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Τεύχος 5 

 

 

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2009  

Σε αυτό το τεύχος 

 Επανασυγκρότηση του Δ.Σ. της  

    εταιρείας  

 Μελέτες - έργα που υλοποιούμε 

 Νομαρχιακή αποστολή στη Σερβία 

 Ενημέρωση για χρηματοδοτικά      

προγράμματα.  

Ενημερωτικό δελτίο
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ 

 

 

 

 

 

 

Μετά την παραίτηση του αντιπροέδρου της εταιρείας κου Κωνσταντίνου Παπαπαναγιώτου στις 1/10/2009 από το Δ.Σ. 

της εταιρείας και την αντικατάστασή του στις 16/11/2009 από τον κο Θεόδωρο Μηλίδη επανασυγκροτήθηκε σε σώμα το νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στη συνεδρίαση της 18ης  Νοεμβρίου 2009 με τη νέα του σύνθεση να έχει ως εξής: 

1. Στέφανος Φωτιάδης, ως Πρόεδρος. 

2. Σοφοκλής Θεμιστοκλέους, ως Αντιπρόεδρος. 

3. Ιωάννης Βλάχος, ως Διευθύνων Σύμβουλος. 

4. Αθανάσιος Γάτσιος, ως Εντεταλμένος Σύμβουλος. 

5. Μιχάλης Δοδακόπουλος, ως μέλος. 

6. Βασίλειος Κοσλίδης, ως μέλος. 

7. Θεόδωρος Μηλίδης, ως μέλος. 

8. Αθανάσιος Σπάσης, ως μέλος. 

9. Ιωάννης Χατζηηλιάδης, ως μέλος. 

 

Στον Πρόεδρο της εταιρείας Στέφανο Φωτιάδη ανατίθεται η εν όλω ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού 

Συμβουλίου όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 10 και 12 του καταστατικού της εταιρείας. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει κατά 

την απουσία του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 10 και 12 του καταστατικού της εταιρείας. Στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθενται τα καθήκοντα που περιγράφονται στο άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας. Στον Εντε-

ταλμένο Σύμβουλο ανατίθεται η συνδρομή του Διευθύνοντα Συμβούλου στην άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων του 

καθώς και στην ανάληψη του συντονισμού της προετοιμασίας εν όψει της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου. 

 

  
 

 

 

 

Υπ. αρ. 168/2009 διακήρυξη με αναθέτουσα αρχή τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης. 

 

Μετατέθηκε για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ το 

έργο που προκηρύχτηκε με την υπ. αριθμ. 168/2009 διακή-

ρυξη με αναθέτουσα αρχή το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 

Κερκίνης και στην οποία προκήρυξη η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ανα-

δείχτηκε ανάδοχος δύο τμημάτων του έργου που αφορού-

σε:   

1. Υπηρεσίες ζωγράφου φύσης. Για την εικονογράφηση 

του οδηγού αναγνώρισης ορνιθοπανίδας και των άλλων 

εντύπων και εκδόσεων του Φορέα.  

2. Υπηρεσίες έρευνας εντομοπανίδας και μικρών  

θηλαστικών της περιοχής του υγροτόπου. Για την 

έρευνα της εντομοπανίδας της προστατευόμενης περιοχής 

και την ταυτοποίηση των δειγμάτων καθώς  επίσης και έ-

ρευνα καταγραφής των μικρών θηλαστικών της περιοχής.  

Για το παραπάνω έργο αρχικά προβλεπόταν η χρηματοδό-

τησή του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον», 

Μέτρο 8.1, Προστασία και διαχείριση βιοτόπων – οικοτό-

πων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλ-

λους του Γ ΚΠΣ.  
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Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ 

 

 

Υπ. αρ. 2/2009 Προκήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού της Διεύθυνσης  

Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (ΔΙ.Σ.Α) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

 

Εγκρίθηκε το πρακτικό 4 (αρ. πρ. 5871/ 17.11.2009) 

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, που αφορά στα 

αποτελέσματα της τελικής κατάταξης των προσφορών, που 

κατατέθηκαν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχων του έργου «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής 

συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και 

ατόμων που χρήζουν κατ΄ οίκον βοηθείας» στο οποίο η 

ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ συμμετείχε με το έργο με τίτλο «Ενέργειες ενί-

σχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότη-

τας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’                                                                              

οίκον βοήθειας από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στη κοινότητα   

Ορεινής».  

Επίσης ολοκληρώθηκε η διαβίβαση των απαιτούμε-

νων δικαιολογητικών προς τη Διεύθυνσης Σχεδιασμού & 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκει-

μένου να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού. Κατόπιν της 

κατακύρωσης θα υπάρξει εκχώρηση υλοποίησης του προ-

γράμματος και το αντίστοιχο προσωπικό αυτού σε κοινωφε-

λή επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο της κοινότητας Ορεινής 

για λογαριασμό της οποίας συμμετείχε η ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ στο 

διαγωνισμό.  

 

 

 

 

Η ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ συμμετείχε στην αποστολή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών η οποία φιλοξενήθηκε έπειτα από 

πρόσκληση του Νομάρχη της Νίσσας Σερβίας, Alexander 

Zvetkovic, προς το Νομάρχη Σερρών κ. Στέφανο Φωτιάδη το 

τριήμερο 17-20/12/09. Επικεφαλής της Νομαρχιακής αντιπρο-

σωπείας, που αποτελούνταν από τους Αντ/ρχες κκ. Καρυπίδη, 

Μαλαμάκη, τον Πρ/νο Τουρισμού κ. Σύρπα, το Δ/ντη της 

ΑΝΕΣΕΡ κ. Ι. Καλογερούδη, ήταν ο Νομάρχης Σερρών κ. Στέ-

φανος Φωτιάδης, η οποία έγινε με την παρουσία και τη συμ-

βολή του Προξένου της Ελλάδας στη Νίσσα κο Ψιάχα Γεώργιο. 

Η αποστολή αυτή είχε ως αποτέλεσμα την υπογραφή μνημο-

νίου μεταξύ των δύο νομαρχιών στους τομείς  

Α. Οικονομίας και Εμπορίου 

Β. Τουρισμού 

Γ. Πολιτισμού 

Δ. Αθλητισμού 

Ε. Εκπαίδευσης 

Στ. Προστασίας του Περιβάλλοντος 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν ανάμε-

σα στις δύο αντιπροσωπείες έγινε παρουσίαση του έργου και του 

ρόλου της Αναπτυξιακής εταιρίας Σερρών (ΑΝΕΣΕΡ) από το Διευ-

θυντή της ΑΝΕΣΕΡ κ. Ι. Καλογερούδη. Το ακροατήριο έδωσε 

μεγάλη προσοχή στο ρόλο και το έργο της  ΑΝΕΣΕΡ σχετικά με  

 

 

Φωτογραφία: Χειραψία του Νομάρχη Σερρών κου Στέφανου Φωτιάδη 
με τον ομόλογό του της περιοχής του Νις κο Alexander Zvetkovic κατά 
την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας των δύο περιοχών. 

Φωτογραφία: Ο Αντινομάρχης τουρισμού κος Καρυπίδης προλογίζει 
την παρουσίαση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 2007 - 2013 

 

 

 

τη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού επιβεβαιώθηκε από το πλήθος των ερωτήσεων 

που απεύθυναν προς τον διευθυντή της εταιρείας το οποίο αποδεικνύει και το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού και των επαγγελ-

ματιών της περιοχής της Νίσσας σχετικά με τα παραπάνω προγράμματα και τους τρόπους συμμετοχής τους σε αυτά.   

Η συνάντηση αυτή ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για να παρουσιάσει η εταιρεία τα προγράμματα που έχει συμμετάσχει 

και που πρόκειται να υλοποιήσει στο μέλλον, να προβάλει το έργο της και να κάνει επαφές με στελέχη και ιδιώτες από την περι-

οχή της  Νις που ενδιαφέρονται για την μεταφορά τεχνογνωσίας προς αυτούς από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών.         

                             

 

 

 

 

Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα που συναντάμε 

στην καθημερινή μας επαγγελματική δραστηριότητα είναι τα 

ερωτήματα που μας τίθενται από φορείς και ιδιώτες σχετικά 

για την αξιοποίηση κάποιου χρηματοδοτικού προγράμματος 

κατά τη νέα χρηματοδοτική περίοδο 2007 - 2013. Προς 

ενημέρωσή όλων αυτών θεωρήσαμε σκόπιμο να συμπερι-

λάβουμε στην ενημερωτική μας έκδοση μια νέα στήλη η 

οποία θα έχει ως στόχο να κάνει όσο περισσότερο γίνεται 

κατανοητό το τι είναι αυτά τα χρηματοδοτικά προγράμματα, 

τι δράσεις χρηματοδοτούν και πως μπορούν να κάνουν 

χρήση αυτών τόσο οι φορείς, όσο και οι ιδιώτες. Σε αυτό το 

τεύχος θα παρουσιάσουμε την διάρθρωση των χρηματοδο-

τικών προγραμμάτων ώστε οι μη μυημένοι αναγνώστες να 

κατανοήσουν με έναν σχηματικό τρόπο το πώς διαρθρώνο-

νται τα χρηματοδοτικά προγράμματα.  

Μετά την ολοκλήρωση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου 

ξεκίνησε η υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ). Το Ε.Σ.Π.Α. έχει συνολικό 

Προϋπολογισμό 39,4 δισ. Ευρώ (20,4 δισ. Κοινοτική Συν-

δρομή, 11,5 δισ. ευρώ Εθνική Δημόσια Δαπάνη, 7,5 δισ. 

Ιδιωτική Συμμετοχή) όπως αυτός αποτυπώνεται στο σχήμα 

1. Στα ποσά αυτά ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται οι πόροι που 

για την Αγροτική Ανάπτυξη και την Αλιεία οι οποίοι ανέρχο-

νται σε 7,5 δισ. Ευρώ (3,9 δισ. Κοινοτική Συνδρομή – 2,2 

δισ. Εθνική Δημόσια Δαπάνη – 1,4 δισ. Ιδιωτική Συμμετοχή) 

και αποτυπώνονται στο σχήμα 3. Το Ε.Σ.Π.Α. και το Πρό-

γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013 με την ονομασία 

Αλέξανδρος Μπαλτατζής είναι τα δύο κυριότερα χρηματοδο-

τικά πακέτα της περιόδου αναφοράς. 

 

 

 

Οι σημαντικότερες χρηματοδοτήσεις για ιδιώτες, 

φορείς κλπ θα γίνει μέσα από το Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 που αποτελεί 

τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013. Το ΕΣΠΑ 

2007 – 2013 διαρθρώνεται (βλ. σχήμα 2) και θα υλοποιηθεί 

μέσα από  

 8 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, και 

 12 Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

Για την ύπαιθρο η στήριξη έρχεται μέσω του Εθνι-

κού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΣΣΑΑ) 2007-2013 το οποίο καθορίζει τις προτεραιότη-

τες της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013, για τη στήριξη 

της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα-

μείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Η πολιτική αγροτικής 

ανάπτυξης 2007-2013 για την Ελλάδα εστιάζεται σε τρεις 

βασικούς άξονες (βλ. σχήμα 4): 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της 

γεωργίας και της δασοκομίας 

 Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιο-

χές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας 

συνεπικουρούμενους από ένα τέταρτο οριζόντιο άξονα 

LEADER, που βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε από 

τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες LEADER των προηγούμενων 

προγραμματικών περιόδων 
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ΕΣΠΑ 

ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Ε.Π. 

Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 

 

Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 

 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρη-

ματικότητα 

Ψηφιακή Σύγκλιση 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

 

Διοικητική Μεταρρύθμιση 

Τεχνική Υποστήριξη εφαρμογής 

ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 

 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοπον-

νήσου – Ιονίων Νήσων 

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 

 

ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλά-

δας – Ηπείρου 

ΠΕΠ Αττικής 

 

Διασυνοριακή 

Διακρατική 

Διαπεριφερειακή 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
20, 4 εκ. € 

 ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  11,5 εκ. 

€ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 7,5 

εκ. € 

ΕΣΠΑ 
39,4 εκ € 

Σχήμα 2: Γραφική παρουσίαση της διάρθρωσης του ΕΣΠΑ 

Σχήμα 1: Γραφική παρουσίαση του προϋπολογισμού του ΕΣΠΑ  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 -2013 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 

2ος Άξονας: Βελτίωση του 

περιβάλλοντος και της υπαί-

θρου 

 

3ος Άξονας: Βελτίωση της 

ποιότητας ζωής στις αγροτι-

κές περιοχές και διαφορο-

ποίηση της αγροτικής οικο-

νομίας 

1ος Άξονας: Βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας του 

τομέα της γεωργίας και της 

δασοκομίας 

 

4ος Άξονας: Προσέγγιση 

LEADER 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

3, 9 εκ. € 
 ΕΘΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  2,2 

εκ. € 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

1,4 εκ. € 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 39,4 εκ € 

Σχήμα 3: Γραφική παρουσίαση του προϋπολογισμού του Π.Α.Α 

Το επόμενο τεύχος  
το Φεβρουάριο  
του 2010 

Αρχισυνταξία – Υπεύθυνος δημιουργικού 

 Τρεβλόπουλος Σαράντης, Κοινωνιολόγος 
Συντακτική Ομάδα 

 Γραμματόπουλος Αριστείδης Υπεύθυνος Κ.Υ.Ε. 

 Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος 

 Καραγκιόζης Δημήτριος, Γεωπόνος 
Υπεύθυνος σύνταξης 

 Καλογερούδης Ιωάννης, Διευθυντής ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 

 

Συνδρομές 

Μπορείτε να εγγράψετε / διαγράψετε τον εαυτό σας ή κάποιον που 

γνωρίζετε, στέλονοντάς μας ένα e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: 

newsletter@aneser.gr γράφοντας στο θέμα την λέξη Subscriber ή 

Unsubscriber για εγγραφή ή διαγραφή αντίστοιχα. 

Στοιχεία Εταιρείας 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 

Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Σέρρες, 62122, Τηλ. 23210 64402-3,  

Fax: 23210 99639, www. aneser. gr e-mail: info@aneser.gr

Σχήμα 4: Γραφική παρουσίαση της διάρθρωσης του Π.Α.Α


