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Ειδικότερα για τον Νομό Σερρών, θέλω να αναφερθώ σε 

ορισμένα μεγάλα έργα όπως και σε ένα πλέγμα μικρότερων έργων, τα 

οποία όλα μαζί θα συμβάλουν αποφασιστικά στην δυναμική 

αναπτυξιακή πορεία του Νομού Σερρών προς τον 21ο αιώνα.

Τα έργα του Διευρωπαϊκού Αξονα Σερρών-Εγνατίας Οδού ύψους 

4,5 δισ. δρχ. περίπου, θα συνδέσουν το Νομό με την Δύση και με την 

Ανατολή και θα δώσουν ουσιαστικές αναπτυξιακές προοπτικές και 

δυνατότητες.

Η Εθνική Οδός Λεκωνίας-Προμαχώνας, συνολικού ύψους 7,2 

δισ. δρχ. περίπου, καθώς και η κατασκευή Γέφυρας του Στρυμώνα 

στην Πεπονιά, ένα εκτενές πλέγμα έργων στους οδικούς άξονες:

• Λιθοτόπου-Κερκίνης-Ροδόπολης,

• Νιγρήτας, Ευκαρπίας,

• Στρυμώνα- Αμφίπολης,

• Νιγρήτας-Λαγκαδίου με τα όρια του Νομού Θεσσαλονίκης,

• Στρυμώνα Ηεράκλειας,

• Ανθής-Πατρικίου-Σιτοχωρίου,



• Αγίου Δημητρίου-Κουμαριάς-Καμήλας,

• Σερρών-Νιγρίτας,

• Σερρών-Λαϊλιά,

• Σερρών Βρόντους.

Καταλυτικό ρόλο στην αγροτική ανάπτυξη του νομού παίζει η 

ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων, όπως της Νέας Ζίχνης, της 

Αναστασίας, των Σερρών, του Παλαιοκάστρου, της Μεσορράχης, του 

ανω Βρόντους και άλλων πολλών αρδευτικών και υδρευτικών έργων, 

που αλλάζουν σιγά-σιγά την φυσιογνωμία της περιοχής.

Το Γενικό Νοσοκουείο Σερρών που δημοπρατείται άμεσα ύψους 

14 δισ. δρχ. θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, αλλά και 

προοπτικά, θα λύσει πολλά προβλήματα του νομού στον τομέα της 

υγείας.

Σημαντικά είναι τα έργα και σε άλλους σημαντικούς τομείς για την 

ανάπτυξη του νομού αλλά και για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, 

όπως:



• στον τομέα του πολιτισμού η αξιοποίηση αρχαιολογικών και

χριστιανικών χωρών της Αμφίπολης, των βυζαντινών,

μεταβυζαντινών και Οθωμανικών μνημείων Σερρρών.

• στον τομέα του τουρισμού η αξιοποίηση του σπηλαίου Αλιστράτης 

και η αποκατάσταση Μονής Τιμίου Προδρόμου.

• στην παιδεία που είναι καταλύτης για την τοπική ανάπτυξη και την 

αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, γίνονται επίσης σημαντικά 

έργα, όπως το 2ο Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο Σερρών, το 

Γυμνάσιο Λευκώνα που κατασκευάζεται, και το 1ο Λύκειο Σερρών 

του οποίου η μελέτη ολοκληρώνεται και αρχίζει άμεσα η κατασκευή

• προωθούνται οι ιδιωτικές επενδύσεις, και ήδη έχει εγκριθεί η 

χρηματοδότηση από το ΠΕΠ ύψους περίπου 1 δισ. δρχ. για δύο 

μεγάλες μονάδες στο Νομό.

Δεν θα σταματήσουμε όμως εδώ. Ο νομός Σερρών πρέπει ν’ 

αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που του προσφέρονται με την 

σύνδεση του με τον άξονα Δύσης-Ανατολής, και με την διαβαλκανική 

συνεργασία. Υπάρχει δυναμικό στην Βόρεια Ελλάδα, στο Νομό 

Σερρών που θα πρέπει ν’ αξιοποιήσουμε όλοι μαζί για να 

συναντήσουμε με νέα πνοή, με ανταγωνιστικότητα και με δυναμισμό

τον 21ο αιώνα.



Η διαβαλκανική^ συνεργασία, η προώθηση των ιδιωτικών 

επενδύσεων ο εκσυγχρονισμός της επιχειρησιακής υποδομής και η 

αγροτική ανάπτυξη είναι οι τομείς που θα πρέπει να ρίξουμε το βάρος

μας.


