.

2) Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τηε Προγραμματικήε 
Σύμβασηε σε όλουε τουε τομείε που καθορίζονται σ' αυτήν είναι δυνατό 
ν' ασχολείται τεχνικό, διοικητικό ή άλλο προσωπικό απο τουε 
συμβαλλόμενουε φορείε σύμφωνα παρ. 4 του άρθρου 11 του νόμου 
1416/1984, με συναπόφαση των συμβαλλόμενων (π.χ. υπάλληλοι του Δήμου 
ή τηε ΝΕΛΕ μπορούν να απασχολούνται στα πλαίσια των προγραμμάτων που 
προβλέπει η σύμβαση).

3) 0 Δήμοε Σερρών αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει κάθε 
τεχνική και διοικητική υποστήριξη για την καλύτερη εφαρμογή των 
προβλεπομένων από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.

4) Κανέναε από τουε συμβαλλόμενουε φορείε δεν θα ασκεί 
δραστηριότητεε που προβλέπεται από την παρούσα Σύμβαση ανεξάρτητα 
και έξω απ' αυτήν, στην γεωγραφική περιοχή τηε σύμβασηε.

5) Προϋπόθεση για την διεύρυνση των δραστηριοτήτων πέρα από αυτέε 
που ρητά αναφέρονται στη Σύμβαση είναι η υλοποίηση των συμφωνημένων 
(Σημ. δεν θα λειτουργήσει π.χ. και επιπλέον τμήμα Αγροτικήε 
Οικονομίαε αν δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία τα τμήματα που 
συμφωνήθηκαν), εκτόε εάν οι συμβεβλημένοι φορείε το εγκρίνουν με 
βάση εισήγηση τηε Επιτροπήε Παρακολούθησηε τηε Σύμβασηε.

Συνεχίζονταε με το άρθρο 5 τηε σύμβασηε που αφορά τον συντονισμό 
δραστηριοτήτων και τη διαχείριση περιλαμβάνονται τα εξήε: _ '

1) Ορίζεται ωε υπεύθυνοε διεύθυνσηε των προγραμμάτων υπάλληλοε 
τηε ΝΕΛΕ Σερρών.

2) Η ΔΕΠΚΑ στηρίζει πλήρωε τα προγράμματα μέσω των τμημάτων τηε 
(Διοικητικήε υποστήριξηε, χρηματοικονομικών λειτουργιών, πολιτισμού 
- τουρισμού και Νεολαίαε - Αθλησηε).

3) 0 υπεύθυνοε μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων:
- έχει την εποπτεία, τον συντονισμό και τον έλεγχο τηε λειτουργίαε 

των τμημάτων και εκδηλώσεων.
- εισηγείται στον πρόεδρο του Δ.Σ. τηε ΔΕΠΚΑ και στη ΝΕΛΕ τον
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ετήσιο προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δράσης του εξαμήνου.
συντάσσει. του εξαμηνιαίο και. ετήσιο απολογισμό του 

προγράμματος.
- εισηγείται στον πρόεδρο του Δ.Σ. της επιχείρησης θέματα που 

έχουν σχέση με την λειτουργία των υπηρεσιών καί την αξιοποίηση του 
προσωπικού με στόχο την καλύτερη απόδοση των προγραμμάτων.

- εισηγείται στον Πρόεδρο της ΝΕΛΕ θέματα σχετικά με την 
αναβάθμιση και διεύρυνση των προγραμμάτων της σύμβασης.

- πιστοποιεί τον αριθμό των διδακτικών ωρών των επιμορφωτων.
- συντάσσει τα δελτία τύπου
4) Ακόμη ο Υπεύθυνος φροντίζει:
α) Για την τήρηση των βιβλίων διαχείρισης (βιβλίο υλικού - βιβλίο 

ταμείου - βιβλίο πρωτοκόλλου - βιβλίο δράσης).
β) Για την διακίνηση αναλώσιμων και μη υλικών, την εξόφληση των 

λειτουργικών δαπανών, την έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης των 
τμημάτων, την πραγματοποίηση των εγγραφών στα τμήματα μάθησης.

γ) Μεριμνά για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, την τήρηση του 
αρχείου της Προγραμματικής Σύμβασης και συντονίζει το γραμματειακό 
έργο.

δ) Για την διεκπεραίωση των εργασιών αυτών αξιοποιεί το υπάρχον 
Διοικητικό Προσωπικό της Δ.Ε.Π.Κ.Α.

5) Είναι δυνατόν με συμφωνία των συμβαλλομένων, υπάλληλοι της ΝΕΛΕ 
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα προγράμματα όταν αυτά έχουν 
σχέση με συγκεκριμένες αρμοδιότητες τους (π.χ. ο υπεύθυνος 
Αλφαβητισμού της ΝΕΛΕ να συντονίσει το πρόγραμμα αλφαβητισμού των 
τσιγγάνων. Στο χώρο που καλύπτει η Προγραμματική Σύμβαση από τη 
Λαϊκή Επιμόρφωση θα λειτουργήσουν οι εξής κατηγορίες προγραμμάτων 
(άρθρο 6).

I. Κατηγορία :
1) Τμήματα για αναλφάβητους ηλικίας 16 ετών και άνω ο Δήμος 

συνεισφέρει στην έρευνα εντοπισμού αναλφάβητων στην περιοχή του.
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II. Κατηγορία :
1) Τρήματα επαγγελματική s κατάρτισηε σε ειδικότητεε σχετικέε με 

τουε 3 άξονεε περιβάλλον - ανάπτυξηε - πολιτισμόε π.χ.
Τα προγράμματα επαγγελματικήε κατάρτισηε 0α πρέπει:
- να ανταποκρίνονται στιε ανάγκεε τηε αγοράε εργασίαε (που ο Δήμοε 

αναλαμβάνει να ανιχνεύσειε) .
- να οδηγούν στην άσκηση κυρίου επαγγέλματοε.
- να απευθύνονται σε άνεργουε, απειλουμενουε από ανεργία και 

εργαζόμενουε που χρειάζονται επιμόρφωση. Δίνεται προτεραιότητα σε 
ενικέε πληθυσμιακέε ομάδεε (ανάπηρουε, παλιννοστοντεε...).

- να πληρούν ορισμένεε προδιαγραφέε :
α) Διάρκεια (τουλάχιστον 100 ώρεε)
β) Υλικοτεχνική Υποδομή
γ) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
δ) Επιμόρφωση επιμορφωτικών

III. Κατηγορία
1) Τμήματα συνεταιριστικού περιεχομένου που 0α περιλαμβάνουν 

αρχέε και στόχουε του συνεταιρισμού, συνεταιριστική ιδέα, νομικό 
πλαίσιο, οργάνωση του συνεταιρισμού, διοίκηση - παραγωγή - εμπορία, 
αγροτικό συνδικαλιστικό κ.ο.κ.

2) Τμήματα σχέσεων γονέων - παιδιών - φύλων.
3) Τμήματα ισότηταε των δυο φύλων.
4) Τμήματα που στόχο έχουν την επαγγελματική αποκατάσταση και 

κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικέε ανάγκεε - φυλακισμένοι, 
τσιγγάνοι, μειονεκτούντα άτομα, τοξικομανείε κ.λ.π.

5) Τμήματα θεατρικήε παιδείαε (που σκοπεύει όχι απλά στην 
ευαισθητοποίηση και την θεατρική καλλιέργεια, αλλά στην 
απελευθέρωση των θεατρικών ικανοτήτων των επιμορφωμένων με το 
στήσιμο παραστάσεων.

6) Τμήματα αγωγήε υγείαε.
7) Τμήματα μουσικήε παιδειάε (εκμάθηση μουσικών οργάνων, γενική
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μουσική παιδεία κ.ο.κ. με απώτερο στόχο τη δημιουργία μουσικών 
εκδηλώσεων με πρωτογωνιστές tous επιμορφωνόμενουν.

8) Τμήματα εικαστικών τεχνών.
9) Τμήματα κινηματογράφου και οπτικοακουστικών μέσων.
10) Τμήματα φωτογραφίας.
11) Τμήματα ενημέρωσης πολίτη.

IV. Κατηγορία :
Διάφορα άλλα τμήματα που 3α προταθούν από τον Δήμο και δεν 

εντάσσονται στις παραπάνω 3 κατηγορίες προγραμμάτων της Λαϊκής 
επιμόρφωσης.

Είναι δυνατόν επίσης να γίνουν σεμινάρια, ομιλίες, διαλέξεις και 
μεμονωμένε s εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τα προγράμματα τηΞ Λαϊκής 
Επιμόρφωσης. Τα παραπάνω εντάσσονται στις 4 προαναφερόμενες 
κατηγορίες προγραμμάτων και θα χρηματοδοτούνται σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης (άρθρο 7).

1) Στα παραπάνω τμήματα διδάσκουν σύμφωνα με τις αρχές της Λαϊκής 
Επιμόρφωσης Επιμορφωτές.

Οι επιμορφωτές διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
α) Επ' αμοιβή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον κανονισμό 

της Λαϊκής Επιμόρφωσης.
β) Επιμορφωτές που τους παρέχουν άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς 

(π.χ. Υπουργείο Γεωργίας). „ '
γ) Εθελοντές Επιμορφωτές.
2) Οι επιμορφωτές όλων των κατηγοριών (κυρίως της πρώτης και 

τρίτης) θα επιλέγονται με κριτήρια που θα έχουν προκαθοριστεί κατά 
περίπτωση όπως άριστη γνώση του θέματος που πρόκειται να διδάξουν, 
κοινωνικές εμπειρίες μέσα από τις οποίες έχουν αποκτήσει γνώσεις και 
πείρα που αντιστοιχούν στα καθήκοντά τους ικανότητα επικοινωνίας και 
συνεργασίας με τους επιμορφωνόμενους, κριτική σκέψη, αντιαυταρχική 
παιδαγωγική αντίληψη και τυχόν συμμετοχή σε σεμινάρια επιμόρφωσης 
επιμορφωτών.
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3) Η επιλογή των επιμορφωτών 9α γίνεται, από επιτροπή που 9α 
αποτελείται από τον Υπεύθυνο τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α. ή τον αναπληρωτή του, 
τον υπεύθυνο τηε ΝΕΛΕ ή τον αναπληρωτή του και. τον εκπρόσωπο τηε 
Γενικήε Γραμματείαε Λαϊκήε Επιμόρφωσηε όταν κρίνεται αναγκαίο.

4) Η επιλογή των επιμορφωτών γίνεται, μια φορά το χρονο η έκτακτο 
αφού προηγηθεί γνωστοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο δημοσίευσηε στιε 
ημερήσιε τοπικέε εφημερίδεε, ανάρτηση τηε ανακοίνωσηε στο δημοτικό 
κατάστημα κ.λ .π .).

5) Η πρόσληψη των επιμορφωτών γίνεται από την ΔΕΠΚΑ (φορέαε του 
έργου), η οποία φροντίζει και για την υπογραφή τηε σύμβασηε.

Σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση, με βάση το άρθρο 7 τηε 
προγραμματικήε σύμβασηε, αναφέρεται ότι οι πόροι για την υλοποίηση 
των όρων τηε παρούσαε σύμβασηε προέρχονται:

α) Από την Γενική Γραμματεία Λαϊκήε Επιμόρφωσηε.
β) Από τον προϋπολογισμό του Δήμου και τηε ΔΕΠΚΑ.
γ) Από χρηματοδότηση από άλλουε φορείε του Δημοσίου τομέα, το 

Π.Δ.Ε. διεθνείε οργανισμούε και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
δ) Ano δωρεέε, κληροδοτήματα.
Το ύψοε τηε χρηματοδότησηε τηε σύμβασηε από πλευράε Γενικήε 

Γραμματείαε Λαϊκήε Επιμόρφωσηε θα καθορίζεται σε ετήσια βάση. Ο 
υπολογισμόε τηε χρηματοδότησηε θα γίνεται:

Οσον αφορά την Λαϊκή Επιμόρφωση, βάσει προϋπολογισμού του 
προγράμματοε που θα καταρτίζεται από κοινού από την ΝΕΛΕ Σερρών και 
την ΔΕΠΚΑ και θα κατατίθεται στην Γενική Γραμματεία Λαϊκήε 
Επιμόρφωσηε μέχρι τιε 30 Ιουνίου τον προηγούμενο έτουε.

Τα προγράμματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση, όπωε 
αναφέρονται στο άρθρο 6 θα χρηματοδοτούνται ωε εξήε:

1) Τα προγράμματα τηε 1 κατηγορίαε τα οποία θεωρούνται προγράμματα 
βασικού ενδιαφέροντοε για την Λαϊκή Επιμόρφωση σε ποσοστό 
χρηματοδότησηε 100% από την ΝΕΛΕ.

2) Τα προγράμματα τηε II κατηγορία χρηματοδοτούνται με 75% από 
την ΝΕΛΕ Σερρών και το υπόλοιπο 25% από τον Δήμο.

132



3) Τα προγράμματα τηε III κατηγορίαε χρηματοδοτούνται με 50% από 
την ΝΕΑΕ Σερρών. Το υπόλοιπο 50% από τον Δήμο Σερρών και. την 
Δ.Ε.Π.Κ.Α.

4) Τα προγράμματα τηε IV κατηγορίαε χρηματοδοτούνται με 10% από 
την ΝΕΛΕ Σερρών. Το υπόλοιπο 90% από τον Δήμο Σερρών και την ΔΕΠΚΑ 
ή τρίτουε. Η Λαϊκή Επιμόρφωση διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει ένα 
πρόγραμμα από μια κατηγορία χρηματοδότησηs σε μια άλλη, σύμφωνα 
πάντα με τιε προτεραιότητεε και τουε στόχουε που αυτή καθορίζει.

Τα ποσά που αναλογούν στο ποσοστό τηε Λαϊκήε Επιμόρφωσηε για το 
σύνολο των προγραμμάτων 9α κατατίθενται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στο 
όνομα του Δήμου και 9α απαγορεύεται η διάθεση τουε για άλλο σκοπό.

Το ποσό του προϋπολογισμού του προγράμματοε που αφορά την Γενική 
Γραμματεία Λαϊκήε Επιμόρφωσηε, εγκρίνεται από την ΝΕΛΕ στην αρχή 
κάθε έτουε και μέχρι 50% του εγκριθέντοε ποσού κατατίθεται σε ειδικό 
λογαριασμό στο όνομα του Δήμου. Το υπόλοιπο θα καταβάλετε ανάλογα 
με την πορεία εκτέλεσηε του προγράμματοε. Η ΝΕΛΕ χρηματοδοτείται από 
την Γενική Επιμόρφωση με ξεχωριστό κονδύλι μέσω των επιχορηγήσεων 
που θα αφορά το πολύκεντρο.

5) Στο τέλοε κάθε διαχειριστικήε περιόδου, αλλά και όποτε ζητηθεί 
από τα συμβαλλόμενα μέρη η ΔΕΠΚΑ υποχρεούται να αποβάλει στην ΝΕΛΕ 
και να κοινοποιεί στην Γενική Γραμματεία Λαϊκήε Επιμόρφωσηε 
επικυρωμένο αντίγραφο των παραστοτικών του συνόλου των δαπανών που 
πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση τηε παρούσαε σύμβασηε. ’  ̂ -

Η διάρκεια, στη συνέχεια, τηε προγραμματικήε σύμβασηε είναι 
διετήε και έξι μήνεε πριν από την λέξη τηε ισχύοε τα συμβαλλόμενα 
μέρη οφείλουν να γνωστοποιήσουν στα υπόλοιπα την επιθυμία τοευ για 
παράταση ή μη τηε σύμβασηε.

Περνώνταε στο άρθρο 9 αναγράφεται ότι η παρακολούθηση τηε σύμβασηε 
αυτήε, ο συντονισμόε των συμβαλλόμενων και η επίλυση τυχόν διαφορών 
κατά την εκτέλεση τηε ανήκουν στην αρμοδιότητα κοινήε επιτροπήε η 
οποία θα αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

α) Δυο εκπροσώπουε του Δήμου Σερρών και τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α.
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β) Δυο εκπροσώπους xns ΝΕΛΕ Σερρών με t o u s  αναπληρωτές t o u s , οι. 

οποίοι. 3α είναι κατά προτίμηση από την επαρχία.
γ) Εναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης με 

τον αναπληρωτή του. 0 τρόπος λειτουργίας της κοινής επιτροπής 
περιγράφεται στο παράρτημα που ακολουθεί την σύμβαση να είναι 
αναπόσπαστο μέρος της.

Καμία τροποποίηση (άρθρο 10) της Προγραμματικής Σύμβασης δεν 
αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των 
συμβαλλόμενων μερών εξουσιοδοτημένων σύμφωνα με τον Νόμο.

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης που 
θεωρούνται όλοι σημαντικοί, η παράβαση των διατάξεων του Νόμου και 
της καλής πίστης, από οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει 
στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση αυτή ή και να 
αξιώσουν κάθε θετική και αποθεματική ζημία τους.

Το παράρτημα 1 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά την 
λειτουργία της κοινής επιτροπής ορίζει τα ακόλουθα:

1) Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος του Δήμου ή της 
Δ.Ε.Π.Κ.Α. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Δήμου.

2) Η θητεία των μελών είναι τριετής. Το μέλος που διορίζεται στη 
θέση του μέλους που παραιτήθηκε ή αντικαταστάθηκε, διανύει τον 
υπόλοιπο χρόνο θητείας Μέλος που εξάντλησε τη θητεία του, μπορεί να 
διοριστεί εκ νέου.

3) Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. Στην 
πρόσκληση γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και 
ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο. Σ.την 
ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς 
συζήτηση τα θέματα που θα ζητήσουν έγγραφα οι εκπρόσωποι έστω και 
ενός των συμβαλλόμενων μερών.

4) Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά ανά τρίμηνο και έκτακτα όταν το 
ζητήσει ένας από τους συμβαλλόμενους φορείς.

5) Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος της Επιτροπής την 
ειδικότερη μελέτη και εισήγηση θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Μπορεί επίσηε να καλεί στιε συνεδριάσειε οποιονδήποτε υπάλληλο των 
συμβαλλόμενων φορέων ή ιδιώτη για παροχή πληροφοριών ή γνωμών 
σχετικά με τα συζητούμενα θέματα.

6) Η Επιτροπή συνεδριάζει στην ΔΕΠΚΑ.
7) Τα βιβλία τη s Επιτροπή s τηρούνται, και φυλάσσονται, από τον 

Γραμματέα τηs στην ΔΕΠΚΑ.
8) Οι. ενδεχόμενε s δαπάνεε λειτουργίαε τηε Επιτροπήε βαρύνουν τον 

προϋπολογισμό τηε Προγραμματικήs Σύμβασηε.
9) Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι, παρόντα τα τρία (3) 

μέλη. Οι αποφάσειε τηε Επιτροπήε πρέπει, να είναι, αιτιολογημένε s και 
λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε 
ισοψηφίαε επικρατεί η ψήφοε του Προέδρου. Πάντωε, αν οι. αποφάσειε 
τηε Επί.τροπήε παραβαίνουν όρουε τηε Προγραμματικήε Σύμβασηε, των 
παραρτημάτων τηε καί των συμπληρωματικών - ειδικών συμβάσεων που 
στηρίζονται σε αυτήν, είτε παραβαίνουν τουε κανόνεε τηε επιστήμηε 
και την καλή πίστη, είτε τέλοε, δημιουργούν ουσιώδη βλάβη σε κάποιον 
από τουε συμβαλλόμενουε φορείε καθώε και σε θέματα που δεν 
προβλέπονται και δεν ρυθμίζονται στιε προαναφερόμενεε συμβάσειε ο 
κάθε συμβαλλόμενοε φορέαε στην Προγραμματική Σύμβαση διατηρεί το 
δικαίωμα αμφισβήτησηε τηε απόφασηε τηε Επιτροπήε. Οι αποφάσειε τηε 
Επιτροπήε διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα μέλη 
και τον Γραμματέα.

Αεπτομέρειεε για τον τρόπο λειτουργίαε τηε Κοινήε Επιτροπ'ήε 
καθορίζονται με απόφασή τηε. Εκτόε όμωε από τιε Προγραμματικέε 
Συμβάσειε η ΔΕΠΚΑ Σερρών εξαιτίαε τηε μεγάληε ευελιξία? τηε έχει 
επισυνάψει και μια σειρά συμβάσεων (π.χ. συμβάσειε έργου) με τον 
Δήμο που έχουν ωε στόχο την εξυπηρέτηση ορισμένων εργασιών που τιε 
αναθέτονται από αυτόν. Μάλιστα για την περάτωση των εργασιών αυτών 
ο Δήμοε Σερρών χρηματοδοτεί την Δημοτική επιχείρηση Πολιτιστικήε και 
Koινωνική ε Ανάπτυ ξ η ε.

Στιε συμβάσειε αυτού του είδουε, η έγκριση ή όχι τηε απόφασηε 
ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο που συστήνεται για το λόγο αυτό και
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έτσ^ η διαδικασία ου ακολουθείται είναι περισσότερο εύκολη και 
σιγότερη πολύπλοκη από την αντίστοιχη των Προγραμματικών Συμβάσεων.

Αξίζει ενδεικτικά να αναφέρουμε κάποιεε από τιε αποφάσειε σχετικά 
με τιε συμβάσειε αυτού του είδουε:

- Εγκριση σύναψηε σύμβασηε με το Δήμο Σερρών για την ανάθεση 
εργασιών πλυσίματοε οδών και πλατειών και κάδων απορριμμάτων ύψουε 
9.440.000 δρχ.

- Εγκριση (1997) υπογραφήε σύμβασηε με τον Δήμο για την ανάθεση 
στην ΔΕΠΚΑ την εκτέλεση του προγράμματοε CAMP BASKET 1997.

- Εγκριση σύναψηε σύμβασηε με την Δήμο Σερρών για την ανάθεση τηε 
εκτέλεσηε του έργου "Καθαρισμόε τηε πόληε" ύψουε 9.440.000 δρχ.

- Εγκριση έκδοσηε τουριστικού οδηγού τηε πόληε από την ΔΕΠΚΑ 
Σερρών.

- Εγκριση σύναψηε σύμβασηε με τον Δήμο Σερρών για την ανάθεση 
εργασιών καθαρισμού κοινοχρήστων δημοτικών χώρων (νησίδων, πρανών, 
οικοπέδων δημοτικών κ.λ.π.) ύψουε 9.440.000 δρχ.

- Εγκριση ισολογισμού 31-12-93 τηε ΔΕΠΚΑ Σερρών.
- Εγκριση πεπραγμένων τηε ΔΕΠΚΑ Σερρών έτουε 1996.
- Εγκριση υπογραφήε σύμβασηε με το Δήμο Σερρών για την ανάθεση 

εργασιών εκτύπωσηε πρακτικών του Συνεδρίου "ΟΙ ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥΣ".

- Εγκριση υπογραφήε σύμβασηε με τον Δήμο για την ανάθεση στην
ΔΕΠΚΑ τηε πραγματοποίησηε των εκδηλώσεων "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1997". „ ·

- Αποδοχή ποσού 3.030.000 δρχ. από τον Δήμο Σερρών από υποχρέωση 
έτουε 1996 για την ανάθεση πραγματοποίησηε τηε εκδήλωσηε του -2ου 
Διεθνούε χορευτικού ραντεβού.

- Αποδοχή ποσού 3.298.000 δρχ. από τον Δήμο Σερρών από υποχρέωση 
έτουε 1996 για την ανάθεση εργασιών δημιουργίαε Βαλκανικήε Ορχήστραε 
Νέων.

- Εγκριση εκτύπωσηε - έκδοσηε τηε περιοδικήε έκδοση με την 
επωνυμία "ΣΕΡΡΑΙΚΑ ΑΝΑΠΕΣΤΑ" από την ΔΕΠΚΑ Σερρών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

1.3 Θεσμικό πλαίσιο

Η επιχείρηση διοικείται και επταμελέε (7 μελέε) διοικητικό 
συμβούλιο που χα μέλη του ορίζονται μαζί με τουε αναπληρωτέε τουε 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη του Δ.Σ. χέσσεριε (4) είναι 
αιρετοί εκπροσωπεί του Δήμου, έναε (1) είναι εκπρόσωποε κοινωνικού 
φορέα χηε πόληε, επιλεγομένου κατ' ελεύθερη εκτίμηση του Δημ. 
Συμβουλίου, έναε (1) είναι εκπρόσωποε των εργαζομένων στην 
επιχείρηση, εφ' όσον απασχολούνται σ' αυτή περισσότεροι από είκοσι 
(20) εργαζόμενοι και έναε (1) δημότηε ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν 
πείρα ή γνώσειε σχετικέε με το αντικείμενο τηε επιχείρησηε.

Σε περίπτωση που στην επιχείρηση δεν 9α ασπασχολούνται πάνω από 
είκοσι (20) εργαζόμενοι 9α ορίζεται από το Δημ. Συμβούλιο κατά την 
ελεύθερη εκτίμησή του έναε (1) ακόμη αιρετόε εκπρόσωποε του Δήμου 
ή έναε (1) δημότηε ή κάτοικοε του Δήμου που έχει πείρα ή γνώσειε 
σχετικέε με το αντικείμενο τηε επιχείρησηε.

Ο κανονισμόε που ρυθμίζει τα θέματα διαχείρισηε τηε Δημοτικήε 
Επιχείρησηε με την επωνυμία "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Δ.Ε.Π.Κ.Α.) ΣΕΡΡΩΝ" διέπεται από:

1) Τα άρθρα 260-267 του Π.Δ. 323/1989 (Δ.Κ.Κ.) όπωε τροποποιήθηκαν 
με την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2130/1993.

2) Από τουε αριθμ. 25027/9-4-1984 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
"Καθορισμόε αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων 
των άρθρων 205 έωε 213 του Ν. 1065/80 κ.λ.π. (ΦΕΚ 244/1984 τ. Β').

3) Το Π.Δ. 520/1988 "Βιβλία και στοιχεία που πρέπει να τηρούνται 
απαό τιε αμιγείε δημοτικέε και κοινοτικέε επιχειρήσειε (ΦΕΚ 236/1988 
τ Α' ) .

Σε ότι αφορά τα όργανα τηε διοίκησηε με βάση τη συστατική πράξη
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xns επιχείρησηε (απόφαση Νομάρχη ΕΣ/fEK τ.Β) η επιχείρηση διοικείται 
από επταμελέε (7/μελεε) διοικητικό συμβούλιο που τα μέλη t o u s 
ορίζονται, μαζί με t o u s αναπληρωτέε tous από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο διοικητικό συμβούλιο αιρετοί εκπροσωπεί του Δήμου μπορεί να 
είναι ο Δήμαρχοε, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδροε 
Συνοικισμού. 0 εκπρόσωποε των εργαζομένων εκλέγεται από τη γενική 
συνέλευση to u s που συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο του 
συλλόγου των εργαζομένων στην επιχείρηση, μέσα σε δεκαπέντε (15) 
μέρεε από τότε που 0α πάρει τη σχετική γραπτή πρόσκληση του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου, τηε επιχείρησηε. Αν η προθεσμία αυτή 
περάσει άπρακτη, τη γενική συνέλευση των εργαζομένων συγκαλεί ο 
Πρόεδροε του Διοικητικού Συμβουλίου τηε επιχείρησηε. Σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει σύλλογοε εργαζομένων ή δεν υπάρχει ενιαίοε σύλλογοε, 
ο Πρόεδροε του Δ.Σ. τηε επιχείρησηε συγκαλεί σ' όλουε τουε 
εργαζόμενουε σε Γενική Συνέλευση με σκοπό την εκλογή των εκπροσώπων 
των εργαζομένων. Στην ίδια περίπτωση η γενική συνέλευση με σκοπό την 
εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων. Στην ίδια περίπτωση η γενική 
συνέλευση των εργαζομένων με ειδικό κανονισμό ρυθμίζει τα σχετικά 
με τη σύγκλιση τηε Γενικήε Συνέλευσηε και τον τρόπο εκλογήε των 
εκπροσώπων των εργαζομένων.

Τον κοινωνικό φορέα που θα εκπροσωπηθεί στο Δ.Σ. τηε επιχείρησηε 
επιλέγει το Δημοτικό Συμβούλιο και είναι κατά προτίμηση 
συνεταιρισμόε κατοίκων του Δήμου, που εκπροσωπεί τουε καταναλωτέε 
των προϊόντων (αγοραστέε ή χρήστεε) ή τουε χρήσχεε των έργων ή 
υπηρεσιών τηε επιχείρησηε, ή άλλοε κοινωνικόε φορέαε που τα μέλη του 
εξυπηρετούνται ή επηρεάζονται από τη δραστηριότητα τηε επιχείρησηε. 
Μέλη του Δ.Σ. τηε επιχείρησηε δεν μπορεί να είναι όσοι είναι με 
οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτέε τηε επιχείρησηε ή μέλη 
Δ.Σ. ομοειδούε επιχείρησηε.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του 
Δημοτικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση λήγει το αργότερο τρειε 
μήνεε μετά την εγκατάσταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό
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Συμβούλιο οφείλει, να ορίσει, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα 
στην παραπάνω προθεσμία. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγω δεν 
ορισθούν τα μέλη του Δ.Σ. τηε επιχείρησηε από το νέο Δημοτικό 
Συμβούλιο, παρατείνεται η θητεία του Δ.Σ. μέχρι να οριστούν αυτά.

Σε ότι αφορά την αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ. αυτή μπορεί να 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια τηε θητείαε τουε, με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 
νόμιμου αριθμού των μελών τηε (13 ψήφουε). Ειδικά για την 
αντικατάσταση των εκπροσώπων των εργαζομένων και του κοινωνικού 
φορέα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που το πρότεινε.

Οταν ένα μέλοε Δ.Σ. απουσιάζει από τιε συνεδριάσειε του πάνω από 
τρειε μήνεε συνεχώε τότε θεωρείται ότι παραιτήθηκε και μπορεί να 
αντικατασταθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στιε περιπτώσειε εκείνεε που τα μέλη του Δ.Σ. δεν αποδεχτούν τον 
ορισμό τουε, μέσα σε τριάντα (30) μέρεε από την επίδοση του σχετικού 
εγγράφου, ή παραιτηθούν ή πεθάνουν ή αντίκατασταθούν με βάση το 
άρθρο 7 ή αν παραμείνουν κενέε θέσειε μελών για οποιονδήποτε λόγο, 
το Δ.Σ. μέχρι να οριστούν οι αντικαταστατέε τουε λειτουργεί νόμιμα 
με την ελλιπή σύνθεσή τουε, που δεν μπορεί πάντωε σε καμία περίπτωση 
να είναι μικρότερη από τον αριθμό μελών που χρειάζεται για την 
απαρτία. Επίσηε, νόμιμα μπορεί να λειτουργεί το Δ.Σ. μέχρι να 
οριστούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και του κοινωνικού φορέα τηε 
περιοχήε. „ -

Στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. για τιε υπηρεσίεε που 
παρέχουν στην επιχείρηση μπορεί να καταβάλετε αποζημίωση, η οποία 
ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από.πρόταση του 
Δ.Σ. τηε επιχείρησηε. Με την ίδια επίσηε διαδικασία μπορεί να 
καταβάλλεται αποζημίωση στα μέλη του Δ.Σ. για την συμμετοχή τουε 
στιε συνεδριάσειε τουε.

Σχετικά με τιε αρμοδιότητεε του Διοικητικού Συμβουλίου αυτέε 
εντοπίζονται στα εξήε:

1) Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται τιε υποθέσειε που αφορούν
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την επιχείρηση, εκτόε από τιε περιπτώσειε που αρμόδιο είναι, το 
Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τιε διάταξηε του κώδικα (Π.Δ. 
323/1989) ή με συστατική πράξη.

2) Το Δ.Σ. στέλνει, όλεε τιε αποφάσειε του χωρίε καθυστέρηση στο 
Δήμο.

3) Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται ιδιαίτερα:
α) Διορίζει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό 

και αποφασίζει για όλεε τιε μεταβολέε τηε υπηρεσιακήε του 
κατάστασηε.

β) Ψηφίζει τον προϋπολογισμό, εγκρίνει τον ισολογισμό και 
καταρτίζει την έκθεση των πεπραγμένων στο τέλοε κάθε διαχειριστικήε 
χρήσηε.

γ) Καθορίζει τιε τιμέε και τουε όρουε για τη διάθεση των προϊόντων 
τηε επιχείρησηε ή για τη χρήση των υπηρεσιών τηε.

δ) Αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσηε των μελετών εκτέλεσηε των 
έργων και διενέργεια των προμηθειών, στη σύνταξη των μελετών και την 
εκτέλεση των έργων και εγκρίνει τιε μελέτεε και τιε προμήθειεε.

ε) Αποφασίζει για την αγορά και τη μίσθωση ακινήτων και κινητών 
που είναι χρήσιμα στην επιχείρηση και την εκπόνηση και εκμίσθωση
ακινήτων και κινητών που ανήκουν στην επιχείρηση.

\

στ) Αποφασίζει την άσκηση και παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικο 
μέσο ενώπιον οποιοδήποτε δικαστηρίου και διοικητικήε αρχήε, καθώε 
και τα σχετικά με δικαστικούε ή εξώδικουε συμβιβασμούε.

ζ) Αποφασίζει τη σύναψη κάθε φύσεωε δανείων και μπορεί για 
ασφάλειά τουε να εκχωρεί το σύνολο ή μέροε από τιε προσόδουε τηε 
επιχείρησηε και αποφασίζει την παροχή δικαιωμάτων υποθήκηε σε 
ακίνητά τηε.

η) Γνωμοδοτεί για όλα τα θέματα που αφορούν την επιχείρηση, εφόσον 
τα θέματα αυτά ανήκουν στην αποφασιστική αρμοδιότητα του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

θ) Φροντίζει για την εξασφάλιση τηε δημοσιότηταε των διαδικασιών 
και τηε λειτουργίαε τηε επιχείρησηε με διάφορα μέτρα, όπωε είναι η
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ενημέρωση των δημοτών με την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου που 
περιέχει, τον προγραμματισμό τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και 
άλλα στοιχεία από τη δραστηριότητα της επιχείρησης, η δημοσιότητα 
και διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, προμηθειών και ανάθεση μελετών 
ή έργων. Δεν δημοσιεύονται στοιχεία της επιχείρησης, εάν κατά την 
κρίση του Δ/κου Συμβουλίου της, από τη δημοσίευση τους θα 
παραβλαφθεί οικονομικά η επιχείρηση σε σχέση με άλλες ομοειδείς 
επιχειρήσεις.

ι) Μπορεί να καταρτίζει στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων 
της επιχείρησης και να χρηματοδοτεί κάθε χρόνο πρόγραμμα επιμόρφωσης 
των εργαζομένων στην επιχείρηση.

ια) Συντάσσει τον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών, με τον οποίο 
καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των 
υπηρεσιών της επιχείρησης και το ανώτατο όριο του αριθμού του 
προσωπικού και τον κανονισμό διαχείρησης.

ιβ) Συντάσσει τον κανονισμό προσωπικού που καθορίζει τους κανόνες 
που διέπουν την πρόσληψη, τα προσόντα του προσωπικού και το 
πειθαρχικό του δίκαιο.

ιγ) Συντάσσει κάθε άλλο κανονισμό που κρίνει ως απαραίτητο για τη 
λειτουργία της επιχείρησης. Στη συνέχεια περνάμε στην εποπτεία της 
επιχείρησης όπου ισχύουν τα εξής:

1) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο αν 
αφορούν: α) την ψήφιση του προϋπολογισμού, β) Την αγορά ή εκποίηση 
ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών με εμπράγματα δικαιώματα, γ) Τη 
διάθεση των καθαρών κερδών με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
263 του Π.Δ. 323/1989, δ) Την επέκταση των εγκαταστάσεων της 
επιχείρησης.

2) Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τον ισολογισμό και την έκθεση 
των πεπραγμένων. Επίσης μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια έκτακτου 
διαχειριστικού και ταμειακού ελέγχου από τα πρόσωπα που ορίζονται 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 264 του Π.Δ. 323/1989.

3) Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει επίσης τον εσωτερικό κανονισμό
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υπηρεσιών τον κανονισμό διαχείρισηε και τον κανονισμό προσωπικού.
4) Η έγκριση των αποφάσεων του Δ.Σ. τηε επιχείρησηε από το 

Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενόε μηνόε από 
τότε που 9α κοινοποιηθούν οι αποφάσειε αυτέε. Αν περάσει η προθεσμία 
αυτή χωρίε να έχει εκδοθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
θεωρείται τι η απόφαση του Δ.Σ. τηε επιχείρησηε έχει εγκριθεί.

Σχετικά με τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρουμε εν 
συνεχεία, ότι αυτό συνέρχεται τακτικά τουλάχιστο μια φορά το μήνα 
και έκτακτα όταν οι υποθέσειε τηε επιχείρησηε το απαιτούν. Το Δ.Σ. 
συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, ο οποίοε υποχρεούται να το 
συγκαλέσει και όταν το ζητήσει το ένα τρίτο των μελών του Δ.Σ. ή ο 
Δήμαρχοε ή το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα τηε επιχείρησηε και βρίσκεται σε 
απαρτία εφόσον ο αριθμόε των παρόντων είναι μεγαλύτεροε από το μισό 
του νομίμου αριθμού των μελών, βρίσκεται δηλαδή σε απαρτία όταν 
παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του.

Εάν κάποιο μέλοε του Δ.Σ. απουσιάζει ή δεν μπορεί να 
αντιπροσωπευθεί από άλλον και αναπληρώνεται μόνον από τον νόμιμο 
αναπληρωτή του.

Οι αποφάσειε του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίαε, το τελικό αποτέλεσμα καθορίζει 
η ψήφοε του Πρόεδρου που θεωρείται διπλή. Η ψηφοφορία είναι φανερή 
αν ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλοε η μυστική ψηφοφορία. _ ·

Για όλεε τιε αποφάσειε τέλοε του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά σε ειδικό 
βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του 
Δ.Σ. που βρίσκονται στη συνεδριάσει. Τα πρακτικά αυτά τηρούνται από 
υπάλληλο τηε επιχείρησηε, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Μετά από τον τομέα τηε Διοίκησηε περνάμε να δούμε τιε συνθήκεε 
που επικρατούν στον τομέα τηε διαχείρισηε. Η διαχειριστική περίοδοε 
τηε επιχείρησηε αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η 
Δεμεμβρίου του ιδίου έτουε.

Ωε προε την καταμέτρηση, αποτίμηση και καταγραφή τηε περιουσίαε
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τηε επιχείρησηε που υπάρχει κατά τη λήξη τηε διαχειριστικήε περιόδου 
εφαρμόζονται, οι. διατάξειε των άρθρων 40 και 41 του Κ.$.Σ. όπωε 
ισχύουν κάθε φορά.
Τα κύρια και βοηθητικά λογιστικά βιβλία τηε επιχείρησηε είναι:
α) Το βιβλίο απογραφήε και ισολογισμού, β) Το αναλυτικό ημερολόγιο 

εισπράξεων και πληρωμών, γ) Το αναλυτικό ημερολόγιο διαφόρων 
πράξεων, δ) Το συγκεντρωτικό ημερολόγιο, ε) Το γενικό καθολικό και 
στ) Τα αναλυτικά καθολικά.

Η διαχείριση τηε επιχείρησηε γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο 
προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την 
υπόλοιπη δημοτική επιχείρηση. 0 προϋπολογισμόε αυτόε όπου 
αναγράφονται όλα τα έσοδα και όλα τα έξοδα συντάσσεται από το Δ.Σ. 
το μήνα Νοέμβριο του προηγούμενου έτουε και εγκρίνεται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο βιβλίο απογραφήε και ισολογισμού που αναφέρθηκε προηγουμένωε 
καταχωρούνται στο τέλοε κάθε χρήσηε η απογραφή των περιουσιακών 
στοιχείων τηε επιχείρησηε, οι απαιτήσειε, τα διαθέσιμα και οι 
υποχρεώσειε τηε. Επίσηε καταχωρείται ο ισολογισμόε τηε χρήσηε, η 
ανάλυση του λογαριασμού τηε γενικήε εκμετάλλευσηε, ο λογαριασμόε 
αποτελεσμάτων χρήσηε και ο πίνακαε διάθεσηε των κερδών. Το 
λογιστήριο τηε επιχείρησηε τηρεί επίσηε εκτόε από το βιβλίο αυτό και 
το βιβλίο - μητρώο των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Σ' αυτό το 
βιβλίο καταχωρούνται αναλυτικά τα πάγια περιουσιακά axoixüiaj -με 
βάση όσα ορίζει το λογιστικό σχέδιο τηε επιχείρησηε. Ακόμη 
παρακολουθούνται αναλυτικά και οι αποσβέσειε κάθε παγ.ίου 
περιουσιακού στοιχείου.

Το βιβλίο αυτό απογραφήε και ισολογισμού αλλά και όλα τα λογιστικά 
βιβλία και στοιχεία τηε επιχείρησηε θεωρούνται από την Α' Δ.Ο.Υ. απ’ 
όπου λαμβάνεται ο αριθμόε φορολογικού μητρώου τηε επιχείρησηε.

0 ισολογισμόε τηε επιχείρησηε υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα 
μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται με τοιχοκόλληση στην εξώθυρα τηε 
επιχείρησηε. Για τη δημοσίευση συντάσσεται αποδεικτικό εμποόε σε δυο
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μάρτυρεε, τουλάχιστον είκοσι. (20) μέρεε πριν από την έγκριση του από 
το Δημοτικό Συμβούλιο, ο ισολογισμόε δημοσιεύεται σε ημερήσια 
εφημερίδα που εκδίδεται στα Σέρραε.

Για κάθε χρήση συντάσσεται έκθεση πεπραγμένων που υπογράφεται από 
τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. Οι προ9εσμίεε του προηγούμενου 
άρθρου για τη σύνταξη του ισολογισμού εφαρμόζονται και στην 
προκειμένα περίπτωση. Μέσα σ' ένα μήνα από τη λήξη των προθεσμιών 
του άρθρου 24 του παρόντοε ο Πρόεδροε του Δ.Σ. τηε επιχείρησηε 
στέλνει τον ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για έγκριση. Το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σ' ένα μήνα αφότου 
έλαβε τον ισολογισμό με την έκθεση πεπραγμένων αποφασίζει επ' αυτών 
και η σχετική απόφασή του στέλνονται μαζί με αντίγραφα του 
ισολογισμού και τηε έκθεσηε πεπραγμένων στον Νομάρχη, σύμφωνα με τιε 
διατάξειε τηε παρ. 6 του άρθρου 83 του Π.Δ. 323/1989.

Προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό κέρδοε τηε επιχείρησηε, 
ισχύον τα ποσοστά απόσβεσηε τηε αξίαε των παγίων περιουσιακών 
στοιχείων που ορίζονται με βάση τιε διατάξειε των άρθρων 2-13 του 
Π.Δ. 88/1973 (<ΙΕΚ 153/23-7-1993 τ.Α') όπωε ισχύουν κάθε φορά οι 
διατάξειε των παρ. 3-6 του άρθρου 1 του Π.Δ. 88/1973 εφαρμόζονται 
και στην προκειμένη περίπτωση. Η απόσβεση είναι υποχρεωτική και 
γίνεται κάθε έτοε.

Για τη δημιουργία του απαραίτητου αποθεματικού τηε παρ. 3 του 
άρθρου 263 του Π.Δ. 323/1989 αφαιρείται κάθε χρόνο ποσοστό πέντε“ στα 
εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Αυτό το αποθεματικό αποτελεί το 
τακτικό αποθεματικό τηε επιχείρησηε και η δημιουργία του είναι 
υποχρεωτική κάθε έτοε.

Εκτόε από το τακτικό αποθεματικό, δημιουργέίται και έκτακτα 
αποθεματικό το ύψοε του οποίου καθορίζεται για κάθε έτοε με απόφαση 
του Δ.Σ. τηε επιχείρησηε που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τέλοε τα έσοδα τηε επιχείρησηε διακρίνονται σε τακτικά και σε 
έκτακτα, τα τακτικά είναι αυτά που προέρχονται από προσόδου τηε 
κινητήε και ακίνητηε περουσίαε, από εισιτήρια, από παροχήε υπηρεσιών
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npos τρίτους, από την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων και. γενικά 
από την άσκηση της δραστηριότητας της επιχείρησης. Εκτακτα είναι.τα 
έσοδα που προέρχονται από επιχορήγηση οποιονδήποτε . φορέα, ., από 
δένεια, δωρεές κληροδοτήματα και η κληρονομιές, από την εκπόνηση 
περιουσίας και από κάθε άλλη πηγή. Τα έξοδα προβλέπονται στον 
προϋπολογισμό με τις παρακάτω πιθανές ενδείξεις. 1) Λειτουργικά 
έξοδα υπηρεσιών, 2) Αμοιβές συνεργατών, 3) Δαπάνεε έργων, 4) Αγορά 
παγίων στοιχείων, 5) Αμοιβές απασχολουμένων, 6) Εξυπηρέτηση 
δανείων, 7) Αποθεματικών. Οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 
γίνονται εφόσον παραστούν ανάγκες με απόφαση του Δ.Σ. της 
επιχείρησης που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών.

Στην συνέχεια θα ασχοληθούμε με την ταμειακή - λογιστική 
διαχείριση όπου ισχύουν τα εξής: 1) Το ταμείο της επιχείρησης 
ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές της και έχει την ευθύνη για τη 
διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων.

2) Το ταμείο είναι υποχρεωμένο να τηρεί και να ενημερώνει 
καθημερινά το βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών. Στο βιβλίο αυτό 
καταχωρείται μετά το ημερήσιο κλείσιμο του ταμείου και το npos 
εξίσωση υπόλοιπο.

3) 0 ταμίας είναι υποχρεωμένος να καταχωρεί καθημερινά στο βιβλίο 
ταμείου και στη σελίδα των εισπράξεων όλα τα γραμμάτια είσπραξης που 
εκδόθηκαν και εισπράχθηκαν.

4) Επιπλέον ο ταμίας είναι υποχρεωμένος να καταχωρεί καθημερινά 
στο βιβλίο ταμείου και μάλιστα στη σελίδα πληρωμών, όλα τα 
εκτελούμενα από αυτόν εντάλματα πληρωμής.

5) Το τέλος κάθε ημέρας ενεργείται η συμφωνία του ταμείου και 
προσδιορίζεται το υπόλοιπο των χρηματικών διαθεσίμων, που πρέπει να 
έχει ο ταμίας στο χρηματοκιβώτιό του, δηλαδή αθροίζονται όλες οι 
εισπράξεις της ημέρας, όλες οι πληρωμές και προστίθεται στο ποσό των 
εισπράξεων το υπόλοιπο μετρητών της προηγούμενης ημέρας και 
προσδιορίζεται το υπόλοιπο που πρέπει να έχει το ταμίας στο 
χρηματοκιβώτιό του.
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Ααναφέραμε εν συνεχεία λίγα πράγματα για το γραμμάτιο είσπραξης 
και. το ένταλμα πληρωμής. Σχετικά με το γραμμάτιο είσπραξης:

1) Το γραμμάτιο είσπραξης είναι προαρι9μημένο. Το πρωτότυπο 
προορίζεται για το ταμείο της επιχείρησης.

2) Στο γραμμάτιο είσπραξης αναγράφονται οι προς πίστωση 
λογαριασμοί κατά κωδικό αριθμό σε τελευταία ανάλυση (δευτεροβάθμιος 
ή τριτοβάθμιος). Στο γραμμάτιο είσπραξης αναγράφονται επίσης τα 
στοιχεία του φορέα από τον οποίο πραγματοποιείται η είσπραξη σύντομη 
αλλά σαφής αιτιολογία της είσπραξης και το συνολικό ποσό αριθμητικά 
και ολογράφως.

3) Το γραμμάτιο είσπραξης υπογράφεται από αυτόν που εξέδωσε και 
τον ταμία της επιχείρησης και σφραγίζεται.

4) Στο γραμμάτιο είσπραξης σημειώνονται σε ιδιαίτερη θέση τα 
επισυνάπτομενα δικαιολογητικά.

5) Το πρώτο αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης παραδίδεται στον 
καταβάλοντα το χρηματικό ποσό σαν απόδειξη είσπραξης.

6) Το δεύτερο αντίγραφο παραμένει στο στέλεχος και 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά από αυτόν που ενημερώνει το βιβλίο 
παρακολούθησης εκτέλεσης του προϋπολογισμού της επιχείρησης.

7) ,Τα γραμμάτια είσπραξης που εκδίδονται, για την απεικόνιση 
συμψηφιστικών εγγράφων πρέπει να αναγράφουν στη θέση της υπογραφής 
του καταβάλλοντος τη λέξη "ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ" και να μνημονεύεται ο 
αριθμός και η ημερομηνία του αντίστοιχου εντάλματος πληρωμής με το 
οποίο συμψηφίζεται.

8) Μετά από αυτό το γραμμάτιο είσπραξης αρχειοθετούνται κατά 
απόλυτη αριθμητική σειρά. Από την άλλη πλευρά το ένταλμα πληρωμής:

1) Εκδίδεται σε τριπλούν. Τα εντάλματα πληρωμής είναι 
προαριθμημένα. Το πρωτότυπο του συναλλάγματος πληρωμής προορίζεται 
για το ταμείο της επιχείρησης.

2) Υπογράφεται από αυτόν που το εξέδωσε.
3) Το ένταλμα πληρωμής περιλαμβάνει όλες τις πληρωμές την 

ημερομηνία έκδοσης και την ένδειξη επί του τιμολογίου "ΕΞΩΦΛΗΘΗ".
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4) Σε ιδιαίτερη θέση του εντάλματοε πληρωμήε σημειώνονται τα 
επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

5) Τα πρωτότυπα εντάλματα πληρωμήε μαζί με τα συνημμένα σ' αυτά 
δικαιολογητικά αρχειοθετούνται κατά ημερομηνία έκδοσηε.

6) Το δεύτερο αντίγραφο του εντάλματοε πληρωμήε παραμένει στο 
στέλεχοε και χρησιμοποιείται για την ενημέρωση του βιβλίου 
παρακολούθησηε εκτέλεσηε του προϋπολογισμού.

7) Τα εντάλματα πληρωμήε που εκδίδονται για την απεικόνιση 
συμψηφιστικών εγγραφών πρέπει να αναγράφουν στη θέση τηε υπογραφήε.

Αναφερόμενοι στην παραλαβή έργων και προμηθειών έχουμε να 
τονίσουμε πρώτα απ' όλα ότι αυτή γίνεται από τριμελή επιτροπή που 
ορίζεται από το Δ.Σ. τηε επιχείρησηε. Σ' αυτήν απαραιτήτωε 
συμμετέχει και ένα μέλοε του Δ.Σ.

Για κάθε παραλαβή συντάσσεται ξεχωριστό πρωτόκολλο. Τα μέλη τηε 
επιτροπήε είναι υποχρεωμένα να υπογράφουν το πρωτόκολλο παραλαβήε 
έστω κι' αν διαφωνούν ή έχουν επιφυλάξειε. Οι διαφωνίεε ή 
επιφυλάξειε διατυπώνονται εγγράφωε επί του σώματοε πρωτοκόλλου. 
Στιε περιπτώσειε αυτέε το πρωτόκολλο παραλαβήε τίθεται υπόψη του 
Δ.Σ. για να αποφανθεί αυτό σχετικά. Η παραλαβή μηχανολογικού 
εξοπλισμού και οχημάτων γίνεται από επιτροπή που ορίζεται από το 
Δ.Σ. για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και στην οποία πρέπει να 
μετέχει και μηχανολόγοε του Δήμου.

Η παραλαβή κτιριακών εγκαταστάσεων γίνεται από επιτροπή που 
ορίζεται από το Δ.Σ. για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και στην οποία 
πρέπει να μετέχει και πολιτικόε μηχανικόε του Δήμου. Σε ότι αφορά 
τιε δημοπρασίεε αυτέε:

1) Γίνονται ενώπιον επιτροπήε που αποτελείται από τον Πρόεδρο, 
ένα μέλοε του Δ.Σ. και του Διευθυντή τηε επιχείρησηε ή τουε νόμιμουε 
αναπληρωτέε τουε.

2) Διενεργούνται ύστερα από διακήρυξη που εκδίδεται από τον 
πρόεδρο του Δ.Σ. με βάση τουε όρουε που καθορίζονται κατά περίπτωση 
από το Δ.Σ. Η διακήρυξη κατατίθεται στα γραφεία τηε επιχείρησηε και

147



βρίσκεται, στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τιε εργάσιμεε ημέρεε 
και ώρ ε s .

3) Περίληψη τηε διακήρυξηε δημοσιεύεται υποχρεωτικά με 
τοιχοκόλληση στα γραφεία τηε επιχείρησηε και. του Δήμου. Επίσηε 
δημοσιεύεται και. σε μια τοπική εφημερίδα και σε μια ημερήσια 
πανελλήνιαε κυκλοφορίαε εφόσον κριθεί απαραίτητο από το Δ.Σ. Η 
περίληψη τηε διακήρυξηε πρέπει να περιλαμβάνει τον τόπο και τον 
τρόπο διεξαγωγήε τηε δημοπρασίαε την ημερομηνία και ώρα λήξηε 
αποδοχήε των προσφορών, σαφή συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου, 
τα προσόντα των διαγωνιζομένων και εγγύηση, καθώε και τιε ημέρεε και 
ώρεε παροχήε πληροφοριών.

4) Η έγκριση των πρακτικών τηε δημοπρασίαε γίνεται από το Δ.Σ. Το 
Δ.Σ. μπορεί ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση τηε επιτροπήε το 
διαγωνισμού, να προτιμήσει προσφορά ακριβότερη εάν αυτή 
υπερκαλύπτεται από τεχνική αρτιότητα.

Στη συνέχεια γίνεται λόγοε για τον τακτικό και έκτακτο 
διαχειριστικό έλεγχο οι οποίοι γίνονται σύμφωνα με τιε διατάξειε των 
άρθρων 10 και 11 του Π.Δ. 520/1988 τ. Α' . Τελειώνονταε σε ότι αφορά 
τη σφραγίδα αυτή είναι κυκλική αποτελούμενη απο τρειε ομόκεντρουε 
κύκλουε διαμέτρου του εξωτερικού κύκλου τεσσάρων (4) εκατοστών. Στον 
εσωτερικό κύκλο αναγράφονται οι λέξειε "ΕΔΡΑ ΣΕΡΡΑΣ", στον ενδιάμεσο 
χώρο του εσωτερικού και μεσαίου κύκλου οι λέξειε "ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 
1993" και στον χώρο μεταξύ εξωτερικού και ενδιάμεσου κύκλομ οι 
λέξειε "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ".

Τέλοε ο κανονισμόε αυτόε αρχίζει να ισχύει από την ημέρα ενκρίσεωε 
του από το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών. Αναθέτει οτον κ. Πρόεδρο τιε 
παραπέρα ενέργειαε. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/1993.

4. Χωροκατανομή ΔΕΠΚΑ

Ο τρόποε διάρθρωσηε των χώρων τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α. έχει ωε εξήε:
1) Υπόγειο : Στο υπόγειο στεγάζεται ο εκθεσιακοε χώροε τηε
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Δ.Ε.Π.K.A. Ο χώροε αυτόε είναι κατάλληλα διαμορφωμένοε για να 
φιλοξενεί κατά καιρούε εκθέσειε ζωγραφικήε, εκθέσειε κεραμικήε, 
γλυπτικήε κ.τ.λ.

2) Ισόγειο : Στο ισόγειο υπάρχει το γραφείο πληροφοριών. 0 
υπάλληλοε που βρίσκεται εκεί δίνει όλεε τιε πληροφορίεε που είναι 
απαραίτητεε για την εξυπηρέτηση του κοινού πληροφορίεε για τιε 
εκθέσειε που γίνονται για τιε εκδηλώσειε, για τα γραφεία και τιε 
υπηρεσίεε που υπάρχουν σε κά9ε όροφο κ.τ.λ.

3) Ιοε όροφοε : Εδώ βρίσκεται η αίθουσα εκδηλώσεων τηε δημοτικήε 
επιχείρησηε, όπου πραγματοποιούνται οι κάθε λογήε εκδηλώσειε καθώε 
και οι συνεντεύξειε τύπου που πραγματοποιούνται.

4) 2οε όροφοε : Στον όροφο αυτό υπάρχει το αθλητικό τμήμα τηε 
Δ.Ε.Π.Κ.Α. Οι υπάλληλοι του γραφείου αυτού εργάζονται για την 
δημιουργία και οργάνωση τμημάτων χορού, ρυ9μικήε.

Στον δεύτερο όροφο υπάρχει επίσηε αίθουσα Η/Υ όπου ικανοί και 
άξιοι καθηγητέε διδάσκουν σε παιδιά και ενήλικεε τον μαγικό κόσμο 
των υπολογιστών καθώε και αίθουσεε γυμναστικήε, όπου διδάσκονται 
ρυθμική και αερόμπικ σε ενελίκεε, μπάσκετ κ.τ.λ. για την διοργάνωση 
αθλητικών εκδηλώσεων για την παρακολούθηση αθλητικών προγραμμάτων 
που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, για την προσέλευση όσο το δυνατόν 
περισσότερου κοινού στον τομέα του αθλητισμού.

3οε όροφοε : Στον 3ο όροφο του κτιρίου υπάρχει το γραφείο του 
Διευθυντή, η Γραμματεία, το Διοικητικό - Οικονομικό τμήμα όπου 
πραγματοποιούνται οι μισθοδοσίεε, η συμπλήρωση των βιβλιαρίων 
ενσήμων, τα εντάλματα πληρωμήε, η σύναψη συμβάσεων κ.τ.λ.,, το 
γραφείο του Προέδρου τηε Δημοτικήε Επιχείρησηε και τέλοε μια μικρή 
αποθήκη που διαθέτει φωτοτυπικό μηχάνημα, γραφική ύλη κ.τ.λ.

4οε όροφοε : Στο 4ο όροφο τέλοε υπάρχει η Δημοτική Βιβλιοθήκη όπου 
μπορεί να βρει κανείε μια ποικιλία από κάθε είδουε βιβλίο, 
μυθιστόρημα, κουβέλα, διήγημα ποίηση, καλέε τέχνεε, Αρχαιολογία, 
Ιατρικά θέματα κ.τ.λ. Επίσηε στον ίδιο όροφο υπάρχει το αναγνωστήριο 
που καθημερινά φιλοξενεί μια πλειάδα φοιτητών και μαθητών και τέλοε

149



υπάρχει και το παιδικό τμήμα που περιλαμβάνει μια σειρά βιβλίων και
επιτραπέζιων παιχνιδιών για την εκμάθηση και ψυχαγωγία 
λιλιπούτειων ενδιαφερομένων.

των
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Διάρθρωση Υπηρεσιών Δ.Ε.Π.Κ.Α.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A

Αρθρο Ιο

Με τον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιακών της ΔΕΠΚΑ καθορίζονται, η 
οργάνωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της 
δημοτική s επιχείρησηΞ "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" (Δ.Ε.Π.Κ.Α.) και το ανώτατο όριο αριθμού του 
προσωπικού.

2. 0 κανονισμός αυτός προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 266 του Π.Δ. 323/1989, όπως αντικαταστάθηκαν από τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2130/1993.

Αρθρο 2ο
Διάρθρωση Υπηρεσιών

Το οργανωτικό σχήμα της επιχείρησης είναι Δ/νση και την αποτελούν 
τα εξής τμήματα:

α) Διοικητικής Υποστήριξης 
β) Χρηματοοικονομικών λειτουργιών 
γ) Πολιτισμού - Τουρισμού 
δ) Νεολαίας - Αθλησης

Αρθρο 3ο
Αρμοδιότητες Υπηρεσιών

1. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
0 Διευθυντής προϊσταται εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία των
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χρημάτων τηε επιχείρησης. Αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ Δ/κου 
Συμβουλίου και του προσωπικού της επιχείρησης. Αντιμετωπίζει όλα τα 
θέματα που απαιτούν ειδικούς και γρήγορους χειρισμούς και συντονίζει 
την καθημερινή δραστηριότητα.

Ειδικότερα :
-Εχει την ευθύνη σύγκλισης του διοικητικού συμβουλίου της 

επιχείρησης και καταρτίζει, με τη συνεργασία του Προέδρου, την 
ημερήσια διάταξη.

- Παραλαμβάνει, αποσφραγίζει και χαρακτηρίζει δια μονογραφής την 
αλληλογραφία και τη διαβιβάζει δια του πρωτοκόλλου στα τμήματα.

- Παρακολουθεί τη νομοθεσία και νομολογία που ενδιαφέρει την 
επιχείρηση και ενημερώνει σχετικώς τα αρμόδια τμήματα.

- Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

- Μονογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της επιχείρησης των 
πεπραγμένων της επιχείρησης.

- Φροντίζει για τη σύνταξη του ισολογισμού και την έκθεση των 
πεπραγμένων της επιχείρησης.

- Εχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού της επιχείρησης.
- Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την επιβολή ή αναπροσαρμογή 

των διδάκτρων των υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρηση.
- Συντάσσει το δελτίο τύπου της επιχείρησης.
- Φροντίζει για την υποβολή στο Δήμο όλων των αποφάσεων- του 

Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.
- Ελέγχει το βιβλίο παρουσίας των υπαλλήλων.
- Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις εκδηλώσεις και τα 

πολιτιστικά προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν στα Σέρρας.
- Ενημερώνει γραπτά και προφορικά το Δ.Σ. για τα αποτελέσματα των 

εκδηλώσεων των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, των σχολών, των 
εργαστηρίων και γενικά για την λειτουργία της επιχείρησης.

- Εφαρμόζει το πειθαρχικό δίκαιο παρακολουθεί τη λειτουργία των 
τμημάτων της επιχείρησης, ενημερώνοντας το Δ.Σ. για τις υποχρεώσεις
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και. τα καθήκοντα του προσωπικού, όπωε ορίζεται, από τον παρόντα 
κανονισμό και. τον κανονισμό προσωπικού.

- Επικυρώνει, κάθε έγγραφο τηε επιχείρησηε.
- Ελέγχει τιε δαπάνεε ώστε, να αποφευχθεί απόκλιση από τουε 

ψηφισμένουε κατά εκδήλωση προϋπολογισμόε.
- Εισηγείται τη λήψη κάθε μέτρου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

σκοπών τηε Επιχείρησηε και την εξύψωση τηε καλλιτεχνικήε και 
πολιτιστικήε στάθμηε των εκδηλώσεων.

2. Τμήμα Διοικητικήε Υποστήριξηε

Οι αρμοδιότητεε του τμήματοε αυτού είναι οι ακόλουθεε:
- Η παρακολούθηση των συνεδριάσεων του Δ.Σ.’ η σύνταξη και 

δακτυλογράφηση των αποφάσεων και η μέριμνα για την προώθηση τουε 
προε εκτέλεση.

- Η βιβλιοδέτηση των αποφάσεων κατά αύξοντα αριθμό σε ετήσια βάση 
και η υπογραφή τουε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

- Η προετοιμασία των προε συζήτηση θεμάτων και η προώθηση τουε 
στο Δ.Σ.

- Η σύνταξη και η διανομή των προσκλήσεων για τιε συνεδριάσειε 
του Δ.Σ.

- Η τήρηση του πρωτοκόλλου αλληλογραφίαε.
- Η σύνταξη, δακτυλογράφηση και η διεκπεραίωση τηε αλλολογραφίαε.
- Η ταξινόμηση και αρχειοθέτηση τηε αλλολογραφίαε.
- Η οργάνωση και τήρηση του αρχείου.
- Η τήρηση των φακέλων του προσωπικού.
- Η διεκπεραίωση τηε διαδικασίαε των προσκλήσεων του προσωπικού.
- Η προβολή των δραστηριοτήτων τηε επιχείρησηε.
- Η ασχολία με τη μελέτη και εφαρμογή των Νόμων, των συλλογικών 

συμβάσεων και παρέχει κάθε σχετική αναγκαία πληροφορία.
- Η σύνταξη και δημοσίευση ενημερωτικών φυλλαδίων.
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3. Τμήμα Χρηματικοοικονομικών λειτουργιών
O l αρμοδιότητεε του τμήματοε αυτού είναι οι ακόλουθεε:
- Η τήρηση των βιβλίων και στοιχείων που προβλέπεται από τιε 

διατάξειε του Π.Δ. 520/1988.
- Η Σύνταξη του προϋπολογισμού και ισολογισμού τηε επιχείρησηε.
- Η παρακολούθηση των πιστώσεων του προϋπολογισμού και η εισήγηση 

για την ενίσχυση ή μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού και η 
εισήγηση για την ενίσχυση ή μείωση των πιστώσεων αναλόγωε των 
αποτελεσμάτων.

- Η λογιστική παρακολούθηση των λογαριασμών των προμηθειών.
- Η έκδοση των καταστάσεων πληρωμήε του προσωπικού και η πληρωμή 

του.

- Η παρακολούθηση των υποχρεώσεων έναντι των ασφαλιστικών 

ταμείων.

- Η λογιστική παρακολούθηση των δανείων.

- Η έκδοση των ενταλμάτων πληρωμήε και των γραμματίων είσπραξηε.

Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και η σύνταξη των 

στατιστικών πινάκων.

- Η παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων τηε επιχείρησηε και 

η τήρηση των σχετικών βιβλίων αποθήκηε και απογραφήε.

- Η διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια των απαραίτητων 

υλικών και του εξοπλισμού για τη λειτουργία τηε επιχείρησηε. „ '

- Η ενημέρωση των καρτέλων μαθητολογίων και των σχετικών βιβλίων 
των μαθητών των διαφόρων τμημάτων τηε επιχείρησηε.

- Οι πληρωμέε των υποχρεώσεων τηε επιχείρησηε και οι εισπράξειε 
των απαιτήσεων τηε.

- Η συνεργασία για τη σύνταξη των εισηγήσεων για τιε αμοιβέε και 

τα έξοδο κάθε εκδήλωσηε.

- Η εκτέλεση των προμηθειών και η εκποίηση ή καταστροφή του 

άχρηστου υλικού.
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- Η εκτέλεση κάθε εργασίαε ποπυ αφορά την λογιστική και διαχείριση 

τηε επιχείρησηε.

- Η παραλαβή και ο έλεγχοε των ειδών που προμηθεύεται η επιχείρηση 

και η σύνταξη των πρωτοκόλλων παραλαβήε και η διάθεση στα τμήματα 

που έχουν ανάγκη τα υλικά.

- Η τήρηση του ειδικού αρχείου προϋπολογισμών, ισολογισμών κι όλεs 

τιε σχετικέε αποφάσειε.

4. Τμήμα Πολιτισμού - Τουρισμού
Οι αρμοδιότητεε του τμήματοε αυτού είναι οι ακόλουθεε:

- Η ευθύνη για την καλή λειτουργία των επί μέρουε δραστηριοτήτων 

τηε επιχείρησηε (εικαστικών, χορού, βιβλιοθήκηε, ωδείου, θεάτρου, 

ιστορικού αρχείου - λαογραφικού μουσείου, πινακοθήκηε, 

κινηματογράφου, φιλαρμονικήε).

- Η φροντίδα για την οργάνωση και τη γνωστοποίηση των εκδηλώσεων 

στο κοινό.

- Η φροντίδα για τη θεώρηση των εισιτηρίων.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τιε εκδηλώσειε 

προσκλήσειε, φιλοξενίεε, δεξιώσειε κ.λ.π.).

Η αναζήτηση τρόπων επαφήε με δημοσιογραφικούε οργανισμούε, 

ραδιόφωνο, τηλεόραση κ.λ.π. για τη γνωστοποίηση των εκδηλώσεων και 

των δραστηριοτήτων του οργανισμού.

Η παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών στουε πολιτιστικούε συλλόγουε 

τηε πόλεωε.

Η συνεργασία μ' άλλουε πολιτιστικούε φορείε για την καθιέρωση 

διαφόρων φεστιβάλ.

Η εισήγηση για την αγορά βιβλίων προε εμπλουτισμό τηε βιβλιοθήκηε.

- Η σύνταξη και υποβολή έκθεσηε για τη λειτουργία τηε Φιλαρμονικήε 

και προτάσεων για την ποιοτική αναβάθμισηε τηε.
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- Η εξασφάλιση και. η λειτουργία των κινηματογράφων "Αστερία" και. 
του θερινού τοιούτου.

- Η λειτουργία της κινητής βιβλιοθήκης.
- Η μέριμνα για τη διάδοση και διάσωση ηθών, εθίμων, παραδόσεων, 

χορών και τραγουδιών.
Το τμήμα Τουρισμού προβλέπεται στον κανονισμό αλλά δεν λειτουργεί 

στην πραγματικότητα.

5. Τμήμα Νεολαίας - Αθλησης
Οι αρμοδιότητες του τμήματος αυτού είναι οι ακόλουθες:
- Η ευθύνη για την καλή λειτουργία των επί μέρους λειτουργιών 

(κέντρο νεολαίας, μαθητικό κέντρο).
- Η εισήγηση στη Δ/νση για ανάπτυξη νέων τμημάτων.
- Η εισήγηση στη Δ/νση για την πρόσληψη διαφόρων συνεργατών.
- Η φροντίδα για τον προγραμματισμό εκδηλώσεων του τμήματος.

Αρθρο 4ο
Ανώτατο όριο προσωπικού

Το ανώτατο όριο του απαιτούμενου προσωπικού καθορίζεται ως εξής:

1. Δ/νση
α) Ενας (1) Διευθυντής

2. Τμήμα Διοικητικής υποστήριξης
α) Δυο (2) διοικητικοί υπάλληλοι 
β) Δυο (2) υπάλληλοι γενικών καθηκόντων

3. Τμήμα Χρηματιοοικονομικών λειτουργιών
α) Δυο (2) υπάλληλοι λογιστηρίου

4. Τμήμα Πολιτισμού - Τουρισμού
α) Ενας (1) βιβλιοκονόμος
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β) Evas (1) υπεύθυνοs του γραφείου Τουρισμού
γ) Evas (1) υπεύθυνοε του Ιστορικού Αρχείου και. Ααογραφικού 

Μουσείου
δ) Τέσσεριε (4) συνεργάτεε πολιτισμού (ζωγραφικήε, γλυπτικήε, 

χορού, δημοτικών χορών).
ε) Δέκα (10) συνεργάτεε ωδείου (καθηγητέε πιάνου 3, καθηγητέε 

βιολιού 1, βιολοντσέλο 1, πνευστών 1, κιθάραε 1, μονωδίαε 1, 
προπαιδείαε 1, διευθυντήε σπουδών 1.

5. ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ
a) Evas (1) υπάλληλοε υπεύθυνοε Κέντρου Νεότηταε 
β) Evas (1) υπάλληλοε υπεύθυνοε του μαθητικού κέντρου 
γ) Evas (1) υπεύθυνοε (γυμναστήε) αθλητικών προγραμμάτων 
δ) Τρειε (3) συνεργάτεε για θέματα νεολαίαε

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Ε.Π.Κ.Α.

ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Π.Κ.Α

Τμήμα Τμήμα Τμήμα Τμήμα
Διοικητικήε Χρημαχιοοικονομικών Πολιτισμού Νεολαίαε -
Υποστήριξηε λειτουργιών Τουρισμού αθλησηε
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΤΟΣ 1993

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΔΑ
1. Μισθοδοσία πάσηε φύσεωε προσωπικού 51.640.000
2. Δηρόσιεε σχέσειε 8.000.000
3. Επικοινωνίεε 2.000.000
4. Ενοίκια 2.000.000
5. Θέρρανση - Συντήρηση 4.000.000
6. Κεφαλαιουχικόε εξοπλισρόε 4.000.000
7. Εκτύπωσεis - βιβλιοδετήσεis 3.000.000
8. Ασφάλιστρα 1.000.000
9. Εργοδοτικέε .εισφορέε 15.492.000
10. Διάφορα έξοδα 1.800.000
11. Αποσβέσειε 320.000

ΣΥΝΟΛΟ 93.252.000
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ΕΤΟΣ 1994

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α] ΕΣΟΔΑ ΕΕΕΠΡ/ΘΕΝΤΑ

1] Επιχορήγηση του Δήμου Σερρών
2] Επιχορήγηση Υπουργείου Πολιτισμού
3] Επιχορήγηση της T.EJLK.
4] Εκτύπωση - Έκδοση Σερραϊκών Αναλέκτων
5] Έσοδα από εκμεταλλεύσεις
6] Έσοδα από δωρεές
7] Έσοδα από εισφορές των επιμορφωτικών τμημάτων
8] Έσοδα από δραστηριότητες

51.000.000
2.500.000
1.000.000
3.579.140
1.415.887

250.000
11.506.000

9] Εισιτήριο
10] Χρηματικό υπόλοιπο

2.306.500

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 71.558.027

Β] ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

1] Αμοιβές προσωπικού
2] Αμοιβές ετημορφωτών
3] Παροχές τρίτων
4] Φόροι - Τέλη
5] Μεταφορικά
6] Έξοδα ταξιδιού
7] Αποσβέσεις
8] Αναλώσιμα είδη
9] Διάφορα μικροέξοδα
10] Δημοσιεύσεις
11] Συνδρομές
12] Έντυπα - Γραφική ύλη
13] Γεύματα - Φιλοξενία
14] Έκδοση - Εκτύπωση Σερραϊκών Αναλέκτων
15] Έκδοση - Εκτύπωση Τουριστικού Οδηγού
16] Πρόγραμμα «Μ' ένα βιβλίο πετάω»

11.033.498
29.256.957

6.204.981
1.567.391

228.604
1.474.389
2.115.704
7.345.660
5.398.377

15.611
30.000

7.661.787
4.815.541
3.278.140
3.245.000
1.968.014

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 85.639.654

ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 1994 : 14.081.627
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ 71.558.027
ΕΞΟΔΑ 85.639.654

ΔΙΑΦΟΡΑ 14.081.627
ΟΙΚΟΝ.ΕΓΠΧΟΡ.ΔΗΜΟΥ 9.000.000

'Ελλειμμα 5.081.627



ΕΤΟΣ 1995

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΔΑ
1. Αμοιβέε προσωπικού 26.425.993
2. Αμοιβές οδοκαθαριστών 8.200.000
3. Αμοιβές επιμορφωτικών 27.079.605
4. Παροχές τρίτων 5.526.789
5. Φόροι - Τέλη 5.658.136
6. Εξοδα ταξιδιών 1.192.500
7. Αποσβέσεις 3.622.778
8. Αναλώσιμα είδη 1.720.000
9. Εξοδα εκδηλώσεων 14.483.710
10. Διάφορα μικροέξοδα 2.179.071
11. Γεύματα - φιλοξενία 6.172.734
12. Συνδρομές 442.600
13. Εντύπα - γραφική ύλη 3.206.148
14. Δημοσιεύσεις 419.155

ΣΥΝΟΛΟ 107.018.765

ΕΣΟΔΑ
1. Επιχορηγήσεις από το Δήμο Σερρών 60.000.000
2. Επιχορήγηση Δήμου Σερρών για οδοκαθαριστές 8.000.000
3. Επιχορήγηση Δήμου Σερρών για τα "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ '95" 6.000.000

4. Επιχορήγηση Τ.Ε.Δ.Κ. για κινητική βιβλιοθήκη

5. Εσοδα από εκμεταλλεύσεis 2.548.152
6. Εσοδα από δωρεές 2.145.500
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7. Εσοδα από εισφορέε επιμορφωτικών τμημάτων

8. Εισιτήρια

9. Επιχορήγηση Υπουργείου Μακεδονίαε - Θράκηε

22.001.500

8.776.000

1.000.000

ΣΥΝΟΛΟ 110.471.500



ΕΤΟΣ 1996

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κατά το έτοε 1996 τα naans φύσεωε έσοδα τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α. Σερρών 

ανήλ0αν στο ποσό των 159.780.027 και τα έξοδα στο ποσό των 

167.083.084 συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων.

Αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα τηε επιχείρησηε ήταν τα ακόλουθα:

ΕΣΟΔΑ
1. Επιχορηγήσει-s από τον Δήμο Σερρών 

(Προγραμ. Συμφωνία)

2. Επιχορήγηση Δήμου Σερρών για οδοκαθαριστέε

3. Επιχορήγηση Δήμου Σερρών για "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ '96"

4. Επιχορήγηση Τ.Ε.Δ.Κ. για κινητή Βιβλιοθήκη

5. Εσοδα από εκμεταλλεύσεis
6. Εσοδα από Δωρεέε
7. Εσοδα από εισφορέε nàans φύσεωΞ επιμορφωτικών

τμημάτων τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α.
8. Εισιτήρια
9. Επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού
10. Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΠΟ. "Μ' ένα βιβλίο πετάω"

60.000.000

38.891.396

5.330.000

3.500.000 

8.692.049 
2.175.569

30.228.050
3.962.-963
6 .0 0 0 . 0 0 0

1.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΞΟΔΑ
1. Αμοιβέε προσωπικού
2. Αμοιβέε Οδοκαθαριστών
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3. Αμοιβές Επιμορφωτων 28.007.715
4. Παροχές τρίτων 6.971.712
5. Φόροι - Τέλη 5.460.256
6. Εξοδα Ταξιδιών 190.859
7. Αποσβέσειε 5.160.510
8. Αναλώσιμα είδη 645.511
9. Εξοδα εκδηλώσεων 3.594.100
10. Διάφορα μικροέξοδα 4.749.295
11. Γεύματα - Φιλοξενία 7.586.828
12. Συνδρομές 1.105.232
13. Εντυπα - Γραφική ύλη 4.975.918
14. Δημοσιεύσεις 345.040

ΣΥΝΟΛΟ 167.084.082

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΞΟΔΑ (Συμπεριλ. των αποσβέσεων) : 167.084.082 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7.304.055
Οπως προαναφέραμε το έλλειμμα προ αποσβέσεως είναι: 1.693.545 
Παράλληλα 0α πρέπει, να τονίσουμε ότι. ο Δήμος Σερρών στην 

οικονομική χρονιά του έτους 1996 δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του 
που καλύπτουν τι s εξής συμβάσεις: __ -

ApiS. Αποφ. 688
α) Προγραμματική Σύμβαση (Θερινού Κιν/γράφου)
ΥΠ.ΠΟ - ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ - Δ.Ε.Π.Κ.Α. 2.000.000 
Αρι9. Αποφ. 787
β) 2ο Διεθνές Χορευτικό Ραντεβού Δήμος ανάθεση 3.030.000 
Αριθμ. Αποφ. 783
γ) Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Βαλκανίων Δήμος Ανάθεση 4.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 9.030.000
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ΕΤΟΣ 1997

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΑ
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ
01.00 Επιχορήγηση Δήμου Σερρών
02.00 Επιχορήγηση φυσικών ή νομικών προσώπων
03.00 Εσοδα από οικονομική συμμετοχή επιμορφουμένων 

στα τμήματα μάθησηs
04.00 Εσοδα από εισιτήρια εκδηλώσεων
05.00 Εσοδα από εκμεταλλεύσεis
06.00 Εσοδα από δωρεέε
07.00 Επιχορήγηση σύμβασηε ανάΟεσηε καθαρισμού

κοινοχρήστων
08.00 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενηε χρήσηε 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΚΤΑΚΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

64.740.000
58.600.000 

100.000
1 2 3 . 4 4 0 . 0 0 0

ΕΞΟΔΑ
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΟ
01.00 Αγορά παγίων στοιχείων (έπιπλα, 

μηχανήματα κ.α.)

60.000.000
10.650.000

32.000. 000
7.450.000
7.000. 000
1.500.000

4.740.000 
100.000

1 2 3 . 4 4 0 . 0 0 0

500.000
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02.00 Λειτουργικά έξοδα (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η.,
Συντήρηση, Αναλώσιμα υλικά είδη καθαριότητας, 
γραφική ύλη κ.λ.π.)

03.00 Αμοιβές προσωπικού
04.00 Αμοιβές επιμορφωτών
05.00 Εξοδα εκτυπώσεων (Εκδόσεις, προγράμματα,

αφίσσες, προσκλήσεις
06.00 Εξοδα εκδηλώσεων
07.00 Αλλα έξοδα
08.00 Αμοιβές εργατών καθαριότητας
09.00 Αποθεματικό κεφάλαιο

18.200.00
49.000. 000
20.000. 000

4.000. 000
26.000. 000

500.000 
4.740.000

500.000

ΣΥΝΟΔΟ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

122.940.000 
500.000

1 2 3 . 4 4 0 . 0 0 0

1 2 3 . 4 4 0 . 0 0 0

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Υπόλοιπο εισφορών ΙΚΑ '96 
Υπόλοιπο μισθοδοσίας '96 
Υπόλοιπο προμηθευτών '96 
Υπόλοιπο επιμορφωτών '96 
Φόροι - πρόστιμα

ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1996 
5.476.800 
15.563.871 
29.111.879
5.000. 000
2.000. 000

Α' ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 57.152.550
Επιχορήγηση Δήμου Σερρών '95 6.000.000
Επιχορήγηση Δήμου Σερρών '96 53.700.000

Β ’ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 59.700.000

Γ' ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 6.300.000
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Ελευθέρια '96 
Χορευτικό Φεστιβάλ '96 
Βαλκανική Συμφωνική '96

5.300.000
3.030.000
1.500.000

Προγραμματικές συμφωνίες θερινού κινηματογράφου 1.000.000 

Δ' ΣΥΝΟΛΟ
Ε' (Γ+Δ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ Δ.Ε.Π.Κ.Α. 18.130.000 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ :
1. Αμεση εξόφληση υποχρεώσεων Δήμου Σερρών προς Δ.Ε.Π.Κ.Α. '96
2. Μείωση εξόδων / αγορές / σε μειοδοτικό διαγωνισμό
3. Μείωση προσωπικού - πάγωμα προσλήψεων
4. Αύξηση συνδρομών τμημάτων
5. Ενοικίαση κινηματογράφων (θερινού - Αστεριών)
6. Ομαλή ροή χρημάτων από Δήμο (5.000.000 μηνιαίως)
7. Αύξηση συνολικής επιχορήγησης Δήμου (60.000.000 - 80.000.000)
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ΜΕΡΟΣ Γ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Κ.Α. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 1993

12/5/93 : Νοσφερατοε 
15/6/93 : Συναυλία Ροκ
19-20/6/93 : 2ο Φεστιβάλ παι.δι.ού 
22/6/93 : Μουσι,κή βραδυα 
23/6/ 93 : Μοντέρνοε χορόε 
27/6/93 : Κουαρτέτο για φωνέε
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 1994

11/12/93 - 10/1/94 : Εκθεση Σύγχρονηε Ελληνική s Γλυπτικήε 
17/1/94 : Εκδήλωσή για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Παλαρά

’43-93
2/2/94 : Οριλία ρε θέρα "Το υπερκινητικό παιδί"
7/2/94 : Επιστηρονική ηρερίδα για τη Μακεδονία
23/2/94 : Πανελλήνιοε παιδικόε διαγωνισρόε ζωγραφικήε
28/2/94 : "Ο συγγραφέαε και η εποχή του" ρε τον Γιάννη Ξανθούλη
6/3/94 : Εορτασρόε Καθαράε Δευτέραε ρε κατασκευή χαρταετών
24/3/94 : Παραδοσιακό Πανηγύρι
12/4/94 : Τουρνουά Μπάσκετ εργαζορένων
20/4/94 : Γυρναστική Επίδειξη "Η ωραία κοιρωρένη".
16/5/94 : Μουσική για νέουε. Συγκρότηρα Hard Core - Dead Ideas 
27/5/94 : "Η ρεγάλη παντορίρα" Θεατρική παράσταση από την οράδα

τηε ΔΕΠΚΑ
28/5/94 : Επίδειξη ποδηλασίαε 
1/6/94 : "Γυναικεία Δηριουργία"
4/6/94: Σερινάριο προπονητών ρπάσκετ
8/6/94 : Εκθεση ζωγραφικήε ρελών του Εικαστικού Εργαστηρίου 
13/6/94 : Μουσικέε συναντήσειε. Χορωδίεε ΚΑΠΗ, Ορφέα, Μουσικού

Εργαστηρίου
15/6/94 : Επίδειξη κλασσικού ρπαλέτου - Μοντέρνου χορού

Μουσικέε συναντήσειε Ελληνικό Ωδείο, ίιλαρρονική τηε17/6/94
ΔΕΠΚΑ

18/6/94
20/6/94
23/6/94
27/6/94
30/6/94

"Αρραβώναε - Γάροε Σκοπού Αν. Θράκηε" 
Camp Basket -Football 
Κλήδοναε από το Λύκειο Ελληνίδων 
Παρουσίαση 2ου τόρου "Σερραϊκά Ανάλεκτα'' 
Επίδειξη ροντέρνου χορού

22/8/-22/9/94 ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ" πολλαπλή εκδήλωση ρε ζωγραφική,
κουκλοθέατρο κ.λ.π.
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1-31/10/94 : "Μ' ένα βιβλίο πετάω" πολλαπλή εκδήλωση ρε θέρα το 
"βιβλίο"

6/11/94 : "Γύροε Σερρών ’94" Αθλητική εκδήλωση 
26/11/94 : Ρεσιτάλ πιάνου ρε τον Igor Petrin 
10-30/11/94 : Εκθεση ζωγραφικήε του Κ. Ααχά
17/12/94 : Εκδήλωση npos τιρήν του αθλητού ενόργανε Γιάννη

Μελισσανίδη
19/12/94 : Παρουσίαση νέου βιβλίου του Γ. Καρτέρη 
21/12/94 : Χριστουγεννιάτικη γιορτή τηε Μουσικήε Σχολήε 
27/12/94 : Ξορτατιστικό Χριστουγεννιάτικο πρόγραρρα ρε την

Ορχήστρα ποικίληε ρουσικήε του Νέου Ωδείου Σερρών

171



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 1995

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
13,14,15/95 : Κοπές βασ ιλόπιττας στα τέσσερα Π.Π.Κ. της

Δ.Ε.Π.Κ.Α.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

26/2/95 : Συνδιάσκεψη της Ενωσης Δ/ντών Χορωδιών και χωρωδιών στη 
Δ.Ε.Π.Κ.Α. - Πανσερραϊκό Τουρνουά Πιγκ - Πογκ παλαιμάχων στο 
Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας - Κατασκευή χαρταετών σε όλα τα Π.Π.Κ.

ΜΑΡΤΙΟΣ
3,4,5/3/95 : Βραδυές καντάδας με τη Μικτή Χορωδία της Δ.Ε.Π.Κ.Α. 

και τη Μαντολινάτα των αδελφών Λάμπρου σε συνοικίες, της πόλης
24/3/95 : Εκθεση ζωγραφικής των μαθητών των Δημ. Σχολείων,

Γυμνασίων και Λυκείων των Σερρών εμπνευσμένα από την επανάσταση του 
'21

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2/4/95 : Διάλεξη της κας Γλύκανζη - Αρβελέρ με θέμα :

"Κωνσταντινούπολη και Ορθοδοξία" στα ΑΣΤΕΡΙΑ
- "Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού" συνδιοργάνωση των Π.Π.Κ. με το 

2ο Σύστημα Προσκόπων και με τη συμμετοχή μαθητών Δημ. Σχολείων της 
πόλης μας

6/4/95 : Συναυλία με τη χορωδία North σε συνεργασία με τη HELEXPO 
στον Ορφέα

15/4/95 : Μουσική βραδυά με την Μαντολινάτα των Αφων Λάμπρου και 
τη Μικτή Χορωδία της Δ.Ε.Π.Κ.Α. στο Π.Π.Κ. Ομόνοιας

ΜΑΙΟΣ
7/5/95 : Βραδυά Μουσικής Δωματίου με τον Igor Petrin σε συνεργασία 

με το Σύλλογο Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών στην αίθουσα του "Ορφέα" 
13/5/95 : "Τα παιδιά ζωγραφίζουν για τη Μητέρα". Εκδήλωση του
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Π.Π.K. θρόνοιαε.
- Εκ9εση κεραρικήε του παιδικού τρήρατοε κεραρικήε του Π.Π.Κ. τηε 

Δ.Ε.Π.Κ.Α.
4/6/95 : Επίδειξη δεξιοτεχνίαε ποδηλάτου στο Π.Π.Κ. Ορόνοιαε
- Πανελλήνια αεροθληπτική στο Α9λ. Πάρκο Ορόνοιαε
8/6/95 : Παράσταση κουκλοθέατρου στο πάρκο Σφαγείων
20/6/95 : Εικαστική παρέρβαση στουε τοίχουε των Π.Π.Κ. από τι s

οράδεε εικαστικών των Π.Π.Κ. τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α. διάρκειαε δυο ηρερών 
23/6/95 : Παραδοσιακή βραδυά "Κλείδωνα" στο συνοικισρό Ιραρέτ

- Βραδυά ρουσικήε ρε τη Φιλαρρονική τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α. Μαντολινάτα 
"Μαντζαραε"

24/6/95 : Εικαστική παρέρβαση στο πάρκο του πρώην Στρατιωτικού
φούρνου από τουε επιρορφωτέε του Εικαστικού Εργαστηρίου ρε τη 
συρρετοχή των παιδιών διάρκειαε δυο ηρερών

- Εικαστική παρέρβαση στο πάρκο του ΙΚΑ από τα παιδιά των Π.Π.Κ. 
και άλλα ρε χάπενιγκ την τελευταία ηρέρα. Παρουσίαση τηε ορχήστραε 
Δήρου Καλαραριάε σε συνεργασία ρε το σύλλογο "ΤΕΧΝΗ"

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
27/10/95 : Παιδικόε διαγωνισρόε ζωγραφικήε ρε 9έρα : "28η

Οκτωβρίου 1940" από τα παιδιά των Π.Π.Κέντρων τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
15-17/11/95 : Εκθεση ρε 9έρα : "Πράσινη κατανάλωση. Η φιλική 

προε το Περιβάλλον" σε συνεργασία ρε το Κέντρο Προστασίαε 
Καταναλωτών, στον εκθεσιακό χώρο τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α.

18/11/95 : Συναυλία ρε το ελληνικό ροκ συγκρότηρα "Ξύλινα 
Σπαθιά" στα Αστέρια

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
21/12/95 : Χριστουγεννιάτικη γιορτή τηε Μουσικήε Σχολήε τηε 

Δ.Ε.Π.Κ.Α
20-30/12/95 : Εκθεση χριστουγεννιάτικων κατασκευών και έργων των 

ραθητών του Εικαστικού Εργαστηρίου τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α.
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ΕΤΟΥΣ 1996

Ιανουάριοε 199-6 : Εκδοση ηρερολογίου φιλοτεχνηρένου ρε έργα
Σερραίων ζωγράφων.

21/1/96 : Συναυλία του ανδρικού φωνητικού κουαρτέτου Ξάνθηε στην 
αίθουσα "ΟΡΦΕΑ"

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
10/2/96 : Βράβευση σερραίων αθλητών που πρώτευσαν το '95.
10/2/-27/4/96 : Πραγρατοποίηση σκακιστικών συναντήσεων των

τρηράτων των Π.Π.Κ. ρε άλλεε οράδεε τηε Περιφέρειαε.
15/2/96 : Αποκριάτικο ξεφάντωρα στην Εθν. Αντίσταση.
16-17/2/96 : Αποκριάτικεε εκδηλώσειε στα Π.Π.Κ. τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α.
18/2/96 : Κατασκευή χαρταετού στον Οβα Τσεσρέ από τα τέσσερα

Π.Π.Κ.

ΜΑΡΤΙΟΣ
2/3/-2/4-96 : Εκπαιδευτικό πρόγραρρα τηε βιβλιοθήκηε τηε

Δ.Ε.Π.Κ.Α. ρε θέρα "Τα παιδιά ζωγραφίζουν τον Αίσωπο".
16/3/96 : Αγώναε Μπάσκετ του τρήρατοε του Π.Π.Κ. Ορόνοιαε ρε

παιδιά των γυρναστών τηε πόληε.
19-21/3/96 : Εκθεση των έργων του τρήρατοε Κοπτικήε - Ραπτικήε

στο Π.Π.Κ. Σφαγείων.

ΜΑΙΟΣ
2/5/96 : Εργα ρε δυο κιθάρεε ρε τουε κιθαρίστεε Προδοφίκα και

Καραγιαννίδη στη Δ.Ε.Π.Κ.Α. Σερρών.
4-5/5/96 : Τουρνουά ρπάσκετ 3X3 στην Μεραρχιαε για παιδιά τηε

πόληε από το Αθλητικό Τρήρα τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α.
11-15/5/96 : Εκθεση σε συνεργασία ρε το Οικουρενικό Πατριαρχείο 

ρε θέρα "Αποκάλυψη και Περιβάλλον".
12/5/96 : Μουσική εκδήλωση ρε την Ορχήστρα Νυκτών Εγχορδων από το
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Σαντάνσκι Βουλγαρίας στο κινη/τρο ΑΣΤΕΡΙΑ.
15-18/5/96 : Εκθεση παραδοσιακού κεντήματος στο Π.Π.Κ. Ομόνοιας.
18-31/5/96 : Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης της

Δ.Ε.Π.Κ.Α. με θέμα "Η ιστορία της γραφής".
18/5/96 : Συναυλία της Μουσικής Σχολής της Δ.Ε.Π.Κ.Α. στο

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.
19/5/96 : Λαϊκός γύρος Σερρών από το Αθλητικό τμήμα της Δ.Ε.Π.Κ.Α.
20-24/5/96 : Σεμινάριο κινηματογράφου - τηλεόρασης σε συνεργασία 

με τη Σχολή Κιν/φου "ΠΑΡΑΛΑΞΗ" στο Κ.Ε.Κ. του Δήμου Σερρών για 
σερραίους δημότες.

ΙΟΥΝΙΟΣ
(ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ’96)

1-2/6/96 : 1ος Διαγωνισμός Πιάνου της Δ.Ε.Π.Κ.Α. Σερρών στην
αίθουσα του "ΟΡΦΕΑ".

4-12/6/96 : Εκθεση έργων των παιδιών του τμήματος κεραμικής στον 
εκθεσιακό χώρο της Δ.Ε.Π.Κ.Α.

5/6/96 : Πραγματοποίηση ομιλίας από τη Βιβλιοθήκη της Δ.Ε.Π.Κ.Α. 
Σερρών με θέμα "Το εξωσχολικό λογοτεχνικό βιβλίο".

8/6/96 : Τελικοί αγώνες Μπάσκετ των ομάδων των παιδιών των Π.Π.Κ. 
στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας.

9/6/96 : Τουρνουά πιγκ-πογκ των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκ-είων 
της πόλης μας στο Ε.Α.Κ. Σερρών.

- Μαραθώνιος Aerobic για όλους τους δημότες στο Ε.Α.Κ. Σερρών.
10/6/96 : Χορευτική παράσταση "Η Λίμνη των κύκνων" της Τασούλας 

Τσικαμπάκα στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.
12/6/96 : Εορταστική εκδήλωση του Π.Π.Κ. Κηφισιάς με σκάκι,

κουκλοθέατρο, θεατρική παράσταση, τσουβαλοδρομίες.
14/6/96 : Εορταστική εκδήλωση του Π.Π.Κ. Σφαγείων με σκάκι,

κουκλοθέατρο, θεατρική παράσταση, τσουβαλοδρομίες, και ταυτόχρονη 
έκθεση των έργων του τμήματος ζωγραφικής ενηλίκων του Π.Κ. Σφαγείων.
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16/6/96 : Επίδειξη μοντέρνου χορού και κλασσικού μπαλέτου των
τμημάτων τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α. στα "ΑΣΤΕΡΙΑ".

17/6/96 : Γυμναστική επίδειξη από το αθλητικό κέντρο "AEROBIC

DANCE CENTER" στο Ε.A.Κ. Σερρών.

- Basketball Camp '96 στο Αθλητικό πάρκο Ομόνοιαε διάρκειαε από

17-23/6/96

- Τριήμερη (17-18-19/96) εικαστική παρέμβαση στο πάρκο τηε 

Ραβινέ.
19/6/96 : Τελικοί αγώνεε Σκάκι των παιδιών των Π.Π.Κ. στην Πλατεία 

Ελευθερίαε.
- Αποχαιρετιστήρια καλοκαιρινή γιορτή του πρότυπου Νηπιακού 

κολεγίου "Παιδόκηποε" και του παιδικού σταθμού "Σνούπυ" σε 
συνεργασία με τον Ιερό Ναό Κοιμήσεωε τηε Θεοτόκου στο Θερινό Θέατρο.

- Παρουσίαση τηε Μικτήε Χορωδίαε τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α. στον Ορφέα Σερρών.
20/6/96 : Εορταστική εκδήλωση του Π.Π.Κ. Ομόνοιαε με

παροδοσιακούε χορούε, σκάκι, κουκλοθέατρο, επίδειξη μοντέρνου 
χορού.

21- 27/6/96 : Αγώνεε σκάκι Μακεδονίαε στην αίθουσα ΑΣΤΕΡΙΑ.
22/6/96 : Παραδοσιακή βραδυα με τα χορευτικά συγκροτήματα των

συλλόγων Θρακική Εστία, Γεωργάκηε Ολύμπιοε και Εύξεινοε Λέσχη στην 
Πλατεία Ελευθερίαε.

22- 29/6/96 : Εκθεση των έργων των παιδιών του Εικαστικού
Εργαστηρίου τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α. στο Αρχαιολογικό μουσείο Σερρών 
παράλληλα με την έκθεση νέου αρχαιολογικού ευρήματοε του Μουσείου.

23- 30/6/96 : Παραδοσιακή βραδυα "Κλείδωνα" από το Λύκειο
Ελληνίδων στην Πλ. Ελευθερίαε

- Παραδοσιακή βραδυά "Κλείδωνα" από τον Σύλλογο Βλάχων "Γεωργάκηε 
Ολύμπιοε" στο Ιμαρέτ.

- Παραδοσιακή βραδυα από το Σύλλογο Ποντίων "Εύξεινοε Λέσχη" με 
τη Χορωδία του το χορευτικό του συγκρότημα από το σύλλογο Ιεροψαλτών 
στο Θερινό Θέατρο τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α.
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- Επίδειξη μοντέρνου χορού, ρυθμικήε καί μπαλέτου και Aerobic από 
τα τμήματα γυμναστικήε τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α. στο Ε.Α.Κ. Σερρών.

25/6/96 : Εορταστική εκδήλωση του Π.Π.Κ. Νίκαιαε με Κουκλοθέατρο, 
εικαστική παρέμβαση στο χώρο καί απανομή διπλωμάτων στουε 
συμμετέχοντεε στα τμήματα του Π.Π.Κ. Νίκαιαε, επίδειξη χορών από την 
Ακαδημία Κοινωνικού και Αθλητικού χορού Σερρών.

- Παραδοσιακή βραδυά του Συλλόγου Μικρασιατική Αδελφότητα στο 
προαύλιο του 2ου Γυμνασίου Σερρών.

26/6/96 : Ρεσιτάλ κιθάραε με τον Μιχάλη Χατζηαναστασίου στην
αίθουσα εκδηλώσεων τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α.

- Παραδοσιακή βραδυα του Λαογραφικού Ομίλου "Λαϊλιαε" στου 
Ιωάννου Θεολόγου.

28/6/96 : Παραδοσιακή βραδυα του συλλόγου Μικρασιατών στα
Σφαγεία.

- Χορόδραμα σε συνεργασία με την ένωση κοινοτήτων Λάρνακαε στην 
Πλατεία Ελευθερίαε. Ωρα 8.30 μ.μ.

29/6/96 : Πανηγυρική εκδήλωση με αφορμή τον εορτασμό τηε επετείου 
τηε απελευθέρωσηε τηε πόληε μαε με λαμποδοφορία και παραδοσιακούε 
χορούε απ' όλουε τουε συλλόγουε στην Πλ. Ελευθερίαε.

30/6/96 : Μουσική συναυλία με τον Αντώνη Βαρδή στο Δημοτικό Γήπεδο 
Σερρών

- Παραδοσιακή βραδυα από το Λύκειο Ελληνίδων στον Ξηρότοπο.

ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ '96 
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

21/7-25/8/96 : Πραγματοποίηση του προγράμματοε "Παιδί και
θάλασσα" από το Αθλητικό τμήμα τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α. σε συνεργασία με το 
Γραφείο §υσικήε Αγωγήε Σερρών.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
4-8/9/96 : "2ο Διεθνέε Χορευτ ικό Ραντεβού". Πραγματοποίηση
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χορευτικών εκδηλώσεων από πέντε ξένα και 5 σερραϊκά χορευτικά 
συγκροτήματα στην Πλατεία Ελευθερίας, στην Εθν. Αντίστασης αλλά και 
σε κοινότητες του Νομού.

28/9/96 : Ρεσιτάλ πιάνου με την Αλκηστη Μηλιώνη στον "0Ρ3?ΕΑ"
Σερρών.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
18/10/96 : Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Λ. Κύρκου "ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΑ" 

σε συνεργασία με την Πολιτιστική Εταιρία "ΠΕΛΑΣΙΣ" στη Δ.Ε.Π.Κ.Α. 
Σερρών.

28/10/96 : Παρουσίαση της Οπερας του Μπλαγκόεβγκραντ Βουλγαρίας 
με το έργο "ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΟΥ ΦΙΓΚΑΡΟ" στο κινημ/τρο ΑΣΤΕΡΙΑ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
25-25/12/96 : Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις από τη Δ.Ε.Π.Κ.Α. και 

τα τέσσερα Π.Π.Κ . της.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 1997

12-24/1/97 : Εκ9εση φωτογραφίας, κειμηλίων και. ντοκουμέντων με
τίτλο : "ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ" στον εκθεσιακό 
χώρο της Δ.Ε.Π.Κ.Α. και. με συνδι οργανωτές το Δήμο Αθηναίων, τη 
Σ.Φ.Ε.Β.Α., το ίδρυμα Βορε ιοηπε ιρωτ ικών Ερευνών, το Λύκε lo 
Ελληνίδων Σερρών ενώ η όλη εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα της Ιερός 
Μητροπόλεως Σερρών και. Νιγρίτας.

17/1/97 : Παράσταση Κουκλοθέατρου της ομάδας των Π.Π.Κ. της
Δ.Ε.Π.Κ.Α. με το έργο "ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ" στον Ιο όροφο της Δ.Ε.Π.Κ.Α.

29/1/97 : Γιορτή του Π.Π.Κ. Ομόνοιας με κοπή βασιλόπιτας, θεατρικό 
σκετς και επίδειξη μοντέρνου χορού από τα τμήματα του Κέντρου 
Ομονοίας.

31/1/97 : Παράσταση κουκλοθεάτρου με το έργο "0 ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΟΣ" στο 
Π.Π.Κ. Σφαγείων από την ομάδα κουκλοθεάτρου.

5/2/97 : Παρουσίαση του νέου βιβλίου του συγγραφέα Γιώργου Καρτέρη 
"ΕΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΟΣ" σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων 
Γραμμάτων και Τεχνών στον Ιο όροφο της Δ.Ε.Π.Κ.Α.

14/2/97 : Παράσταση κουκλοθεάτρου από την ομάδα των Π.Π.Κ. της
Δ.Ε.Π.Κ.Α. με το έργο "0 ΙΝΔΟΣ ΜΑΓΟΣ" στον Ιο όροφο της Δ.Ε.Π.Κ.Α.

17-22/2/97 : Κατά τα διήμερο πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων
των Π.Π.Κ. και συγκεκριμένα: α) πραγματοποίηση αποκριάτικων χορών 
στα Π.Π.Κ.

β) συμμετοχή της σκακιστικής ομάδας των Π.Π.Κ. στη 2η σκακιστική 
συνάντηση που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος "ΟΡΦΕΑΣ" Νέου 
Σκοπού.

γ) Εγκαίνια έκθεσης δημιουργιών των μελών του τμήματος Κοπτικής 
- Ραπτικής στο Π.Π.Κ. Σφαγείων, στον χώρο του Κέντρου που διήρκεσε 
έως και 25/2/97.

δ) Εναρξη παραστάσεων κουκλοθεάτρου από την ομάδα κουκλοθεάτρου 
στους Δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

ε) Κατασκευή χαρταετών από τα παιδιά των Π.Π.Κ. με αφορμή των
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εορτασμό xns Καθαράε Δευτέραε.
21/2/97 : Παρουσίαση του 1ου βιβλίου του συγγραφέα Χρήστου Σαμαρά 

"ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ" στον Ιο όροφο τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α. σε συνεργασία 
με το Σύλλογο §ίλων, Γραμμμάτων και Τεχνών και του περιοδικού 
"ΕΞΩΠΟΛΙΣ".

25/2/-3/4/97 : Εκθεση κυπριακών ντοκουμέντων και έργων Σερραίων 
καλλιτεχνών στον Ιο όροφο τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α. σε συνεργασία με την Ενωση 
Γυναικών Ελλάδαε και τον Σύλλογο Κυπρίων Ν. Σερρών με συμμετοχή στην 
έκ9εση του τμήματοε κεραμικήε του Π.Π.Κ. Ομόνοιαε τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α.

27/2/97 : Αποκριάτικοε παιδικόε χορόε από το Αθλητικό Τμήμα τηε 
Δ.Ε.Π.Κ.Α. στην αίθουσα του ξενοδοχείου "ΞΕΝΙΑ".

28/2/97 : Παράσταση από την ομάδα κουκλοθεάτρου των Π.Π.Κ. στον 
Ιο όροφο τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α. με το έργο "ΣΠΙΘΟΒΟΛΑΚΗΣ". ■

5/3-16/4/97 : Παράσταση εκπαιδευτικού προγράμματοε τηε
Βιβλιοθήκηε τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α. Σερρών με τίτλο "ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΚΥΛΑΕΙ 
ΣΑΝ ΝΕΡΟ" με τη συμμετοχή επτά δημοτικών σχολείων από τα Σέρραε, το 
Ροδολίβοε και το Δημητρίτσι.

5- 12/3/97 : Πραγματοποίηση έκθεσηε ζωγραφικήε των παιδιών του
Εικαστικού Εργαστηρίου και των Π.Π.Κ. τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α. με θέμα 
"Χρώματα - Μόσκεε - Χαρταετοί" στον 3ο όροφο τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α.

6- 30/3/97 : Συμμετοχή του τμήματοε Κεραμικήε του Π.Π.Κ. τηε
Κηφισιάε με έργα του στην έκθεση αργυροχρυσοχοϊαε - ξυλογλυπτικήε 
- κεραμικήε που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια τηε Πολιτιστ’ικήε 
Πρωτεύουσαs '97 με την επωνυμία "ΜΕΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ" από 
τουε Φίλουε του Ιδρύματοε Μελίνα Μερκούρη στο χώρο τηε EHLEXP0 τηε 
Δ.Ε.Θ.

15/3/97 : Παράσταση κουκλοθέατρου απο την ομάδα των Π.Π.Κ. με το 

έργο "Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ" στον Ιο όροφο τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α.

19/3/97 : Επίσκεψη, με αφορμή τον εορτασμό τηε Ημέραε τηε Μητέραε, 

εκπροσώπων τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α. και όλων των συλλόγων Γυναικών τηε πόληε 

των Σερρών στο Νοσοκομείο, το Γηροκομείο και το Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α Σερρών.
27/3-16/4/97 : Πραγματοποίηση του προγράμματοε του ΥΠ.ΠΟ.: "Μ'
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ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΤΑΩ" από τη Βιβλιοθήκη τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α. όπου συμμετείχαν 
και. τα Π.Π.Κ. τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α. και. η οποία περιελάμβανε :

α) 27/3-3/4 προβολή των κινημ/κων "Ντ' Αρτανιάν" και "Πρίγκιπαε 
και φτωχόε" στα "ΑΣΤΕΡΙΑ".

β) 30/3 το κυνήγι, του χαμένου θησαυρού - Παραμύθια τα χρώματα τηε 
ζωήε στην πόλη με αφετηρία την Πλατεία Ελευθερίαε.

γ) 2/4 Με αφορμή τον εορτασμό τηε Παγκόσμιαε ημέραε παιδικού 
βιβλίου ομιλία με τη συγγραφέα παιδικών βιβλίων κ. Δικαίου Ελένη.

δ) Επίσκεψη τηε κ. Δικαίου σε Δημοτικά Σχολεία και συζήτηση με 
δασκάλουε και καθηγητέε.

29/3/97 : Πανηγυρική εκδήλωση βράβευσηε των Ολυμπιονικών Παύλου
Σαλτσίδη, Χρήστου Ιακώβου και Ιωάννη Τσιντσάρη και των Σερραίων 
αθλητών που πρώτευσαν κατά το έτοε 1996 στα ΑΣΤΕΡΙΑ που διοργανώθηκε 
από το Αθλητικό Τμήμα τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α.

- Πραγματοποίηση του 2ου Ατομικού Πρωταθλήματοε Επιτραπέζιαε 
Αντισφαίρισηε μαθητών και μαθητριών Γυμνασίων και Λυκείων Σερρών σε 
συνεργασία με τον Α.Ο.Σ. και την Πανελλήνια Ενωση Επιτραπέζιαε 
Αντισφαίρισηε.

5/4/97 : Παράσταση κουκλοθεάτρου με το έργο "Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ" 
στον Ιο όροφο τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α.

6/4/97 : Παράσταση κουκλοθεάτρου τηε ομάδαε τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α. στον
Πολιτιστικό Σύλλογο Ν. Σερρών.

12-30/4/97 : Εγκαίνια έκθεσηε κεραμικήε Π.Κ. Κηφισιάε στον
εκθεσιακό χώρο τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α.

13/4/97 : 4η Σκακιστική συνάντηση μεταξύ των Π.Π.Κ. τηε Δ.Ε.Π.Κ.Α. 
του Πνευματικού Κέντρου Νιγρίταε, του Πνευματικού Κέντρου "Ορφέαε" 
Ν. Σκοπού και του Σκακιστικού Συλλόγου Δημητριτσίου.

4/97 : Διοργάνωση, σε συνεργασία με το Κέντρο Οικογενειακού
Προγραμματισμού, ομιλιών με θέμα : "Σύλληψη - Αντισύλληψη - Test
Pap" στα Π.Π.Κ. Ομόνοιαε, Νίκαιαε και Σφαγείων.
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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Κ.Α

Η επιχείρηση συμβαλει αποφασαστικά στην προβολή του ελληνικού 
πολιτισμού και πνεύματοε, στην αξιοποίηση του ανάλογου δυναμικού τηε 
πόληε και τηε ευρύτερηε περιοχήε.

Η Οργάνωση και λειτουργία τηε επιχείρησηε και η συνεργασία με το 
Υπουργείο Πολιτισμού, το Δήμο και τουε πολιτιστικούε και 
πνευματικούε συλλόγουε τηε πόληε, 9α εξασφαλίσουν με συνολική και 
ολοκληρωμένη παρέμβαση στο χώρο παραγωγήε πολιτιστικών προϊόντων 
και στη διατήρηση τηε τοπικήε και εθνικήε μαε παράδοσηε.

Η επιχείρηση 9α αποτελέσει την απαρχή ενόε γενικότερου 
προγράμματοε ευρύτερων κοινωνικών, πολιτιστικών, πνευματικών και 
καλλιτεχνικών γενικά εκδηλώσεων και λειτουργιών.

Ενα από τα σημαντικά κοινωνικά αποτελέσματα τηε δημιουργίαε τηε 
επιχείρησηε είναι η εξασφάλιση νέων θέσεων εργασίαε. 0 πραγματικόε 
αριθμόε των θέσεων εργασίαε του προσωπικού είναι συνάρτηση τηε 
γκάμαε των δραστηριοτήτων που 9α αναπτύξει.

Η ανάπτυξη μιαε νέαε κοινωνικήε συνείδησηε αφού οι εργαζόμενοι 9α 
παίρνουν αποφάσειε για την τύχη τηε επιχείρησηε και για την τύχη των 
εαυτών τουε.

Και τέλοε 9α αποδειχθεί ότι ο Ο.Τ.Α. δεν προορίζεται μόνο για 
ληξίαρχοε και σκουπιδιάρηε αλλά είναι ταυτόχρονα και οργανισμόε 
Πρόνοιαε και μέριμναε για τον πολίτη και την πόλη και νοικοκύρηε στο 
σπίτι του και καλόε διαχειριστήε του δημόσιου και δημοτικού 
χρήματοε.

Παρόλα όσα προαναφεραμε ο χώροε τηε επαρχίαε είναι δύσκολοε για 
την ανάπτυξη μια συγκροτημένηε πολιτιστικήε παραγωγήε. Οι 
αποσπασματικέε και χωρίε βάθοε προσπάθειεε για κάτι σταθερό και 
μόνιμο λογικό ήταν να αποτρέψουν τα ενδιαφερόμενο μέρη από μια κοινή 
προσπάθεια.

Είναι βέβαια γεγονόε ότι η επαρχία διψάει και ενδιαφέρεται για 
την ανάπτυξη των ντόπιων δυνάμεων τηε σ' όλουε τουε τομείε του
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Κλείνονταε την εργασία μου 8α ήθελα να κάνω μια σενρά προτάσεων 
προκενμένου να εννσχυθεί ο ρόλοε των Δημοτνκών Επιχειρήσεων 
Πολντνστνκήε Ανάπτυξηε να τουε ανατεθούν περνσσότερεε εξουσίεε έτσι, 
ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αναλαβουν πρωτοβουλίεε και. να παίξουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτιστική ζωή του τόπου έτσι, καν ώστε 
στα χρόννα που θα ακολουθήσουν η Ελλάδα να μπορέσεν να επνδενχθεί 
στον τομέα του πολντνσμού.

- Η πρώτη μου πρόταση είναν να αναλάβουν ον Δημοτνκέε Επνχενρήσενε 
Πολντνστνκήε Αανάπτυξηε να θέσουν σε εφαρμογή Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα. Ετσν θα μπορέσουν να αποδείξουν ότν καν κάτν καννούργνο 
καν καλό να προσαρμόσουν στα Ελληννκά δεδομένα αλλά καν θα 
επνδείξουν στνε Ευρωπαίκέε χώρεε ότν μπορούν να απολεχθούν καν να 
ανταπεξέλθουν επάξνα στην πραγματοποίηση τέτονων προγραμμάτων στη 
χώρα μαε.

- Μνα δεύτερη πρόταση είναν να εννσχυθεί η συμμετοχή των 
επνχενρήσεων πολντνσμού στο ΕΠΔΠ (Εθννκό Πολντνστνκό Δίκτυο 
Πόλεων).

Ωε τρίτη πρόταση υποστηρίζουν την on line σύνδεση των 
επνχενρήσεων πολντνσμού με άλλεε επνχενρήσενε του ίδνου 
αντνκενμένου, τόσο στο εσωτερνκό (σύνδεση με άλλεε πόλενε σε 
δναφορετνκούε νομούε) όσο καν στο εξωτερνκό, με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφορνών.

- Ακόμη μνα πολύ καλή νδέα θα ήταν η συμμετοχή των επνχενρήσεων 
πολντνσμού στο interni, γνα επνκοννωνία με άλλεε επνχενρήσενε, γνα 
την ανταλλαγή νδεών πληροφορνών, προτάσεων, γνα την από κοννού 
συνεργασία γνα την πραγματοποίηση προγραμμάτων καν γνα την δναρκή 
ενημέρωση στα πολντνστνκό δρώμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

- Μνα άλλη πρόταση από τη μερνά μου είναν η δημνουργία δνκτύου 
δημοτνκών επνχενρήσεων με on liue σύνδεση προκενμένου να αναβαθμίσεν



ο ρόλοε tous μέσω m s  παρουσιασηε των έργων και των εκδηλώσεων τουε, 
μέσω τηε ανταλλαγήε ιδεών και εμπειριών, μέσω τηε δραστηριοποίησηε 
σε νέουε τομειε π.χ. να αναλάβουν την εκμετάλλευση μουσειών 
προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάδειξη τηε ιστορίαε, τιε 
δραστηριότητεε των κατοίκων, τιε ιδιαιτερότητεε τηε περιοχήε όπου 
υπάρχουν αυτά (μουσεία), τα ήθη και τα έθιμα, την κουλτούρα τηε. Η 
ακόμη μπορούν να αναλάβουν την εκμετάλελυση πινικοθηκών προκειμένου 
να συμβάλλουν στην ανάδειξη νέων καλλιτεχνών, στην προώθηση και 
προβολή ιδεών και αξιών μέσω των δημιουργιών όπωε η αγάπη για τη 
φύση, η μητρική αγάπη, η προστασία του περιβάλλοντοε κ.τ.λ.

Τέλοε θεωρώ ότι μια συνεργασία Υπουργείου Πολιτισμού και 
δημοτικών επιχειρήσεων Πολιτιστικήε Ανάπτυξηε μπορεί να αποβεί 
επικοδομητική και για τιε δυο πλευρέε, καθώε θα δίενι και στιε δυο 
τη δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίεε, πληροφορίεε, ιδέεε, 
προτάσειε για καλύτερη πολιτιστική ζωή.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Θέματα Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης επ ιμέλεια  Νικ. Τάτσος. 

Αθήνα 1989

- Πολιτισμός και Τοπικής Αυτοδιοίκησης πλήρη πρακτικά συνέδριου 

ΤΕΔΚΝΑ

- Τοπική ανάπτυξη ουτοπία ή πρόκληση; Διεθνές φορουμ. Ελληνική Εταιρία 

Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

- Περιφερειακή Οικονομική Πολοτική. Γενική θεώρηση Εκδόσεις Παπαζηση

- Τοπική Ανάπτυξη. Μια στρατηγική για τη Δημοτική Απασχόληση. Εκδόσεις 

Παπαζηση

- Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτισμός. Επιμέλεια  εισαγωγή Κωσ. 

Χατζημ. Εξαντας

- Πολιτιστική Περιφερειακή Πολιτική και Κρατική δραστηριότητα Ντ. 

Κόνσολα

- Οικονομοτεχνική μελέτη Δ.Ε.Π.Κ.Α.

- Προγραμματικές συμβάσεις Δ.Ε.Π.Κ.Α.

- Εσωτερικός Κανονισμός Διοίκησης και Διαχείρισης Δ.Ε.Π.Κ.Α.

- Λογοδοσία Δήμαρχου για τις χρονιές 1994,1995, 1996
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π ο ψ α σ ίζ ο υ μ ε :

1 . Σ υ ν ισ τά τα ι σ το  Δ ήμο Σερρών του Ν ο μ ο ύ  Σ ε ρ ρ ώ ν  δ η -  

οτική  ε π ιχ ε ίρ η σ η  μ ε  την επω νυμ ία  -Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Η  Ε Π ΙΧ Ε Ι- 

Η Σ Η  Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ  ΚΑΙ Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Σ  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ  

Ι.Ε .Π .Κ .Α .)»  ω ς  ίδ ιο  Νομικό Π ρ ά σ ω π ο  Ιδ ιω τ ικ ο ύ -Δ ικ α ίο υ , 

3 ο π ο ίο  δ ιέ π ε τ α ι α π ό  τις διατάξεις τ ω ν  ά ρ β ο ω ν  2 6 0  έω ς  

5 7 , 2 7 0 , 2 7 4  κ α ι 287  του Δ .Κ .Κ . (Π .Δ . 3 2 3 /8 9 ) .

2 . Σ χ ο π ά ς  της  επ ιχείρησης ε ίνα ι:

Η δ η μ ιο υ ρ γ ία  Κ έντρου  για τον σ υ ντο ν ισ μ ό  τ ω ν  π ο λ ιτ ισ π -  

ύν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν  του Δήμου Σ ερ ρ ώ ν , η  π ρ ο σ φ ο ρ ά  κ ο ι-  

ί ν κ ώ ν  υ π η ρ ε σ ιώ ν , η σύνταξη μ ε λ ε τ ώ ν  γ ια  θ έ μ α τ α  τ ο π ι-  

ίς  α ν ά π τ υ ξ η ς  μ ε  την ένταξη σ ’ βυτή ό λ ω ν  τ ω ν  δ ρ α σ τ η -  

σ τή τω ν τω ν  Ν .Π . του Δήμου κα ι σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α  του  «Δη- 

ιτ ικ ο ύ  Ω δ ε ίο υ  Σ ερρ ώ ν και του Λ ο ο γ ρ α φ ικ ο ύ  Μ ο υ σ ε ίο υ  

:ρ ρ ώ ν , η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία  τμημάτων γ ια  την α ν ά π τ υ ξ η  τω ν  Β 

ιο τ ικ ώ ν  Τ ε χ ν ώ ν , του χορού, της μ ο υ σ ικ ή ς , τ ο υ  το υ ρ ι-  

;ο ύ , του θ έ α τ ρ ο υ  κ_λπ., η εχ τύ π ω σ η  δ ια φ ό ρ ω ν  ε κ δ ό -  

:ω ν  π ν ε υ μ α τ ικ ο ύ  κο ι κολλπεχν ικού  π ε ρ ιε χ ο μ έ ν ο υ , η 

-λτ ίω σ η  κ α ι ά ν ο δ ο ς  του μορφ ω τικού ε π ιπ έ δ ο υ  κ α ι η ο ρ -  

ν ω σ η  π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν  εκπ α ίδ ευ σ η ς  κ α  ε ξ ε ιδ ίκ ε υ σ η ς  

η ν  π ε ρ ιο χ ή .

3 . Δ ιο ίκ η σ η  της  επ ιχείρησης:

Η  ε π ιχ ε ίρ η σ η  δ ιο ικ ε ίτ α  από ε π τ ε μ ε λ έ ς  (7 μ ε λ έ ς ) δ ιο ικ η -  

:ό  Σ υ μ β ο ύ λ ιο  π ο υ  τα  μέλη του ο ρ ίζ ο ν τ α  μ α ζ ί μ ε  τους  

α π λ η ρ ω τ έ ς  τους  α π ό  το Δ ιο ικητικό  Σ υ μ β ο ύ λ ιο . Α π ό  :α  

λ η  του Δ .Σ . τ έσ σ ερ ις  (4) ε ίναι α ιρ ετο ί ε κ π ρ ό σ ω π ο ι του  

;μ ο υ , έ ν α ς  (1 ) ε ιν α  εκπρόσ ω πος  κο ιν ω ν ικ ο ύ  φ ο ρ έ α  της  

λ η ς , ε π ιλ ε γ ό μ ε ν ο υ  κα τ ’ ελεύθερη  ε κ τ ίμ η σ η  του  Δ ημ. 

μ β ο υ λ ίο υ , έ ν α ς  (1 ) ε ίνα ι εχπ ρ ό σ ω π ο ς  τ ω ν  ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν  

η ν  ε π ιχ ε ίρ η σ η , ε φ ' όσον απασχολούντα ι σ ’ α υ τή  π ε ρ ίσ 

τ ε ρ ο ι α π ό  ε ίκ ο σ ι (2 0 ) εργαζόμενοι κ ο  έν α ς  (1 ) δ η μ ό τη ς  

ιά τ ο ικ ο ς  το υ  Δ ή μ ο υ , π ο υ  έχει πε ίρ α  ή  γ ν ώ σ ε ις  σ χετ ικές  

το  α ν τ ικ ε ίμ ε ν ο  της επ ιχείρησης.

2ε  π ε ρ ίπ τ ω σ η  π ο υ  στην επ ιχε ίρηση  δ ε ν  θα  α π α σ χ ο λ ο ύ -  

: ι  π ά ν ω  α π ό  ε ίκ ο σ ι (20) εργα ζόμ ενο  θ α  ορ ίζετα ι c n ó  το 

μ . σ υ μ β ο ύ λ ιο  κ ο τ ά  την ελεύθερη ε κ τ ίμ η σ ή  του  έ ν ε ς  ( : )  

ό μ η  α ιρ ε τ ό ς  ε κ π ρ ό σ ω π ο ς  του Δ ήμου ή  έ /σ ς  (1 ) δ η μ ό -  

;  ή κ ά τ ο ικ ο ς  του  Δ ήμου που έχε: π ε ίρ α  ή γ ν ώ σ ε ις  σ χετι- 

;  ,.ε  το α ν τ ικ ε ίμ ε ν ο  της επ ιχε ίρησης.

1. Δ ιά ρ κ ε ια  της  Επιχείρησης:

Η δ ιά ρ κ ε ια  της  επ ιχε ίρησης ε ίν α  π ε ν ή ν τ ο  öC) χρσνια  

:  τη δ η μ ο σ ίε υ σ η  της α πόσ οσης  ουτης στην  

; Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς . *

:. Έ δ ρ α  τη ς  επ ιχ ε ίρ η σ η ς  ε ίν ο  ο Δ ήμσ ς  Σ ερ ρ ώ ν .

ρ ισ η  γ ίν ε τ α ι α π ό  εκ κ α θ α ρ ισ τ έ ς  π ο υ  ο ρ ίζο ντα ι α π ό  το Δ ημ. 

Σ υ μ β ο ύ λ ιο .

Σ την ε κ κ α θ ά ρ ισ η  δ ιε κ π ε ρ ο ιώ ν ο ν τ α ι ο ι ε κ χ ρ ε μ ε ίς  υ π ο 

θ έ σ ε ις , ε ισ π ρ ά ττο ντα ι ο ι α π α ιτή σ ε ις , ρ ε υ σ τ ο π ο ιε ίτ α ι η  π ε 

ρ ιο υ σ ία  κ α ι π λη ρ ώ νο ντα ι τα χ ρ έη  τη ς  ε π ιχ ε ίρ η σ η ς . Τ ο  υ πό

λ ο ιπ ο  π ε ρ ιέ ρ χ ε τ α ι στο Δ ήμο .

9 . Η σ υ γκρ ό τη σ η , η  λε ιτο υ ρ γ ία  κ α ι ο ι α ρ μ οδ ιό τη τες  των  

ο ρ γ ά ν ω ν  δ ιο ίκ η σ η ς , η  ορ γά νω σ η , η  λε ιτο υ ρ γ ία , η δ ια χε ί

ρ ιση  κ α ι εη ο ιττε ία  της ε π ιχ ε ίρ η σ η ς , δ ιέ π ο ν τ α ι ο π ό  τις σ χε

τ ικ έ ς  μ ε  τ ις  δ η μ ο τ ικ έ ς  κα ι κ ο ιν ο τ ικ έ ς  ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις  διατά

ξε ις  του  Π. Δ /τ ο ς  3 2 3 /8 9  κσ ι την  ο ρ ιθ . 2 5 0 2 7 /9 .4 .1 9 8 4  

α π ό φ α σ η  τα υ  Υ πουργού  Ε σ ω Ά ρ ικ φ  (© Ε Κ  2 4 4 /3 7  

1 9 8 4 ).

10 . Κ ά λ υ ψ η  Δ απά νης .

Α π ό  τ ις  δ ια τά ξε ις  αυτής της α π ό φ α σ η ς  π ρ ο κ α λ ε ίτ α ι δ α 

π ά ν η  σ ε  β ά ρ ο ς  του π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ο ύ  του  Δ ή μ ο υ  Σερρώ ν  

ύ ψ ο υ ς  1 5 .0 0 0 .0 0 0  δρχ. γ ια  το τ ρ έχ ο ν  Ο ικο νο μ ικό  έτος, 

κ α ι 5 0 .0 0 0 .0 0 0  δρχ. για  κά θε  ένα  α π ό  τα  ε π ό μ ε ν ο  ο ικονο

μ ικ ά  έτη .

Γ ta την α νω τέρ ω  δαπ ά νη  έχε ι ε γ γ ρ ά φ ε ι π ίσ τω σ η  στον  

π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ό  του Δ ή μου  ύ ψ ο υ ς  15 .C C 0.C 00 δρχ. κα ι 

σ το ν  Κ Α  2 1 2 .1 2  a  με  τα στο ιχε ία  - Α ρ χ ικό  Κ ε φ ά λ α ο  δημο

τ ικ ή ς  ε π ιχ ε ίρ η σ η ς  π α λα ισ τ ική ς  κ α ι κ ο ιν ω ν ικ ή ς  ανάπτυξης  

(Δ Ε Κ Π Α ).

Η α π ό φ α σ η  αυτή να  δ η μ ο α ε υ θ ε ι σ τη ν  Ε φ η μ ερ ίδ α  της  

Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς .

Σ έρρες, 4 M c io u  1 9 9 3
I

Ο  Ν ομάρχης  

Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Σ  Λ ΙΑ Σ Κ Ο Σ

Α ρ ιθ . 4 3 0 8 (7)
Ιύ σ τ σ σ η  ίδ ιου Ν ο μ ικο ύ  Π ρ ο σ ώ π ο υ  μ ε  την ε π ω ν υ μ ία  -Κ Ε 

Ν ΤΡ Ο  Α Ν Ο ΙΚ Τ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ Σ  Η Λ ΙΚ ΙΩ Μ Ε Ν Ω Ν  Ρ Α - 

Ξ Α Σ - στην Κ ο ινότητα  Ράξας Ν. Τ ρ ικ ά λ ω ν .

Ο Ν Ο Μ Α Ρ Χ Η Σ Τ Ρ ΙΚ Α Λ Ω Ν  

Εχοντας υ π ό ψ η :

1. Τ ις  δ ιατάξεις  του αρ ιθ . 1S7 του Δ η μ ο τ ικο ύ  κο ι Κ ο ινο 

τ ικού  Κ ώ δ ικα  (Π .Δ . 3 2 3 /8 9 1 .

2. Τ ην αριθ. 1 C /9 3  α π ό φ α σ η  ταυ Κ ο ινο τ ικο ύ  Σ υμβου

λ ίο υ  Ράξας.

3 . Τ ς  δ ιατάξεις  του ορ ιθ . 27  N. £ 0 8 1 /9 2  <ci της εγκυ -



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η  Σ Ι  Μ Β Α Σ Η

ΔΕΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΞΠΙΣΕΙΡΗΣΞΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΙΓΠΞΗΣ - .ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΝ ( ΓΓΛΕ - ΝΕΛΕ ΣΕΡΡΩΝ )

Σήμερα...........................................
Οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
a ) Το Ελληνικό Δημόσιο, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Γραμματέα Λαϊκής 

Επιμόρφωσης κ ..............................
3) 0 Δήμος Σερρών που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο
γ) Η Δημοτική Επιχείοσση Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης που εκπροσωπείται 

από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
5) Η Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής ΞπιμόοΦωσης ( ΝΕΛΕ Σερρών ) που εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Νομάρχη .......................................... με την ιδιό
τητά του ως προέδρου της.

'Εχοντας υπ'όψη τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1Δ16/8Δ συμφωνούν, συνομο
λογούν και συναποδέχονται τα έξης;
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Περιεχόμενα

Ξ σύμβαση περιέχει στη συνέχεια τα παρακάτω άοθοα:
Αοθ. 2. Ποοοίμιο.
Αοθ. 5 · Αντικείμενο της σύμβασης.
Αοθ. 4 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλουένων.
.Αοθ. —»> Συντονισμός δραστηριοτήτων.
Αοθ. /Ο. Κύκλοι δραστηριοτήτων επί μέρους προγράμματα.
Αοθ. 7. Χρηματοδότηση.
Αρθ. 8. Διάρκεια Σύμβασης.
Αρθ. 9·' Κοινή επιτροπή.
Αρθ. 10. Τροποποιήσεις.

/
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η σύμβαση αυτή υπογράφεται στα πλαίσια της Κυβερνητικής πολιτικής για την 
ενίσγυσπ και αναβάθμιση της Τ.Α. την^ανάπτυξη της περιφέρειας και πιό συγκεκριμέ
να στα πλαίσια της πολίτικης της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης, που έχει 
σαν στόχο να βοηθήσει τους Ο.Ι.Α. να γίνουν πρωτεργάτες και κεντρικοί συντελεστές 
στην ολοκληρωμένη πολιτιστική και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του τοπου. Σον αν
τικείμενο έχει την υλοποίηση όλων όσων αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας σύμβα
σης.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, έχει σαν σκοπό την διατύπωση κατευθύνσεων 
για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που θα καλύπτει συγκεκριμένες 
επιμορφωτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επι
μόρφωσης και της ΔΞΠΧΑ στον Δήμο Σερρών και την ευούτεοπ περιοχή.

Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάζεται με τρόπο που οι δραστηριότητες αυτές να αλληλο- 
συνδέονται οργανικά , 'ja αλληλοαναπτύσσονται και να αλληλοενισχύονται χωρίς επι
καλύψεις.

Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:
I Η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και ημιαναλφαβητισμού'σε ειδικές κοινωνικές 

ομάδες ( τσιγγάνους κ.ά. )
II Η επιμόρφωση σε τομείς που δεν καλύπτονται από την βασική παιδεία και σε το

μείς που επιβάλλουν οι τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές και απαιτήσεις (π.χ 
πληροφορική - εκπαίδευση χρηστών προγραμματιστών, Ξ/Υ με έμφαση στις εζειδι- 
κευμένες εφαρμογές, που κρίνονται απαραίτητες για του εκσυγχρονισμό υης λει
τουργίας συνεταιρισμών, μικρομεσαίωυ επιχειρήσεων και Ο.Τ.Α. ).

III Η επιμόρφωση των πολιτών σε θέματα Υγείας, Σχέσεων Γουέωυ-Παιδιώυ, Ισότητας 
των Φύλων, Επαγγελματικής Αποκατάστασης και Κοινωνικής 'Ενταξης ατόμων με ει
δικές ανάγκες, Περιβάλλοντος και Κατοικίας, Λαϊκής Τέχνης και γενικότερα κοι
νωνικού και πολιτιστικού προβληματισμού.

17 Η δημιουργική κάλυυη του ελεύθερου χρόνου των νέων με την ενεργό συμμετοχή 
τους στην πολιτιστική ζωή του τόπου με σκοπό τη διατήρηση της παράδοσης και 
την ποοσοορά πολιτιστικού έργου. ( δημιουργία εργαστηρίων Ζωγραοικής, Φωτογρα
φίας, Γλυπτικής και θεάτρου ).
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1. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
1α. Φορέας της σύμβασης ( έργου ) είναι η ΔΕΠΚΑ του Δήμου Σερρών
1β Για την κατάρτιση επί μέρους προγραμμάτων θα επιδιώκεται πάντοτε η συνεργασία
με τους συναρμόδιους φορείς ( π.χ. Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Σ., Υπουργείο Γεωργίας κ.ο.κ. ) με 

προοπτική τη διεύρυνση της Σύμβασης.
1γ Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων φορέων του Δημοσίου τομέα

για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης , οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν 
ττην υποχρέωση να υποβοηθούν παρεμβαίνοντας με ενέργειες που απαιτούνται προς 
ττσυς φορείς αυτούς.

2. Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Προγραμματικής Σύμβασης σε όλους τους 
τομείς που καθορίζονται σ'αυτήν είναι δυνατό ν'απασχολείται τεχνικό, διοι—
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jamico η άλλο προσωπικό απτό τους συμβαλλόμενους φορείς, σύμφωνα με την παρ. L του 
άρθρου 11 του νόμου 14.16/19&4, με συυαττόφσση των συμβαλλομένων ( π.χ. υπάλληλοι του 
Δήμου η της ΝΕΛΕ μπορούν να απασχολούνται στα πλαίσια των προγραμμάτων που προβλέ
πει η σύμβαση )-
3- 0 Δήμος Σερρών αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει κάθε τεχνική και διοικη

τική υποστήριξή για την καλύτερη εοαομογη των τροβλεπουένων από την παρούσα 
Προγραμματική Σύμβαση.

Δ. Σανένας από τους συμβαλλόμενους Φορείς δεν 5α ασκεί δραστηριότητες που ποσ- 
βλέπονται από-την παρούσα Σύμβαση, ανεξάρτητα και έξω απ'αυτην, στην γεωγρα
φική περιοχή της σύμβασης.

5· Προϋπόθεση για την διεύρυνση των δραστηριοτήτων πέρα από αυτές που ρητά ανα- 
φέρονται στη Σύμβαση είναι η υλοποίηση των συμφωνημένων ( Σημ.: δεν θα λει
τουργήσει π.χ. και. επί πλέον τμήμα‘Αγροτικής Οικονομίας αν δεν έχουν τεθεί 

σε λειτουργία τα τμήματα που συμΦωνηθηκαν ), εκτός εάν οι συμβεβλημένοι οσ- 
ρείς το εγκρίνουν, ·με βάση εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης.

A ? 6 ? 0 5
ΣΙΝΤΟΪΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Η δΞΓΚΑ αναλαμβάν&ι την υλοποίηση και διαχείριση του Ποογράμματος της
Σύμβασης με συμφωνία των συμβαλλομένων.
Στα πλαίσια αυτά :

Ορίζεται ως υπεύθυνος διεύθυνσης των προγραμμάτων υπάλληλος της ΝΞΛΞ Σερρών

Σ. Ξ ΔΞΠΚΑ στηρίζει πλήρως τα προγράμματα μέσω των τμημάτων της ( Διοικητικής 
υποστήριξης, Χρηματοοικονομικών λειτουργιών, πολιτισμού - τουρισμού και Νεολαίας - 
Άθλησης )
3. 0 υπεύθυνος μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων:

—  έχει την εποπτεία, τον συντονισμό και τον έλεγχο της λειτουργίας των τμημά- 
μάτων και εκδηλώσεων.
—  εισηγείται στον πρόεδρο του Δ.Σ της ΔΕΠΚΑ και στη ΝΕΛΕ τον ετήσιο προϋπολο
γισμό και το Πρόγραμμα δράσης του εξάμηνου. '
—  συντάσει τον εξαμηνιαίο και ετήσισυαπολσγισμό του προγράμματος.
—  εισηγείται στον Πρόεδρο του Δ.Σ της επιχείρησης θέματα που έχουν σχέση με 
την λειτουργία των υπηρεσιών και την αξιοποίηση του προσωπικού με στόχο την 
καλύτερη απόδοση των προγραμμάτων .
—  εισηγείται στον Πρόεδρο της ΝΕΛΕ θέματα σχετικά με την αναβάθμιση και διεύ
ρυνση των προγραμμάτων της σύμβασης.
—  πιστοποιεί τον αοιθμό .των διδακτικών ωοών των επιμορΦωτών.
—  συντάσσει τα δελτία τύπου.



V/I
ζ» Ακόμη ο Υπεύθυνος φροντίζει

α- Για την τηρηση των βιβλίων διαχείρισης ( Βιβλίο ολκού - Βιβλίο ταμείου - 
Βιβλίο ϋρωτοκόλσυ - 3ιβλίο δράσης»
3. Για την διακίνηση αναλώσιμων και un υλικών, την εζόώλησπ των λειτουργικών 
δαπανών, την έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης των τμημάτων, την πραγματοποίηση 
των εγγραοών στα τμήματα μάθησης
y. Μεριμνά για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, την τήρηση του αρχείου της 
Ζοογραμματικης Ζύμβασης και συντονίζει το γραμματειακό έργο, 
δ. για την διεκπεραίωση των εργασιών αυτών αζιοττοιεί το υπάοχον Διοικητικό 
ΙΙοοσωτηκό της ΔΞΚΠΑ.

Είναι δυνατόν με συμοωνία των συμβαλλομένων, υττάΛληλοι της ΝΕΛΕ 'ja ποο- 
σοέρουν τις υπηρεσίες τους στα πσσγράμματα όταν αυτά έχουν σχέση ιιε συγκεκριμέ
νες αρμοδιότητες τους ( π.χ. ο υπεύθυνος Αλφαβητισμού της ΝΕΛΕ να συντονίσει 

το πρόγραμμα αλοαβητισυού των Τσιγγάνων ).
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ΗΖλΑΟΙ ΔΡΑΓΤΞΡΙ0Τ5Τ0Ν - ΞΓΓΖ MEPCYI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Ζτο χώσο του καλύπτει η ϊΐρογραμματικη Ζύμβαση από τη Λαϊκή Ξπιυόοοωση 8α 
λειτουργησσυν οι έξης κατηγοοίες προγραμμάτων:
I Ιατηγοοία
TT Τμήματα για αναλοα-ητσυς ηλικίας *6 ετών και άνω. C Δήμος συνεισφέρει στην έ

ρευνα εντοπισμού αναλόαβήτων στην περιοχή τσυ.

Tunuara επαγγελματικής κατάρτισης σε ειδικότητες σχετικές με τους 5 άϊονες .Ίε- 
ριβάλλον - Ανάπτυξη - Πολιτισμός π.χ.
Τα πρσγράιιυατα επαγγελυατικης κατάστισης 8α πρέπει :
—  να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας ( που ο Δήμος αναλαυβά- - 
νει να ανιχνευσει )
—  να οδηγούν στην άσκηση κυρίου επαγγέλματος
—  να απευθύνονται σε άνεργους, απειλούμενους από ανεργία και εργαζόμενους που 

χρειάζονται επιμόρφωση. Δίνεται προτεραιότητα σε ει δικές πληθυσμιακές ομά
δες ( ανάπηρους, παλιννοστσύντες....)

—  να πληρούν ορισμένες προδιαγραφές:
α) Διάρκεια ( τουλάχιστον 100 ώρες ) 
β) Τλικοτεχνική Υποδομή 
γ) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα* 
δ) Επιμόρφωση Επιμορφωτών
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m  Κατηγορία
Τυηυατα:
1. Tunuaxa συνεταιριστικού περιεχουένου που θα περιλαυβάνουν αρχές cat στόχους 

του συνετά ιρκπιού, συνετά ι purr ten ιδέα, vou ikó πλαίσιο, οργάνωση του συνεται- 
ρισιιού, διοίκηση - παραγωγή - ευπορία, αγροτικό συνδικαλισυό κ.ο.κ..

2. Τυηιιατα σχέσεων γονέων - παιδιών, φυλών.
Tunuaxa ισότητας των δύο Φύλων.
Tunuaxa που στόχο έχουν την επαγγελυατικη αποκατάσταση και κοινωνική ένταζη 
ατόυων υς ειδικές ανάγκες - Φυλακισυένοι, τσιγγάνοι, ρειονεκτούντα άτσυα, το- 
ζικουανείς κ.λ.π.

. Τυηυατα θεατρικής παιδείας ( που σκοπεύει όχι απλά στην ευαισθητοποίπση και
την θεατρική καλλιέργεια, αλλά στην απελευθέρωση των θεατρικών ικανοτήτων των 
επιυορφωνουένων υε το στησιυο παραστάσεων ).

6. Τυηυατα αγωγής υγείας.
7. Τυηυατα υουσικης παιδείας ( εκυάθηση υουσικών οργάνων, γενική υουσικη παι

δεία κ.ο.κ. υε απώτερο στόχο τη δηυιουογία υουσικών εκδηλώσεων υε πρωταγω
νιστές τους επιυορφωνόυενους ).
Τυηυατα εικαστικών τεχνών.
Τυηυατα κινηυατογράοου και οπτικοσκουστικών υέσων.
Τυηυατα Φωτογραφίας.
Τυηυατα ενηυέοωσης ΙΙολίτη.

8.
Q ✓ ·
10.
Π

_/ Κατηγορία
Λιάοοοα άλλα τυπυατα που θα προταθούν από τον Ληυο και δεν εντάσσονται στις 
παραπάνω 3 κατηγορίες ποογραυυάτων της Λαϊκής Ξπιυόοοωσης.

V. Είναι δυνατόν επίσης 'ja γίνουν σευινάοια, ουιλίες, διαλέξεις και υευονωυένες 
εκδηλώσεις που έχουν σχέση υε τα προγράυυατα της Λαϊκής Επιυορφωσης. Τα πα
ρακάνω εντάσσονται στις L προαναΦερόυενες κατηγορίες πρσγραυυάτων και θα χρη- 
υατοδοτούνται σύυΦωνα υε τους όρους της παρούσας πρσγραυυατικης συυβασης ( Αρ

θρο 7 ).

Επιυορφωτές - Διδακτικό προαυπικό
1. Στα παραπάνω τυόυατα διδάσκουν σύυΦωνα υε τις αρχές της Λαϊκής Επιυορφωσης Ε- 

πιυορφωτές.
Οι Επιυορφωτές διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες:
α. Επ'αυοιβή σύυΦωνα υε τις ισχύουσες διατάζεις και τον κανονισυύ της Λαϊ

κής Επιυορφωσης.
β. Επιυορφωτές που τους παοέχουν άλλοι συνεργαζόυενοι Φορείς ( π.χ. Υπουρ

γείο Γεωργίας), 
γ. Εθελοντές Επιυορφωτές.
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ριστπ γνώση του θέματος που πρόκειται να διδάξουν,;*κοινωνικές εμπειρίες μέσα 
από τις οποίες έχουν αποκτήσει .γνώσεις και πείρα που αντιστοιχούν στα καθή
κοντα τους, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με τους επιμοοΦωνόυενους, 
κριτική σκέψη, αντιαυταρχική παιδαγωγική αντίληψη και τυχόν συμμετιχή σε σε
μινάρια επιμόοοωσης επιμορΦωτών.

Η επιλογή των επιμοοΦωτών θα γίνεται απο επιτροπή που θα αποτελειται απο τον 
Υπεύθυνο της ΔΕΤΙΚΑ ή τον αναπληρωτή του, τον Υπεύθυνο της ΝΕΛΕ ή τον αναπλη
ρωτή του και τον εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης όταν 
κρίνεται αναγκαίο.

Η επιλογή των επιμοοοωτών γίνεται υιό Φοοά το χρόνο ή έκτακτα αόού προηγει- 
θεί γνωστοποίηση με κάθε ποόσοορο μέσο ( δημοσίευση στις ηιιερήσιες τοπικές 
εφημερίδες','ανάρτηση της ανακοίνωσης στο δημοτικό κατάστημα κ.λ.π. ).

Η πρόσληψη των επιμοοοωτών γίνεται από την ΔΕΠΚΑ ( Φοοεας του εογου ), η ο
ποία Φροντίζει και για την υπογραφή της σύμβασης.
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Διαδικασία - liceo ι
Οι πόροι για την υλοποίηση των όσων της παοούσας σύμβασης προέρχονται: 

α Από την Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης,
β. Από τον προϋπολογισμό του Δήμου και της ΔΕΠΚΑ
γ. Από χρηματοδότηση από άλλους φορείς του Δημοσίου τομέα, το Π.Δ.Ε., διεθνείς

οργανισμούς και άλλα νομικά η φυσικά πρόσωπα, 
δ. Από δωρεές, κληροδοτήματα.

Το ύψος της χρηματοδότησης της σύμβασης από πλευράς Γενικής Γραμματείας Λαϊ 
κής Επιμόρφωσης θα καθορίζεται σε ετήσια βάση. 0 υπολογισμός της χρηματοδότηση 
θα γίνεται:
Όσον αφορά την Λαϊκή Επιμόρφωση
Βάσει προϋπολογισμού του προγράμματος που θα καταρτίζεται από κοινού από τη' 
ΝΕΛΕ Σερρών και την ΔΕΠΚΑ και θα κατατίθεται στην Γενική Γραμματεία Λαϊκής 

Επιμόρφωσης μέχρι τις 30 Ιουνίου του προϋγσύμενου έτους.
Τα προγράμματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση, όπως αναφέρσντωι 

στο άρθρο 6, θα χρηματοδοτούνται ως εξής:



ν*ί

Τα προγράμματα της I κατηγορίας τα οποία θεωρούνται προγράμματα Βασικού ενδια
φέροντος για την Λαϊκή Επιμόρφωση, σε ποσοστό χρηματοδότησης 100Ζ από την 
ΝΕΛΕ.

Τα προγράμματα της H  κατηγορίας χρηματοδοτούνται με 75 * από την ΝΕΛΕ.Σερρών 
και το υπόλοιπο 25 * από τον Δήμο.

Τα προγράμματα της III κατηγοοίας χρηματοδοτούνται με 50 % από την ΝΕΛΕ £εο- 
ρών. Το υπόλοιπο 50* από τον Δήμο Σερρών και την ΔΕΜΑ.

Τα προγράμματα της IV κατηγορίας χρηματοδοτούνται με 10* από την ΝΕΛΕ Σερρών 
Το υπόλοιπο 90* από τον Δήμο Σερρών και την ΔΕ Μ Α  η τρίτους. Η Λαϊκή Επιμόρφω
ση διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει ένα πρόγραμμα από μιά κατηγορία χρηματο- 

δότησης σε μια άλλη, σύμφωνα πάντα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που αυτή
καθορίζει.
Τα ποσά που αναλογούν στο ποσοστό της Λαϊκής Επιμόρφωσης για το σύνολο των 
προγραμμάτων θα κατατίθενται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στο όνομα του Δήμου και 
θα απαγορεύεται η διάθεση τους για άλλο σκοπό.
Το ποσό του προϋπολογισμού του προγράμματος που αφορά την Γενική Γραμματεία 
Λαϊκής Επιμόρφωσης, εγκρίνεται από την ΝΞΛΕί στην αρχή "κάθε, έτους-και .μέχρι 
50% του εγκοιθέντος ποσού κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα του Δή
μου. Το υπόλοιπο θα καταβάλλεται ανάλογα με την ποοεία εκτέλεσης του ϋρσγσάμ- 
ματος. Η ΝΕΛΕ χρηματοδοτείται από την Γενική ΕπιμόοΦωση με ξεχωριστό κονδύλι 
μέσω των επιχορηγήσεων που θα αοορά το ΙΙολύκεντρο.

$. - Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου, αλλά και σποτε ζητηθεί από τα συμβαλ- 
λόμενα μέρη η Δ Ε Μ Α  υποχρεούται να υποβάλλει στην ΝΕΛΕ και να κοινοποιεί στην 
Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης επικυρωμένο αντίγραφο των παραστατικών 
του συνόλου των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση της παρούσας 
σύμβασης. /
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ισχύς της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αρχίζει να ισχύει από ........
............................ η δε διάρκεια της είναι Διετής.
'Εζι μήνες πριν από την λήξη της ισχύος της τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να 

γνωστοποιήσουν στα υπόλοιπα την επιθυμία τους για παράταση ή μη της σύμβασης.
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ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Για την παρακολούθηση της σύμβασης αυτής, τον συντονισμό των συμβαλλομένων 
και την επίλυση τυχόν διαφορών κατά την εκτέλεση της συνισταται κοινή επιτροπή ττου 
9α αποτελείται από τα παοακάτω μέλη:

ο) Δύο εκπροσώπους του Δήμου Ζεορών και της ΔΞΠΞΑ:
3} Δυο εκπροσώπους της ΝΞΛΕ Σερρών με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι 6α είναι

κατά προτίμηση από την επαρχία.
γ) Έ ν α  εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης με τον αναπληρωτή 

του.
0 τρόπος λειτουργίας της κοινής επιτροπής πεοιγράόεται στο παοάοτημα που ακο
λουθεί την σύμβαση και είναι αναπόσπαστο μέρος της.

Α Ρ Θ Ρ Ο  10
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΖΜΕΑΣΞΣ - ΑΗΤΙΣΙΜΒΑΤΠΗ ΣΖΜΠΞΡΙΦΟΡΑ -  ΣΣΝΕΠΕΙΞΣ

Καμμΐα τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν αναγνωοίζεται χωοίς έγγρα
φο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών εξουσιοδοτημένων σύμφωνα 
με τον 'Νόμο.

Ξ παράβαση οποισυδήποτε από τους όοους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται ό
λοι σημαντικοί, η παράβαση των διατάξεων του Νόμου και της καλής πίστης, από οποια- 
δπποτε από τα συμβαλλόμενα μέση, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη 
σύμβαση αυτή ή και να αξιώσουν κάθε θετική και αποθεματική ζημία τους.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  1 
Λειτουργία της Κοινής Επιτροπής

1. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος του Δήμου ή της ΔΕΠΕΑ. Χρέη Γραμμα-/
τέα εκτελεί υπάλληλος του Δήμου.

2. Η θητεία των μελών είναι τριετής. Το μέλος που διορίζεται στη θέση μέλους που 
παραιτήθηκε ή αντικαταστάθηκε, διανύει τον υπόλοιπο χρόνο θητείας. Μέλος που ε

ξάντλησε την θητεία του, μπορεί να διορισθεί εκ νέου.

3. Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση γράφονται τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα με του προσφο
ρότερο τρόπο. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς 
συζήτηση τα θέματα που θα ζητήσουν έγγραφα οι εκπρόσωποι έστω και ενός των συμβαλ-
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λομενωυ μερώο

ζ. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά ανά τρίυπνο <αι έκτακτα όταν το ζητήσει ένας από 
τους συμβαλλομένους Φοοείς.

5. 0 πρόεδρος μπορεί 'jcl αναθέσει σε μέλος της επίτροπός την ειδικότερη μελέτη και
εισήγηση θέματος της ημερήσιας διάταξης. Μπσοεί επίσης να καλεί στις συνεδριά
σεις σποιονδήποτε υπάλληλο των συμβαλλόμενων οοοεων ή ιοιώτη για παροχή πληρο
φοριών η γνωμών σχετικά με τα συζητούμενα θέματα.

ό. 3 Επιτροπή συνεδριάζει στην δΞΤΕΚΑ.

7. Τα 3ι3λία της Επιτροπής τηρούνται c i  ουλλάσσονται από τον Γραμματέα της στην
δ ε π κ α.

S. Οι ενδεχόμενες δαπάνες λειτουργίας της Επιτροπής £ίγ· -συν τον προϋπολογισμό 
της ΙΙοογραμματικής Σύμβασης.

?. Η επιτροπή βοίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα τρία (3) ίΐέλη.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένες και λαμβάνανται κα- 
τά πλειούηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση οε ισουηοίας επικοατεί η ιτήοος 
του ϋρφέδοσσ. .Ιάντως, αν οι αποφάσεις της απιτοσπης πασαδαίνουν όοους της Ileo— 
γραμματικής Σύμβασης των Ιΐσοαστημάτων ττς <αι των συμπληρωματικών - ειδικών 

συμβάσεων που στηρίζονται σε αυτήν, είτε topoEc ì v o u v τους κανόνες της επιστήμη* 
και την καλή πίστη, είτε τέλος, δημιουργούν ουσιώδη 5λά£η σε κάποιον από τους 
συμβαλλόμενους Φορείς καθώς και σε θέματα που δεν ποοθλέπονται και δεν ρυθμί

ζονται στις προαναφερόυενες συμβάσεις, ο κάθε συμβαλλόμενος φορέας στην ιΊοο— ... 
γραμματική Σύμβαση διατηρεί το δικαίωμα αμφισβήτησης της απόφασης της Επιτροπής 
Οι αποφάσεις της Επιτροπής διατυπόνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από όλα 
τα μέλη και τον Γραμματέα.

10. Λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας της Ιοινής Επιτροπής καθορίζονται με α
πόφασή της.

C i  σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο ι
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Στην Αθήνα σήμερα στις .... μηνός .....................  1936
οι παρακάτω συμ&αλλόμενοι :
Γ. Το Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Πο

λιτισμού κ. Σταύρο Μπένο.
2. Το Δήμο Σερρών, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο κ.

Ιωάννη Βλάχο, με την απόβαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 
αριθμό ................

3. Την Δημοτική Επιχείρηση "Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 
(Δ .Ε .Π .Κ .A .)", νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο κ. 
Ιωάννη Βλάχο σύμφωνα με την απόβαση του Διοικητικού Συμβουλίου
με αριθμό ....................  συμφωνούν και αποδέχονται τα
παρακάτω :

Προοίμιο

Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο 
συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Σερρών και 
της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 
και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες της συμφωνίας 
αυτής που απασκοπεί στην ένταξη του Δημοτικού Κινηματογράφου 
Σερρών, σε επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού Δίκτυο 
Δημοτικών Κινηματογράφων, για την ενίσχυση και προώθηση της 
Κινηματογραφικής τέχνης και παιδείας σε όλη την χώρα μέσω των 
εντασσομένων σ' αυτό πόλεων και των περιοχών της-

1Αοθρο 1ο

Μεταξύ των συμβαλλόμενων υπογρασεται η παρούσα προγραμματική 
σύμβαση, σύμρωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1416/1384·. 
Η σύμβαση αυτή οσορα την εκπόνηση και ε .»αρμογή ενός προγράμματος 
συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δημοτικού 
Κινηματογράφου Σερρών, προκειμένου!
α. να ενισχυθεί γενικότερα η ανάπτυξη της πόλης Σέρρες και της 

ευρύτερης περιοχής, στον τομέα του Κινηματογράφου και να 
δημιουργηθεί η απαραίτητη προς τούτο υποδομή.

Β. να Βελτιωθεί το επίπεδο της κινηματογραφικής παιδείας, 
γ. να ενεργοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό της πόλης και της 

περιοχής συμμετέχοντας στις διαδικασίες της κινηματογραφικής 
και πολιτιστικής ανάπτυξης.

δ. να συστηματοποιηθεί η συνεργασία των τοπικών πολιτιστικών 
κορέων με επίκεντρο τον κινηματογράφο, 

ε. να ενεργοποιηθούν και να αξισποιηθούν οι ντόπιοι καλλιτέχνες 
για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.



' Αρθρο 2ο

Περιεχόμενο σύμβασης
Η Προγραμματική Σύμβαση. περιέχει τις υποχρεώσεις κάθε 

πλευράς, για τη συμμετοχή στο κοινά πρόγραμμα ανάπτυξη«; "σης 
κινηματογραφικής τέχνης και παιδείας, με στόχο τη γενικότερη 
πολιτιστική ανάπτυξη της πάλης και της ευρύτερης περιοχής. Το 
κοινό πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της ίδιας της σύμβασης.

Ειδικότερα από πλευράς Υπουργείου Πολιτισμού, περιέχει: 
et) Τους όρους χρηματοδότησης. Και,
β) Τις λοιπές υποχρεώσεις συνδρομής και εξυπηρέτησης του Δημοτι

κού Κινηματογράφου.
Από την πλευρά του Δήμου και του Δημοτικού Κινηματογράφου, 

περιέχει :
ci) Την δραστηριότητα του ίδιου του Κινηματογράφου, τους πόρους, 

τον προγραμματισμό, την υποδομή, τον εξοπλισμό και το πλαίσιο 
λειτουργίας που είναι αναγκαίο για την υλοποίηση των όρων της 
παραύσης σύμβασης, πρσκειμέναυ να ο'υμμετέχει και να παραμείνει 
στο επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού Δίκτυο 
Δημοτικών Κινηματογράφων.

Ακόμη η Σύμβαση περιέχει, τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης 
των όρων που περιλαμβάνονται σ' αυτή, το χρόνο ισχύος και το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της

·' Αρθσο 3ο

Ισχύς της σύμβασης
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αρχίζει από 1 *-τ-i996 και ο 

διαρκειά της ορίζεται σε πέντε (5) συνεχή χρόνια.
Η σύμβαση μπορεί να ανανεώνεται στη συνέχεια, μ·ε πενταετή 

διάρκεια ανανέωσης κάθε φορά, με ενδεχόμενη αλλαγή ορισμένων όρων 
της, κατόπιν κοινής απόφασης.

Για το πρώτο έτος 1996 η λειτουργία του Δημοτικού 
Κινηματογράφου θα αρχίσει την 16-7-1996.

* Αρθρο 4ο

Όργανα Διοίκησης ~ Κανόνες λειτουργίας
1 . Τα όργανα Διοίκησης και οι κανόνες λειτουργίας του Δημοτικού 

Κινηματογράφου πρσβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό ταυ 
Δημοτικού Κινηματογράφου και της επιχείρησης.



2. Ο εσωτερικός κανονισμός θα καταρτισθεί κατά τις οικείες διατά
ξεις και θα τεθεί υπόψη του Υπουργείου Πολιτισμού πριν την 
οριστική του επικύρωση, προς διατύπωση σύμφωνης γνώμης. Το 
ίδιο θα συμβεί και σε περίπτωση αλλαγής του.
0 εσωτερικός κανονισμός, θα πρέπει να είναι έτοιμος εντός 

εξαμήνου από την υπογραφή της παρούοης προγραμματικής 
σύμβασης.

3- 0 Καλλιτεχνικός Υπεύθυνος, για τη λειτουργία του Δημοτικού Κι
νηματογράφου πρατείνεται από την Κινηματογραφική Λέσχη - Μέλος 
της ΟΚΛΕ όπου υπάρχει και ορίζεται από την Διοίκηση του <?ορέα 
στον οποίο υπάγεται ο Δημοτικός Κινηματογράφος μετά από 
σύμφωνα γνώμη του ΥΠ.ΠΟ. Εάν δεν υπάρχει Κινηματογραφική Λέσχη 
- μέλος της ΟΚΛΕ - ο Καλλιτεχνικός Υπεύθυνος ορίζεται απ' 
ευθείας από την Διοίκηση του <?ορέα μετά από σύμφωνη γνώμη του 
Υ Π .Π Ο .

0 Καλλιτεχνικός Διευθυντής πρέπει να έχει άμμεση σχέση με 
την Κινηματογραφία ή να έχει εμπειρία σε θέματα τέχνης.

Ετην περίπτωση όπου η Διοίκηση του Δημοτικού Κινηματογράφου 
είναι πολυμελής και οι σχετικές διατάξεις το επιτρέπουν θα 
συμμετέχει εκπρόσωπος της Κινηματογραφικής Λέσχης - μέλος της 
ΟΚΛΕ .

’Αρθρο 5ο
Δραστηριότητες Δημοτικού Κινηματογράφου

Από την υπογραςή της παρούσης προγραμματικής σύμ&ασης ο 
Δημοτικός Κινηματογράφος Σερρών, εντάσσεται στο Δίκτυο των
επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Πολιτισμού Δημοτικών 
Κινηματογράφων και υποχρεούται:
1. να λειτουργεί όλη την Κινηματογραφική Θερινή Περίοδο (από ίη

Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου) πραγματοποιώντας μία (1)
τουλάχιστον κινηματογραοικη προβολή ημερησίως, λαμ&ανομενης 
υπόψη και της παραγράφου μ του άρθρου 7 ταυ παρόντος.

2. να προγραμματίζει εγκαίρως το πρόγραμμα των πΡοΒολών των ται
νιών και να ανακοινώνει με κάθε πρόσρορο μέσο τις ημέρες και 
ώρες των προ&ολών και να μεριμνά για τη διαρκή, πλήρη και 
σωστή ενημέρωση του κοινού για τις προβαλλόμενες ταινίες.

3. να περιλαμβάνει στο πρόγραμματά του κατά ποσοστό τουλάχιστον 
50% ταινίες Ευρωπαϊκής παραγωγής εκ των οποίων το 15% τουλάχι
στον θα πρέπει να είναι ελληνικής παραγωγής (μεγάλου και 
μικρού μήκους). Εκ του 15% των ελληνικών ταινιών, τουλάχιστον 
το 1/2 θα πρέπει να είναι παραγωγής της τελευταίας διετίας.

μ. να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη του Δικτύου για την από 
κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων κα την ανάληψη από κοινού 
προσπάθειας βελτίωσης των όρων λειτουργίας των Δημοτικών 
Κινηματογράφων (όπως π.χ. η διανομή ταινιών, ο τρόπος διάδοσης 
τηρ Κινηματογραφικής τέχνης, παράλληλες εκδηλώσεις κ.λ.π.) με 
τη συνεργασία του ΥΠ.ΠΟ και της ΟΚΛΕ.



να npct Y ματοπο ιεί κοινές εκδηλώσε ι <3 ^ε το 
να συνερ-ί “*®Τ^ ' ώ ΚένΧρο Κινηματογράόου, την ΟΚΛΕ, _ τπν
ΥΠ-ΠΟ, το ΕΑ,ηνίύ Κί Ταινιοθήκη της Ελλάδος και άλλουςΚινηματογραφική Λ^σχ π '
Πολιτιστικούς Φορείς.

'Αρθρο bo

Πόροι - Χρηματοδότηση
ρ-,ΤΟγ,ονία του Δημοτικού Κινηματογράφου Οι πόροι για τπ λ*, ιτουρa

προέρχονται κυρίως!

1 )Από το Υπουργείο Πολιτισμοί >Από το Δήμο Σερρών,25 τα ίσοδα του ώημοτνκοί. Κιν^ατο,ράαου
.fino προ*Ράμματ= T1V5 Ε υ ρ ω π ο « * ?  ΞνωρΓ,ρ
Ffv~, ππίστίο δυνατή η χρηματοδότηση από άλλους 9ορε ί= του 

όημασίου’* ‘τομέα, "διεθνείς οργανισμούς και άλλα νομικά ή ουσικ* 
πρόσωπα από δωρεές, χορηγίες κ ·1 · ·1-1 ·
... Α . το 1ΡΡ6 και έως τη λήξη της παραύσης σύμβασης. το 

Υπουργέ ίο··"πολιτισμού θα επιχορηγεί το Δημοτικό Κινηματογράφο 
-^ρρών με το ποσό των 2.000.000 δρχ. το χρόνο.
Από TCV ,:sιο χρόνο και για το ίδιο χρονικό διάστημα, ο Δήμος 
Ζερβών υπαχρεαύται να επιχορηγεί το Δημοτικό Κινηματογράφο 
Σε ορών με το ίδιο ποσό, ήτοι με 2 .000.0<Λ> ΡΡΧ · το χρόνο.

ότος νοείται η κινηματογραφική περίοδος 
απο’ΐ Ιουνίου και θα λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους 
y * et π-ν θερινό Δημοτικό Κι νηματογράσα .

που θα αρχίζε'

γνώμη όλων των cru ußartì-iousνων μερών .
Άρθρο Σο

C* ' J Π> · J) Γ

1 . τ
Άλλες υποχρεώσεις

Το Υπουργείο Πολιτισμού, πέραν της επιχορήγησης υποχρεούται να 
προσσέρει κάθε δυνατή βοήθεια και συμπαράσταση προς τον 
Δημοτικό Κινηματογράφο Σερρών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
του προκ:ειμέναυ να εξυπηρετηθούν οι σκοποί της σύμβασης.
-ε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών 
σαρέων για την καλύτερη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης, 
το Υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
παρεμβαίνει και να συντονίζει τις ενέργειες που απαιτούνται 
προς τους ρορείς αυτούς.



Οι 
η

3. Για την καλύτερη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης στους 
τομείς που καθορίζονται, από αυτή, είναι δυνατή η απασχόληση 
τεχνικού, διοικητικού »ή άλλου προσωπικού του Υπουργείου 
Πολιτισμού στον Δημοτικό Κινηματογράφο, σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 4 του Ν. 1416/84 μετά από αιτιολογημένη αίτηση του 
Δήμου ή του Δημοτικού Κινηματογράφου.

4. Η αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου θα διατίθεται δωρεάν 
στην Κινηματογραφική Λέσχη ίεφ' όσον λειτουργεί τουλάχιστον 
μιά φορά την εβδομάδα για την προβολή ταινιών από την 
Κινηματογραφική Λέσχη σύμφωνα με την πρόταση της τελευταίας.

'Αρθρο 3ο
Κτιριακή υποδομή - εξοπλισμός

Πια ττϊν εκτέλεση ταυ προγράμματος της παρούσης 
προγραμματικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι είναι 
απαραίτητη η εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής σε κτιριακο, 
μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και ειδικότερα στην ύπαρξη και 
λειτουργία κατάλληλης. και εγκεκριμένης κατά τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις αίθουσας για κινηματογραφικές προβολές και 
ταυ αναγκαίου τεχνικού και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των 
προβολών κ.λ.π.

Η
· . C

; 1.νηματονρχφικ*π σίουσα που 3α γίνονται οι προ&ο3ές θα 
την tSpa των πολιτιστικών θραστηριοτΓ.των του ώπμοτικαυ 
- ο ·» ο υ Ξ ο ρ ρ ώ ν . .£ υ ρ ί σ κ £ τ a ι ο π i τ τ: c ο 3 ο ύ Ξ ξ ο χ ώ ν .

*Apîîpg

: V ‘ΠΠΗ

uve

' Y HOU Ρ Y Τ I CU ; sor? I Τ l σμC'J 
ο υ Ο ίΓ'ΟΟΤ l ρ Ci V CC ri G Y CC μ ·£ τις Ο I f·. 3 ''Z ο ̂  I hl

‘Αρθρο’10ο
Παρακολούθηση εφαρμογής της σύμβασης

Οι
τήρησης 
5 , θα 
Υπουργό

συμβαλλόμενοι φορείς συμφωνούν ότι η παρακολούθηση της 
των όρων της παρούσης σύμβασης κυρίως όσον ασαρά το άρθρο 
γίνεται ano πρόσωπό ή πρόσωπα που θα ορίζονται από τον 
Πολιτισμού και που κατά προτίμηση θα έχουν οργανική σχέση

με το Υπουργείο Πολιτισμού.



'Αρθρο Ilo

Η παρούσα προγραμματικά σύμβαση είναι πλαίσιο σύμβασης και 
το περιεχόμενό της μπορεί να εξειδικεύεται κάθε <?ορά με 
ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με 
όσα παραπάνω ορίζονται στις οποίες είναι δυνατή π συμμετοχή και 
άAπων φορέων του Δημοσίου Τομεά, εφόσον αυτό κριθε ί αναγκαίο κατά 
την εκτέλεση του προγράμματος από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Επίσης τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να υπογράφουν μεταξύ 
τους ειδικότερες συμβάσεις, ώστε να ρυθμίζονται θέματα, όπως 
κτιριακές εγκαταστάσεις υλικοτεχνικές υποδομές, εξοπλισμοί και 
άλλα συναφή .

Άρθρο 12ο
fsVIKOί Οροι

’Ολοι οι όροι της παρούσης προγραμματικής ^σύμβασης 
θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση έστω και ενός^ -δ αυτών 
παρέχει το δικαίωμα στα συμβαλλόμενα μέρη να καταγγεί.τουν και να 
λύσουν τη σύμβαση.

0Î ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

14
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΟΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΟΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρίθμ. Συνεδρίασης: 20/30-11-1993 
Αριβμ. Απόφασης : llè^L /1993
SEMA: σύναψη προγραμματικός σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εαω- 

τερικών του Δήμου Σερρών και της Δημοτικής Επιχείρησης 
Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΰ.Ε.Π.Κ.Α.) Σερρών.
Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 30 του 

μήνα Νοεμβρίου του έτους 1993, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και 
ώρα 07,30 μ.μ. συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών ύστερα από 
την αριομ. 20/25-11-1993 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημο-
τικού Συμβουλίου που επ ιώόβη
Συμβούλους, σύμφωνα με τ ι ς. δ ιατάξι
Π. Δ/τος 323 /1939.

Αφού 5* α : ϊ : σ τωθΓιι κ ε ότι υπάρχε
τ ι ς διατάξε ι ς του ό:ρθρου 32 παρ,
ότ ι σε σύνο.\α 25 Δημοτ ι κών 1 \μβού.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Περδίκης Ζήσης (Πρόεδρος Λ.Σ.)
2) Στρατουδάκης Στυλιανός (Αντίπρ. 
3 ) Μαραγ κάκης I ορδάνης. ( Γραμ .Λ.Σ. )
4) Αγοραστ ός ΒασίλειοςΕΓ \ Βαβαλέκ ας Ιωάννης
ό ) Βλάχος Ιωάννης7) Γ εΐώ·ργ ί ου Γ εώργ ι ος
8) Γεωργούλας Αντώνιος
9) Γ κότσης Ηλί ας
10) Ζάγκαληις Ιωάννης
11) Ζαπάρα Μαρί σ.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

ε σε όλους τους Δημοτικούς 
ς των άρθρων 31, 94 και 95 του
η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με 
2 του Π.Δ/τος 323/39 δεδομένου 

ών παρόντες ήταν 23, δηλαδή;

12) Καδής N Iκόλαος
Δ .Σ,) 13)Κάλλ! ος Κων/ν ο ς

14) Κουρουζί δης Μηνάς
15) Νυκτοπάτης Αντών.
1ό)Παπαντωνί ου Σωτήρ- 
17)Πίσώκας Βασίλειος
13) Σαουλίδης Στυλιαν.
19) Σαντορινα ί ος Ευά γ.
20) Σιδεράς Στέργιος
21) Σιδέρης Γεώργ;ος
22) Στάγκος Κω ν/νο ς
23) X"Μαργαρίτης 3εόδ.

1) Ανδρέου Ανδρέας, 2)Μπόλαρης Μάρκος
Από τους Παρέδρους των συνοικισμών ήταν παρόντες:

1) Τσεκούρας Θεοφάνης (Συν/σμού Αγ. Ιωάννη)
2) Μητσικάρης Πασχάλης (Συν/σμού Ξηροτόπου)

ΑΠΟΝΤΕΣ:
Κανεί ς,

0 Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού 
Συμβουλίου στηνοποία ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Ζήσης 
Μητλιάγκας, που κλήθηκε σύμφωναμε την παραγρ. 4 του άρθρου 95 του 
Π.Δ/τος 323/89.

1



Το ΰημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο Ιο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την αριβμ. 23293/24-11- 
-1993, εισήγηση του û/ντή του ΰήμου, που έχει ως εξής:

<< Σας υποβάλλουμε σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, που 
προτείνεται να συναφθεί μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, του ΰή~ 
μου Σερρών και της ΰημστικής Επιχείρησης Πολιτιστικής και 
Κοινωνικής Ανάπτυξης (Ô.Ε.Π. Κ. Α. ) Σερρών, προς τον σκοπό 
εκπόνησης και εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 
πολιτιστικής, αθλητικής και κοινωνικής ανάπτυξης της πόλεως των 
Σερρών και της ευρύτερης περιοχής της και παρακαλούμε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.ΰ. 323/39, να το θέσετε υπόψη 
του ΰημοτικού Συμβουλίου προς έγκριση-

Με την ίδια απόφαση sa πρέπει να εξουσιοδοτηθείτε για την 
υπογραφή της σύμβασης ως εκπρόσοίπος του ΰήμου.

Σύμφωνα με τις διο:τό:ξεις της πο:ρ- 2 του ως άνω άρθρου 
επειδή ένας εκ των συμβαλλσμένων είναι το κράτος (Υπουργείο 
Εσωτερικών). Επικύρωση της προγραμματικής σύμβασης από τον 
Νομάρχη δεν απαιτείται » .  
και σχετική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε Ι
Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου 

Εσωτερικών, του όήμου Σερρών και της ΰημοτικής. Επιχείρησης 
ΠαλIτ! στ !κής και Koινωνικής Ανάπτυξης <0. Ε. Π. Κ. Α.>, προς τον 
σκοπό εκπόνησης και εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 
πολιτιστικής, αθλητικής και κοινωνικής ανάπτυξης της πόλεως των 
Σερρών και της ευρύτερης περιοχής της, όπως ακολουθεί:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στ.,. .................. . σήμερα .............
οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :
α)Τα Υπουργείο Εσωτερικών που εκπροσωπεί το: ι νόμιμο: από τον Υπουρ

γό ............. ...........  κ..... ........ .....................
β)0 ΰήμας Σερρών που εκπροσωπείται από τον όήμαρχο κ. Ζήση 

Μητλιάγκα
γ > Η ΰημστική Επιχείρηση Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 

Σερρών, που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό της κ. Ζήση Περδίκη,
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Αρθρο Ιο
Προοί μιο

Για την προώθηση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της τοπικής 
κοινωνίας των Σερρών και ιδίως στον αναπτυξιακό, πολιτιστικό και 
κοινωνικό τομέα, κρίνεται ότι απαιτείται ορθολογικός 
προγραμματισμός και συντονισμός των φορέων της.



Ο στόχος αυτός μπορεί να υλοποιηθεί δια μέσου της σύναψης 
προγραμματικής σύμβασης.

Οι πολιτιστικοί θεσμοί που συγκροτούνται με τη σύμβαση αυτή 
βα αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους σε τέσσερεις αλληλένδετους 
τομείς τον εκπαιδευτικό, τον επιμορφωτικό, τον ψυχαγωγικό και 
κ ο ινωνικ ό .

Apepo 2ο
Αντικείμενο της σύβμασης

Η παρούσα σύμβαση που υπογράφεται από τους συμβαλλομένους 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2S του n.û. 323/1989 (ΦΕΚ 
146/1989 τ.Α.) αφορώ τα μέσα, τους τρόπους και τις διαδικασίες
διερεύνησης και προώθησης προβλημάτων τοπικής και πολιτιστικής 
ανάπτυξης του Δήμου Σερρών καθώς και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 
στην ίδια περιοχή.

□ι ειδικότεροι στόχοι της προγραμματικής σύμβασης είναι;
1. Ο εντοπισμός των κυριότερων προβλημάτων του ΰήμου και της 

ευρύτερης περιοχής.
2» Η διερεύνηση των τοπικών παραγωγικών δυνατοτήτων.
3. Η εκπόνηση συγκεκριμένων μελετών σχετικών με την ανάπτυξη της 

περιοχής, καθώς και με την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.
4. Η οργάνωση τμημάτων για την προώθηση όλων των τομέων πολιτι

στικής δραστηριότητας, καθώς και του ελεύθερου χρόνου των 
δημοτών.

5. Η εξασφά λ ι on α ν α γ κ α ί ο: ς υλ ι κ ο τ ε χ ν ι κ ή ς υποδομής ( κ τ ί ρ ι α - ε ξ ο π λ ι - 
σμός) που απαιτείται για το σύνολο των παραπάνω δραστήριο— 
τήτων.

Apepo 3ο
Περιεχόμενο της σύμβασης

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει;
1. Το: δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων.
2. Τις δραστηριότητες και το πρόγραμμα υλοποίησής των.
3. Τον ψορέο: στον οποίο θα ανατεθεί η υλοποίηση του προγράμμο:τος,
4. Τους πόρους, τη χρηματοδότηση, την κτιριακή υποδομή και τον 

εξοπλισμό που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των όρων της 
προγραμματικής σύμβασης.

5. Τη σύσταση κοινής επιτροπής που θα παρακολουθεί την εκτέλεση 
και την ορθή εφαρμογή των όρων της παρούσας και θα επιλύει τις 
τυχόν διαφωνίες.

6. Τη χρονική διάρκεια ισχύος της καθώς και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης των όρων της.

Αρθρο 4ο
Δικαιώματα καί υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

1. Το Υπουργείο.........................  αναλαμβάνει · την υποχρέω
ση να παρεμβαίνει με σκοπό την υλοποίηση του προγράμματος προς



τους φορείς εκείνους, των οποίων η συνδρομή κρίνεται απσρο:ί τη~ 
τη.

2, 0 ΰήμος Σερρών αναλαμβάνει να παραχωρήσει τη χρήση του 
κτιρίου του τέως Πνευματικού κέντρου στη δημοτική επιχείρηση 
ίÛ .Ε.Π.K .A.) καθώς και το δημστικό κινηματοθέ ατρο "ΑΣΤΕΡΙΑ" 
όπως και τον θερινό κινηματογράφο.

3= Η ΰημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής. και Κοινωνικής Ανάπτυξης. 
ίό.Ε.Π.Κ.Α.) Σερρών, αναλαμβάνει την υλοποίηση του σχετικού 
προγράμματος όπως έχει διατυπωθεί αυτό στην τεχνικοοικανομική 
μελέτη σύστασής της και να υλοποιεί κάθε σχετική δραστηριότητα 
που sa της αναθέτουν το: συμβαλλόμενα μέρη»

Apepo 5ο
δραστηριότητες - Προγράμματα

Στο πλαίσιο της. ΰημοτικής Επιχείρησης όπως ειδικότερα καθο
ρίζεται με την απόφαση συστάσεώς της θο: λειτουργήσουν οπωσδήποτε; 
τμήματα: α) ε ι καστ ι κών, β 5 χορού, γ ) β ι βλι οθήκης, δ) ωδεί ου (μουστικής 
σχολής), ε) ερασι τεχνι κού θεάτρου, στ) κέντρο νεολαίας, ζ>μαθητικό 
κέντρο, η)γραφεί ο τουρισμού, θ )ιστορικό Αρχείο και Λαογραφίκό 
Μουσείο και ι)ΰημοτική Πινακοθήκη»

Apepo 6ο

Xρονοδιά γ ραμμα ισχύο ς
Η διάρκεια: της παρούσης προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε 

δεκαπέντε χρόνια με έναρξη την 1/1/1993 και λήξη την 31/12/2007.
Η διάρκειά της so: μπορεί να παρσταθεί με κοινή απόφαση των 

συμβαλλόμενων και αφού αυτό ζητηθεί από έναν εκ των συμβαλλομένων 
ένα χρόνο τουλάχιστο πριν από την λήψη ισχύος της σύμβασης.

Αρθρο 7ο
Πόροι — Χρηματοδότηση

□ι πόροι για την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος προέρ
χονται :
1» Από τον τακτικό προϋπολογισμό του όήμου 60.000.000 δρχ. 

ετησί ·ως.
2. Από χρηματοδοτήσεις άλλων φορέων του Δημοσίου ή νομικών προσώ- 

πων.
3. Από δωρεές, κληροδοτήματα κ.λ.π.
4. Από τα έσοδα της ΰ.Ε.Π.Κ.Α. Σερρών.

Αρθρο 3ο
Γενικά Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 

1. Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φο-
4



ρέύίν για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης του 
Υπουργείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρεμβαίνει και να 
συντονίζει τις ενέργειες που απαιτούνται προς τους φορείς 
αυτούς.

2. Για την καλύτερη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης σε 
όλους τους τομείς που καθορίζονται σ’ αυτή είναι δυνατή π απα
σχόληση τεχνικού, διοικητικού, ή άλλου προσωπικού από το Δήμο 
στη Δημοτική Επιχείρηση.

3. Η διαχείριση του όλου προγράμματος στους τομείς που ρυθμίζο
νται ο:πό τη σύμβαση αυτή ανήκει στη Δ.Ε.Π.Κ.Α.

4. 0 Δήμος Σερρών υποχρεούται να παρέχει κάθε τεχνική και διοικη
τική στήριξη για την καλύτερη εφαρμογή των προβλεπομένων 
ρυθμίσεων από την παρούσα προγραμματική σύμβαση-

Αρθρο 9ο
Επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής 

σύμβασης - Δ ι ο: ι τησ ί α
1 . Qi συμβαλλόμενοι φορείς συμφωνούν στη συγκρότηση κοινής επι

τροπής που θα αποτελεί τα ι ;
ο;) Από τον Δήμαρχο Σερρών. 
β)Από εκπρόσωπο του Υπουργείου. Και, 
γ)Από τον πρόεδρο της Δ.Ε.Π.Κ.Α.

2. Εργο της επιτροπής είναι ;
-Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της παρούσης προγραμμα- 
τι κής σύμβασης.

-Η επίλυση των διαφορών που είναι δυνατόν να προκόψουν από την 
ερμηνεία κατά την εφαρμογή της παρούσης σύμβασης.

3. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν να υποβληθούν στην διαιτητική αρμο
διότητα της κοινής επιτροπής. Η αρμοδιότητα αυτή εκτελείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

4. Χρήση γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Δήμου Σερρών, που 
προτεί νέται από τον κ. Δήμαρχο.

5. Η πρώτη συγκρότηση της κοινής επιτροπής πρέπει να γίνει μέσα 
σε δύο μήνες από την ημερομηνία ισχύος της παρούσης σύμβασης.

ό. Η πρωτοβουλία για την διαδικασία συγκρότησης της κοινής 
επιτροπής για τις συνεδριάσεις καθώς και για κάθε άλλο συναφές 
θέμα ανήκει στο Δήμο.

Apepo 10ο
Χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος, όπως αυτό κα
θορίζεται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση θα αρχίσει από την
ημερομηνία ισχύος της παρούσης σύμβασης με την παραγωγή, οργάνωση
και παρουσίαση πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.
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E t δι κ έ ς  Ρ υ θ μ ί σ ε ι ς
»/TÎffêl&ËÎ'V V >5'*:. ' - :

Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης κάθε πολιτιστικού προϊόντος που 
παράγει η επιχείρηση αν^κοϋνΤαποκλε ι στι κά και μόνα στην ίδια»

• ■ ·>?; · ;-· · ■ ■ . .η_ -, ·.
• - i2° '

# Ετδι κές πραγραμματι κές συμβάσεις
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση είναι πλαίσιο σύμβασης και 

το περιεχόμενό της μπορεί να εξειδικεύεται κάθε φορά με ειδικότε
ρες συμφωνίες μεταξύ των συμβα,\λομένων μερών, σύμφωνα με όσα 
παραπάνω ορίζονται στις οποίες είναι δυνατό η συμμετοχή και άλλων 
φορέων ,-ντοιι δημοσίου τομέα εφόσον αυτό κρίθεί αναγκαίο κατά την 
εκτέλεση,, του προγράμματος από τα συμβαλλόμενα μέρη·

Εξουσιοδοτεί τον κ. ΰήμαρχα να υπογράφει ως εκπρόσωπος του 
ΰήμου Σερρών την προγραμματική σύμβαση

ν

Αναθέτει στον κ. ΰήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.
Q Πρόεδρος του ύ.Σ. Τα Μέλη του ύ.Σ.

Γ~·ό Αντίγραφα
r \
□ ' ùrifÓèfXCZ ΣΕΡΡΩΝ

Zy0st/ ΜΗΤΑΧΑΓΚΑΣ



A /I MOTI K 11 Ι*Ί ΙΙΧΗΙΓί ΙΣ ΙI 
ΠΟΑΓΠΣΤΙΚΠΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΙΙΣ 

AN Λ Ι Ι Ί Ύ Ξ Ι Ι Σ

Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής - Κοινωνικής 
Ανάπτμξης Σερρών λειτουργεί α π ό  το 1994 αποτελώντας 
τον πυρήνα, το κέντρο της γενικότερης πολιτιστικής 
δράσης στην πό λη  και την ευρύτερη περιοχή.
Ωστόσο ουσιαστικά λειτουργεί αττό το1984 αλλά 
υπό  τη μορφή Πνευματικού Κέντρου του 
Δήμου μέχρι το 1994 οπότε παίρνει τη σημερινή 
της μορφή. Σα στόχο έχει την αναβάθμιση και 
πρ ο ώ θ η σ η  του πολιτισμού και της παράδοσης 
συνεργαζόμενη με κάθε πολιτιστικό φορέα αττό την 
πό λη  και όλη την Ελλάδα στηρίζοντας 
κάθε πολιτιστική δραστηριότητα είτε σαν οργανιυτής 
είτε σαν συνδιοργανωτής.

Το πλούσ ιο  πολιτιστικό και κοινωνικό ημερολόγιο της 
ΔΕΠΚΑ Σερρών περιλαμβάνει:

• μεμονωμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις

• εκδηλώσεις θεσμούς ( Ελευθέρια, Βαλκανική Συμφωνική 
Ορχήστρα Νέων, Camp basket & ποδοσφαίρου,
Διεθνές χορευτικό ραντεβού, Όπερα κλπ.)

• Επιμορφωτικά τμήματα ( εικαστικό εργαστήρι, 
εργαστήρι κεραμικής, σκάκι, γυμναστική, Η/Υ, 
κοπτική - ραπτική, φωτογραφία, κλπ.)

• Βιβλιοθήκη

Η έντονη κίνηση και η συμμετοχή των Δημοτών 
αποτελούν την επ ιβράβευση του έργου της ΔΕΠΚΑ

3 Λ Λ Κ Λ Μ Κ Η  Ϊ Υ Μ Φ Ο Μ Κ Η  
Ο ν Χ Η Χ Τ Τ λ  ΝΕΠΝ

To 1996 νέοι μουσικο ί α π ό  τπ Σκόπια , την Αλβανία, 
τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία  και την Ελλάδα 
φιλοξενήθηκαν στην π ό λ η  των Σερρών επ ί 7 ημέρες 
ό π ο υ  γνωρίζονται μεταξύ τους, συνεργάζονται, κάνουν 
τις απαραίτητες πρόβες  ώστε να δέσουν σαν οργανικό 
σύνολο, με όλα τα όργανα που  προβλέποντα ι  για την 
δημιουργία μιας σ υ μ φ ω ν ικ ή ς  ορχήστρας και υ π ό  αυτή τη 
μορφή, ενταγμένη π λ ή ρ ω ς  στην πολιτ ιστική δραστηριότητα 
της πόλης , π ρ αγ μ α τοπ ο ιο ύ ν  συναυλία  στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.

Β λ Ε γ σ ε π λ

Με αφορμή τον εορτασμό της επετείου 
της απελευθέρωσης της πόλεως των 

Σερρών στις 29 Ιουνίου 1913, κάθε χρόνο 
κατά το μήνα Ιούνιο πραγματοποιούνται 

πολλαπλές πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως  
θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες, 

παραδοσιακές βραδιές σε συνοικίες της πόλης, 
αθλητικές εκδηλώσεις κ.ά. με αποκορύφωμα  
τις εκδηλώσεις της 29ης Ιουνίου, όπου με την 
συμμετοχή όλων των πολιτιστικών συλλόγων 

γίνεται λαμπαδοφορία.

C A M V  ΒΑ/ΚΗΤ Σ- Π Ο Α Ο ί Φ Μ Τ Ο Υ

Στο τέλος κάθε 
σχολικής χρονιάς 
οργανώνεται από 

τη ΔΕΠΚΑ Σερρών 
το Camp Basket 

και ποδοσφαίρου 
.•Τι" ___ για μαθητές

»*" Δημοτικού και Γυμνασίου. 
Διάσημοι προπονητές φιλοξενούνται 

στην πόλη μαςκαι διδάσκουν στους μαθητές 
το αντίστοιχο άθλημα.Tb Camp περιλαμβάνει 

και αγώνες ανάμεσα στις ομάδεςτων μαθητών.
. 1 Σε όλα TÖ παιδιά δίνονται δώρα, στολές, μπλουζάκια 
Vκαι κασελάκια.

ψ ϊ * *  -  1



O n t  V A

A / t O N t X  
X O V t V T I K O  

V A  N T  t u o y

l i u  i lAuiuiu ιης ô iu ι ιεμιψεμειυκης uuv tpyu u iu t , ,  u n o  IG 19S5, 
o p y u v tu v t iu i  io» A u y o u u io  κυθε χρονιυς 10 ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ H ι ιο λ η  μας φιλοξενεί φολκλορικά 
υ υ γ κ μ ο ιη μ α ιυ  u n o  υλλες χώρες k u i  μαζί μ ι  lu χομευιικα 
υ υ γ κ μ ο ιη μ υ ιυ  ιω»  ι ιυ λ ι ι ιυ  ι ικ ω ν  σ υ λλο γώ ν  ιου νομού μυς 
ι ιομουυιαζουν (vu  ψ υ ν ιυ υ μ υ γ υ μ ικ ο  θευμυ Οι εκδηλωυεις  
ι ι λ ω ο ιω ν ο ν  lui μ ι  επ ιυκεψεις  ιω ν  φ ιλοξενούμενων ο ι  
u ^ ioö iu iu  μονές, δημυυς h u i  κ ο ινο ιη ιες  ιΐ|ς ι υ μ υ ι ιμ η ς  
ηιριοχΐ)ς μ ι  ο κ υ ι ιο  11|ν γνωμιμ ιυ ,  i i | V υυυψ ιξη  ιω ν  
ο χ ( υ ( ω ν  k u i  ιΐ|ν uviuAAuyil  π λ η ρ ο φ ο ρ ιώ ν  yiu ιον 
ι ιυΑ ι ι ιυμο  n u d i  χίομυς

V I V A  l o o m  Η

I i u  nAuiu iu  ίων 
η ο Α ι ι ιο ι ικ ω ν  εκδηλωυεων 

I) ΔΕΠΚΑ α η ό  το 1995 
I) π ό λη  μας φιλοξενεί 

k u i  ανεβάζει ηα μοοτα ο ιις  
ό η ιρ ο ς .  Το 1995 η Οπερα 

Βαμνος παρουσ ίασε το έργο 
του Ροοίν ι  "  Ο κουρέας 

της Σ(ΡιΑΑΐ|ς",ινω το 1996 
η Chaniper Opera Blagoevgrad 

i ia p o u o iu o c  το έργο του Μότοαρτ 
" Οι γαμοι του Φιγκαρο".

t/K λ  χτικ ο  B r r  λ  χ τ H r ί 
o Y M V B r r o i A r r y r o ï

To ( I K U O T I K O  εμ γα ο ιημ ι  δημιουμγηθηκε το 1991 μ ι  
npunoßouAiu  ιου Δήμου Σερρών h u i  σήμερα λειτουργεί 
μ ι  μαθηιες Δημο ι ικού  - Γυμναυίου και υποψήφ ιους  
yiu U | V  οχολι)  KuAuiv Τ ιχνω ν. I t  ολΐ| ιΐ|ν διαμκειυ ιης 
πορείας του, i o  E i k u u t i k ó  Εργαστήρι κατυψεμε vu k o v c i  θ(σμο 
την Εικαστική n u iô t iu  στην noAi) μας. Το ιτλουσιο έργο που  (χ(ΐ 
T iu pouo iao t i  μέχρι σήμερα είναι:

Η Βιβλιοθήκη της Δ Ε II K A Σερρών A t i io u p y t i  
u l to  ιον Δεκέμβριο ιου 1994, υ ιό ν  4ο ομοφο τΐ|ς 
Δημοι ικης Ειι ιχειμΐ|οΐ|ς Διυθειε ι (vu  Πυιδικο Τμημυ 
ιμ ι ιΑ ο υ ι ια μ ε ν ο  με i i | V ι ιυ ιδ ικη  συλλογή ε ι ι ι ι μ σ ι κ ζ ιυ  
■ l u  ιχ ν lirici h u i  παζλ αε (vu  ι ιολυ  ομομψ υ χω μ ο  ti6iKu 
δ ιαμορφ ωμένο  yiu ιούς μικρούς μυς ψιλούς Ι ι υ ν  ίδιο 
ομοψο A t i io u p y t i  ι ι ι ιυ ΐ |ς  k u i  i u  A v u y ν ω ο π )ρ ιο  yiu ιούς 
ενήλικες υ ν ι ι γ ν ω υ ι ις  μυς II ουλλογη  ιΐ|ς Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης i i t p i A u p | i u v t i  7 5U0 ιομους K u A u i i k i  όλο 
iu ψυ u μ u π|ς γνω ο η ς  μ( i 6 iu iu p i |  εμψαοη οτΐ| Λογοιεχν ιυ  
IIAouoiu t iv u i  U K o p i |  i| ò p u u i |  ι ΐ|ς Βιβλιοθήκης 11 ο ς ο ι  
δ ιαψυμις  ικδΐ |λωυ(ΐς  k u i  ι κ ι ι υ ιδ ιυ ι ι κ υ  πρε ιγμαμμυιυ . 
K u i io iu  u n o  u u iu  iu ι ιρ ο γ μ υ μ μ υ ιυ  που υ ιεφ θ η κυ ν  με 

μεγάλη ι ι ι ι ι υ χ ι α  ipuv .  « ΓΑ ΠΑΙΔΙΑ Γ ΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ 
ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ ΤΟΝ Α Ι ΙΩ Ι ΙΟ « ,  .,ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΟΥ ΚΥΛΑΕΙ 
IA N  ΝΕΡΟ«, n i l  I I  ΙΟΡΙΑ ΓΗΣ I ΡΑΦΗΣ« κ.α Τον Α π ρ ίλ ιο  
ιου 1996 η Β ιβλιοθήκη ιΐ|ς ΔΕ ΙΙΚΑ u r K u i l u u t  το βραβείο 
u n o  ιον "ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΙΙΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ", 
yiu 11|ν συμβολή  ιΐ|ς ο ιη ν  ι ιρυώθΐ|υΐ | ιου πα ιδ ικού βιβλίου

Κ / Ν Η 7 Μ  Η / ΰ Λ Ι Ο Ο Η Κ Μ
II βιβλιοθηκιι  ιης Δ Ε Ι Ι Κ Α  6i u ü ( ιει ε ι ι ιο η ς  k u i  t v u  

β ιβ λ ιο υ υ ιο κ ινη ιο  ( Κ ιν η ιη  β ιβλιοθηκιι)  με ιο  ο π ο ίο  
ε ι ι ιοκε Η ι ε l u i  υ ιιυ μ υ κ μ υ υ μ ε ν υ  χω ρ ιά  ιου νυμου μ υ ς  

k u i  ψυλακιυ luu  u ip u iu u  ιης ι ι ιμ ιυ χ η ς  Η υυλλογη  ιης 
Κ ινη ιης  βιβλιοθήκης υνέμχετυι οημερυ  u t  1 000 τόμους.

I

αψιοες, καμίες Χ ρ ιυ ιουγεννω ν H Πάοχα ζωγραφισμένες a n o  
iu πα ιδ ια  (1991-1996)
ο ρ γά νω σ η  Τοπικού Δ ιυ γω ν ιυ μ ου  και ενός Πανελλήνιου 
με θεμυ " Ο Αθλη ι ισμος  ο ιη  ζωη του ι ιυ ιδ ιου".
(1993 A m o  n u o t  15ßpuß t iu )
Εκθεση ζωγραφικής υ ιη  Δημοτική Πινακοθήκη Λαριοας,
1994

Κινηυη  o u p n u p u u  ιυοης προς  IU πο ιδ ια  της Θράκης, 1994 
Ο ρ γα νω υ η  Τοπικού Δ ια γω ν ιυμού  με θέμα: "Μουσικές Εικόνες”  
u t  o u v tp y u u iu  με ιην EPA Σερρών, 1995 
Επιμέλεια  ιοιν ο ψ ιο ω ν  yiu του αγώνες Βάλει των Τ.ΕΦ.Α A 
Σερρών, 1995
n p o iu u i )  ζωγραφικής επεμβυσης  σε υποβαθμ ισμένα  μέρη 
ιης πόλης, 1995
Συμμετοχή u t  τέσσερις Πανελλήνιους Δ ια γω ν ισ μο ύ ς ,1992, 
1993, 1995, 1996, οπού  u m u n u a t  ß p u ß t i u  k u i  σημαντικές 
διακρίσεις
Εκθέσεις ζωγραφικής στην πλατεία Ελευθερίας της π όλης  μας, 
1992, 1993

Λ.Κ.ΙΙ.Κ.Λ. ΣΙίΡΡΩΝ
Ε θ ν .  Α ν τ ί σ τ α σ η ς  34

τ.. ν i n n i  ι Ρ7Π1 ?
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AHMOTIKH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΡΡΏΝ

(Λ.Ε.Π.Κ.Α)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
KENTPOV

τμήματα

φ /- ίάεκψυ \ ίκώ V )Ίκ χκ I) ίο ιών 
)ΐα παιδιά na miaut y

φAerobic )ΐα evi vince
φ Σουηδικής γυμνά νικής 

)ΐο ενήάικες

φ δίονιερνου χορού 
)ΐο ενήάικες

φ Μαοϊκού ίΊπαάάου 
)ΐα παιδιά

φ ύαιαοκει ιή ς /ίο χιπμαιω \ ' 
με καάάιιεχνικό ππάο 
)ΐα ενήάικες

φ Λανειοηκή βιβάιοοήκη 
με ανα\'νωοτήριο

φ Ωρα παραμυθιού 
μα παδιά προοχσΐκής 
κα οχσϊκής πάικίος

ί <§> ύσΜάοδεωρο \ια παδιά
! φ Σκάκι \ια naôc
j δημοηκού - Γειμνααου
i φ Βκαοπκό εργαοιήρι

φ Zcj\pC(piK!\
\ια παιδιά κα ενήεκες

Το Κεντρικό κτίριο της Λ.Ε.Π.Κ.Α 
βρίσκεται επί της οδού Εθν. Αντί στάσης 34.
Πρόκειται \ια ένα νεοανεγερθέν κτίριο,
που ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε χρήση μόλις τον Ιούνιο του 1994

Εξωτερικά η εμφάνισή του κανοποεί αισθητχά το μάπ. 
Κατασκευασμένο ημκυκλικα, όλο από  καθρέπτη, 
βαμμένο σε κίτρινο και μπλε’, 
με πρασια και καλωπισπκά φυτά.
αποτελεί ένα δείγμα σύγχρονης αρχιτεκτονικής της πόλης μας.

Αναλυτικότερα, αποτελεί ται α πο  τέσσερις ορόφους,
εξαιρούμενων των root-garden και του υπογείου,
το οποίο σημειωτεον είναι διαμορφωμένο έτσι.

που να καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες
ενός εκθεσιακού χώρου, με σωστό φωτισμό και λιτή γραμμή,
για να μην α π ο σ π ά  την προσοχή του θεατή
α πο  τα εκτειθέμενα έργα.

Στον Ιο  όροφο λειτουργεί κυλκείο, το οποίο 
εξυπηρετεί πς ανάγκες εκδηλώσεων, 
που πραγματοποιούνται στην αίθουσα, 
η οποία  επίσης, βρίσκεται στο Ιο  οροφο 
και εί ναι ειδκα διαμορφωμένη
γ αυτό το σκοπό, κλμστιζόμενη, με μβφοφωνκη εγκατάσταση 
και με χωρττκότητα 100 ατόμων.

Στον 2 ο οροφο, στεγάζονται τα τμήματα γυμναστκής,

στον 3ο οροφο. η Γραμματεία, το γραφείο του Διευθυντή 
και η αίθουσα συνεδριάσεων του Λ.Σ.

Στον 4ο όροφο, στεγάζεται η βίίλιοθηκη, το αναγνωστήριο.
το γραφείο του Προέδρου
και ειόκη αίθουσα για συνεντεύξεις τύπου
και συναντήσεις συλλογών.

Γ cvm ^ o w p ù o a  - μακέτες:  Προβολή »dv. * τι>λ. 51.400 
AnoxpMMKTTKJiioé - ρ«λμ: Ενθε ο ς  - τηλ. 51351  

EÄTvrwoq: Κψο* ΧαρολομπίΒη - ττνλ. 2&.10Θ 
Σχε& ο Κ«φ«κος Κουνουπης



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΝΙΚΑΙΑΣ

[Βρίσκεται στο συνοικισμό 
εργατικών κατοικιών Νίκαια/]

. ΟΡΑΓΓΗΡΙΟΤΗΤΕΓ ΚΕΝΤΡΟΥ

Λανεισπκη βιίλιοβηκη · Κινητή 3ό.\ιοβηκη

Τμτματα Ωομρατρικής ια παιδιά Λτμοτικου-Γιμνσσίου 

Τμήματα ττ λτροφοοβής \ια  τταιδια Γιμνασι ου-Λυκείου 

Τμτματα πλτροφοοκής μια ενήλκες

μιματα θεατρκής παιδείας m g ποάα Λιμοτχου-Γιμνασιου 

Μπάσκετ μια παιδιά Λτμστκου-Γιμνασίου

Σκάκι \ια  παιδιά Δτμοτκού-Γυμνασι ου

Ωρα παραμιitoti -,ια τα»« προσχαΧκτς %αι τχ αλκής τήκιας

Κουκλοθέατρο μια π Gioia προσχ ολκής και σγολκπς ηλκιας

Τμτματα κοπτχης-ρατττχης μια γυναίκες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ

[Βρίσκεται στην ηάατεία Ομόνοια/

-  ΟΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Αθλητισμός και γυναίκα

Μοντέρνος χορος μια τταιδια Λημοτχού-Γυιινασίου 

Τμήματα Σωμ ρα<ρικης ',ια rruiôià Λφο^κοϋ-Γυμνασι < 

Τμτματα πληροφορκης μια τταιδια και ενηλκες 

Δανειστική 343λιοθηκη-Κινητή ββλιοθήκη. 

Θεατρκή Παιδεία μια τταιδιά Λημοτκου-Γεμνασίου 

Ωρα παραμυθιού μια παδια προσχολκης ì  σχαλκης ηλι 

Μπασκετ Μα παιδια Λημοτκου-Γυυνασιου

Κουκλοθέατρο μια παιδιά Λημοτκου

χτματα κατασκευής νοσιτμάτων με καλΛιτεχνκο π 
μια γυναίκες.

Ώτματα Κοπτχης-Ρατττικης Μα μυναικες
\



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΦΑΓΕΙΩΝ

'βρίσκεται στο συνοικισμό 
εργατικών κατοικιών Απαμεία/]

ΟΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

. ;· :ι 7 ~;κη \ιΟ.)Γκη ΝΛΓ · .•4.·· .»ι·κη

Τμτματα _ n \ p (  ϋ ΐ ,ιΚ ’χ  · , κ ι  γ τ ι :η ί ι ι : Λΐ'μι τ κ . ,ι *.λ < · ι

Τιχματο ττληρχρορκής ',ια τταΑ« Γυμνάσιου- Χυκειου

Τμήματα πληροφορικής .ια ενήλικες

μηματα γυμναστικός -,κλ '.υναικες

Μττοσκετ ,ια τακχα ΛημοτκιΧ-Γιμνασκχ'

ιτμιτ-α -*£οτρ*,πς ταιόϋας κ  Tran« Ατμότμλ>-Γι.μνασια>

Σκάκι ,ια TCIOCJ ΛΓμυ"ΧιΧ'-Γιμ\ αοι ex·

Ωρα Tcocaxtkx’ «  ταάα τοϋϋ\α\κ.·χ \ia τ\ο\κτς Άχιος

Αθλητισμός \α ι γυναίκα



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ KENT! 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

[Βρίσκ€ται στι/ εργατικέ/ κατο 
Κηφισιά/ περιοχή Αγ.Γεωργίε

ΟΡΑΓΓΗΡΙΟΤΗΤΕΙ ΚΕΝΤΡΟΥ

&
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΛΜΕΙΗ
Υ Π Η ?Ε ΤΗ ΙΗ

Τμήματα κεραμικής για παιδιά 
Λτμοτκεό-Γυμνασίου-Λι.'κείου και 
για ενήλκες γυναίκες και ανδρες.

-Χθλητισμος και γυναίκα

Τμήματα κοπτκης-μαππκης για γυναίκες

Κινητη βιβΛιοθηκη-δανεΚΓΓίκή βιβλιοθήκη

Τμτ'ματα σκάκι να παιδια Λημοπκοό-Γίμνασιοι

Μπασκετ κτ παιδια Λημοτικοό-Γυμνασί<χ>

Κουκλοθέατρο για παιδιά Λήμου* ου

Ω ρ α  παραυοθιου για παιδιά 
προσγαλκης και οτγαλκής ηλκίας
γτματα κατασκειης κοσμημάτων 
με καλλτΓε\\·κο π η λ ό

Τ μ γμ α τα  ßrrpto για ενήλκες

Χ ρ όνια  τ ώ ρ α , οι Α φ ο ί Τ σκόλα δ ια κ ρ ίν ο ν τ α ι ■
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NOR
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

• Οι θερμοπομποί EI.NOR 
είναι ο π ιό κατάλληλος τρόπο; 
γιά να θερμάνετε 
μικρούς και μεγάλους χοίρους.

•Είναι οικονομικοί, 
γιατί λειτουργούν 
με θερμοστάτη.

•Τοποθετοι νται αμέσοες 
χοερίς σκαψίματα.

•Λεν ςεραίνουν τον αέρα.

•Μπαίνουν σ’οποιονόήποτε χοίρο 
γιατί έχουν πάχος 5 εκ. 
και κυκλοφορούν 
σε 1S όιαιρορετικες όιαστάσεις.

• Εχοι V όιετή εγγύηση.

•Κοστίζουν από -ΕΜΜΜ) όρχ. 
μέχρι 5<Η>04) όρχ.

ΑΠ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΖ
Ν.ΠΛΑΣΤΉΡΑ 9  ΤΗΛ 5 7 5 0 0  

(απέναντι απο την AypTpaneC a)

Ε π ι  ο  η  u  n J A v J X  π  ρ.ο.ο.ω  n ia jF .T A T  A iR Q M  Ε Θ

auro ’«οβοι

3ο χλμ. Σερρών-Θεσσαλονίκης, απέναντι από ίο Εργοστάσιο Ζάχαρης, τηλ.Ö32Τ-54Λ23-* ”


