
 
Τεύχος 20, 

Μάιος - Ιούνιος  
2012 

www.aneser.gr 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με ταχείς ρυθμούς υλοποιείται πλέον το τοπικό πρόγραμμα LEADER. Το διάστημα Μαΐου - 

Ιουνίου 2012 έχουν υπογραφεί 7 συνολικά συμβάσεις με δικαιούχους της 1ης προκήρυξης, ενώ 

έχει δημοσιοποιηθεί πλέον και η 2η προκήρυξη του προγράμματος.  

Όσον αφορά τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί πρόκειται για 4 ιδιωτικά και 3 δημόσια 

έργα συνολικού κόστους 1.845.000 € και αντίστοιχης δημόσιας δαπάνης 1.271.500 €. Πρό-

κειται για τα ακόλουθα έργα:  

 Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών 

 Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 
 www.aneser.gr  - e-mail: info@aneser.gr 
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Σε αυτό το τεύχος 
 

 Προσέγγιση LEADER 
 Συμμετοχή σε διαγωνισμούς 
 Γενική Συνέλευση 
 

 

Ενημερωτικό δελτίο
 

Καλό Καλοκαίρι έτσι απλά. 
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▪ «Μητροπούλου Ευανθία – Οινοποιείο» με δικαιούχο την κα Μητροπούλου Ευανθία 

▪ «Εκσυγχρονισμός Παραδοσιακού Χώρου Εστίασης " Το Χαγιάτι στην Ορεινή Σερρών"»  

με δικαιούχο της εταιρεία Ζαχαρούδης Γ. & Σια Ο.Ε. 

▪ «Ίδρυση Καταλύματος στο Άγκιστρο Σερρών» με δικαιούχο τον κ. Ευσταθιάδη Ιωάννη 

▪ «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών» με δικαι-

ούχο το Δήμο Σερρών  

▪ «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Ορεινής» με δικαιούχο το Δήμο Σερ-

ρών 

▪ «Ανάπλαση πλατειών Αγίου Πνεύματος και Πεντάπολης» με δικαιούχο το Δήμο Εμμα-

νουήλ Παππά  

▪ «Ίδρυση παραδοσιακού ψητοπωλείου στο ΔΔ Αγκίστρου Σερρών» με δικαιούχο τη Σαββί-

δου Ανατολή  

Παράλληλα τα διάστημα αυτό έχει κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η ΑΝΕΣΕΡ 

ΑΕ στη Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών αποκλειστικά και μόνο για τη χρηματοδότηση των 

επενδυτικών σχεδίων του Τοπικού Προγράμματος LEADER ποσό ύψους 1.265.800 €. Το 

ποσό αυτό που αποτελεί προκαταβολή συνολικού ποσού 6.329.000 € προορίζεται αποκλειστικά 

να διατεθεί στους επενδυτές του τοπικού προγράμματος.  

Όσον αφορά τη δεύτερη προκήρυξη του τοπικού προγράμματος που δημοσιεύτηκε στις 

30/5/2012, θα διαρκέσει έως τις 17/9/2012 και αφορά την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων 

τόσο από ιδιώτες επενδυτές όσο και από φορείς δημόσιου χαρακτήρα. Λεπτομέρειες της προκή-

ρυξης αυτής δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική διεύθυνσης της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. (www.aneser.gr), 

πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. (Β. Αλεξάνδρου 2, τηλ 2321064402-3).   

Στα πλαίσια της προκήρυξης αυτής πραγματοποιούνται διαρκώς ενημερωτικές εκδηλώ-

σεις σε φορείς και πολίτες του νομού ενώ καθημερινά στα γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ  πραγματοποι-

ούνται από τα στελέχη της εταιρεία ενημερώσεις προς υποψήφιους εν δυνάμει επενδυτές. Εν-

δεικτικά αναφέρονται οι μέχρι σήμερα πραγματοποιηθείσες εκδηλώσεις οι οποίες θα συνεχι-

στούν καθ’ όλη τη διάρκεια της προκήρυξης.  

▪ 29/5/2012 Ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιου του Δήμου Ηράκλειας  

▪ 30/5/2012 Ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιου του Δήμου Σιντικής 

▪ 31/5/2012 Ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιου του Δήμου Ν. Ζίχνης  
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 

 

 

▪ 6/6/2012 Ενημέρωση στο Δημοτικό 

Συμβούλιου του Δήμου Εμμ Παππά  

▪ 9/6/2012 Ημερίδα ενημέρωσης των 

μελετητών, για τις λεπτομέρειες 

εφαρμογής του τοπικού προγράμματος  

▪ 10/6/2012 Παρουσίαση της 2ης 

προκήρυξης του τοπικού προγράμματος 

σε ημερίδα της Ένωσης Νέων Αγροτών 

στο Ν. Σκοπό  

▪ 20/6/2012 Παρουσίαση της 2ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος σε ημερίδα 

της Ένωσης Καταναλωτών Σερρών στο Σιδηρόκαστρο  

Στο αμέσως προσεχές διάστημα έχει προγραμματιστεί μια ημερίδα από το Επιμελητήριο 

Σερρών που θα αφορά τους Γεωπόνους που δραστηριοποιούνται στο νομό και μια ημερίδα για 

τους επιχειρηματίες του νομού μέλη του επιμελητηρίου.   

 

 

 

Τεχνική υποστήριξη για την αποτύπωση – αξιολόγηση και αξιοποίηση επιλεγμένων 

ακινήτων των Δήμων 

 

Είναι γνωστό ότι οι δήμοι κατέχουν ση-

μαντική ακίνητη περιουσία τμήμα της ο-

ποίας παρουσιάζει οικονομικό ενδιαφέρον 

και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προσφέρο-

ντας οικονομικό όφελος στο δήμο. Η αποτύ-

πωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των ακι-

νήτων είναι μια σύνθετη διαδικασία και οι 

υπηρεσίες των Δήμου αδυνατούν να τη φέ-

ρουν σε πέρας σε ικανοποιητικό βαθμό.  

Η ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ διαθέτοντας μεγάλη ε-

μπειρία σε θέματα αυτοδιοίκησης και τεχνι-

κοοικονομικής διαχείρισης έχει τη δυνατό-

τητα να υλοποιήσει σχετικά προγράμματα 

αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των 

δήμων. Για το σκοπό αυτό έχει προχωρήσει 

σε συμφωνία με τους Δήμους Εμμανουήλ 

Παπά, Βισαλτίας και Αμφίπολης για την υ-

λοποίηση τέτοιων προγραμμάτων αξιοποίη-

σης ακινήτων.  

Ένα τέτοιο πρόγραμμα περιλαμβάνει 

μια πολυεπίπεδη προσέγγιση και αναπτύσ-

σεται στα ακόλουθα στάδια:  

1. Αναλυτική καταγραφή των ακινήτων του 

ΟΤΑ 

2. Κατηγοριοποίηση των ακινήτων 

 

 

Φώτο: Από την ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε 
στο Νέο Σκοπό με τους νέους αγρότες. Αρχείο ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 
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3. Θέσπιση Προτεραιοτήτων για την αξιοποί-

ηση 

4. Επεξεργασία εναλλακτικών σεναρίων κατά 

ακίνητο – Project  

5. Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου δημο-

σιότητας - διαβούλευση κατά ακίνητο – 

Project 

 

6. Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά 

ακίνητο – Project 

Τα συγκεκριμένα προγράμματα αναμέ-

νεται να ολοκληρωθούν εντός διαστήματος 5 

μηνών 

«Κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας» 

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Απασχόλησης το έργο που υπέβαλλε ο Δήμος Σερρών ως Συ-

μπράττοντας ΟΤΑ σε συνεργασία με το Σύλλογο Οικογενειών και Φίλων για τη Ψυχική Υγεία Ν. 

Σερρών, ως δικαιούχο φορέα για την υλοποίηση της πρότασης «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης 

της φτώχειας στο Δήμο Σερρών». Η εν λόγω πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησια-

κού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » κωδικός πρόσκληση 49 και συντάχθη-

κε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών για λογαριασμό του Δήμου Σερρών. Αντικείμενο της 

πρότασης ήταν η υλοποίηση Σχεδίου Δράσης που αφορούσε στη δημιουργία νέων Κοινωνικών 

Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας.  

Στόχος της πρότασης που υποβλήθηκε 

είναι: 

 Η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτω-

ση των ευπαθών κοινωνικά και ειδικότερα 

των ατόμων ευρισκόμενων σε κατά-

σταση φτώχειας μέσα από ενέργειες 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και  πλη-

ροφόρησης, οι οποίες θα παρέχονται από 

όλες τις Κοινωνικές Δομές προς τους ω-

φελούμενους. 

 Η αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώ-

χειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 

για μεγάλο μέρος του πληθυσμού που 

έχει πληγεί από την οικονομική κρίση.  

 Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για 

άνεργους νέους έως 30 ετών, μέσω της 

πρόσληψης  τους  για τη δημιουργία των 

Κοινωνικών Δομών. 

 Η δημιουργία νέων Κοινωνικών Δομών 

αντιμετώπισης της φτώχειας που περι-

λαμβάνει έξι κοινωνικές δομές: 

▪ Κοινωνικό Παντοπωλείο 

▪ Δομή παροχής Συσσιτίων 

▪ Κοινωνικό φαρμακείο 

▪ Δημοτικός Λαχανόκηπος 

▪ Τράπεζα χρόνου 

▪ Γραφεία Διαμεσολάβησης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρό-

τασης που εγκρίθηκε θα ανέλθει στις  
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816.000,00 ευρώ που περιλαμβάνει το μι-

σθολογικό κόστος για την απασχόληση 24  

 

ατόμων για δύο χρόνια συν λειτουργικά ύ-

ψους 20% επί του προϋπολογισμένου πο-

σού. 

 

«Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της διοργάνωσης της Πανεπιστημιάδας Σερ-

ρών για το έτος 2012» 

Ολοκληρώθηκε η 8η Πανεπιστημιάδα Θεάτρου Σερρών με την συμμετοχή φοιτητικών θιά-

σων από την Ελλάδα την Κύπρο και το εξωτερικό (Γαλλία, Σερβία, Βουλγαρία) ενώ εντυπωσιακή  

ήταν η συμμετοχή του κοινού.  

 

Με τη συμμετοχή της η ΑΝΕΣΕΡ ως αναδόχος του έργου «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 

για τη διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών έτους 2012» έδειξε ότι ο 

πολιτισμός σήμερα δεν πρέπει αντιμετωπίζεται πια ως αντιπαραγωγικός τομέας, που προκαλεί 

μόνο δαπάνες, αλλά ως ένας συντελεστής που συνδέεται άμεσα με την ίδια την οικονομία της 

περιοχής. Οι τέχνες και οι πολιτιστικές δραστηριότητες 

 

Φωτογραφίες: Από τις παραστάσεις των θεατρικών ομάδων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπι-
στημίου του Blagoevgrad (Βουλγαρία) και του Πανεπιστημίου του Νις – Σερβία στο πλαίσιο της 8ης Πανεπιστημιάδας. Αρχείο ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.  
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

 

αποτελούν σημαντικό στοιχείο της οικονομικής και κοινωνικής λειτουργίας και ανάπτυξης.  

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες σήμερα αναπτύσσονται κάτω από την επίδραση δύο αντα-

γωνιστικών μοντέλων: το μοντέλο το οποίο καθορίζει τον πολιτισμό ως τρόπο ζωής και άξιων με 

την κρατική υποστήριξη και το μοντέλο το οποίο ορίζει τον πολιτισμό, ως αγαθό που πρέπει να 

αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα αγαθά.  

Η τέχνη μπορεί να είναι ο δίαυλος για την οικονομική ανάπτυξη της πόλης. Υποστηρίζω ότι 

είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μια διαδραστική και όχι μονομερής και παρα-

σιτική σχέση μεταξύ των τεχνών και των πόλεων. Οι τέχνες ενεργοποιούν και εμπλουτίζουν τις 

πόλεις και οι πόλεις σε αντάλλαγμα διευρύνουν, εμβαθύνουν, και εντείνουν τις εξελίξεις στις 

τέχνες.  

Ωστόσο ο πολιτισμός δεν πρέπει να θεωρείται ως απλώς μηχανισμός προώθησης της οικο-

νομικής ανάπτυξης αλλά ως επιθυμητός αυτοσκοπός, που δίνει νόημα στην ύπαρξή μας. Η πο-

λιτιστική διάσταση σε επίπεδο τοπικό θεωρείται απαραίτητη συνιστώσα της ανάπτυξης, αφού 

συντελεί: στην προώθηση μιας συμμετοχικής κουλτούρας, στην καλύτερη ενσωμάτωση στο κοι-

νωνικό σύνολο, στην αναβάθμιση του πνευματικού επιπέδου των ατόμων. (Το εν λόγω άρθρο 

απηχεί τις απόψεις του αρχισυντάκτη ο οποίος είναι και ο συγγραφέας του κειμένου.) 

 

Πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 στην αίθουσα 

Κωνσταντίνος Καραμανλής, του κτηρίου του Διοικητηρίου Σερρών, η Ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων της  Ανώνυμης  Εταιρείας  με την  Επωνυμία Αναπτυξιακή Εταιρεία 

Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.. Τα θέματα τα οποία απασχόλησαν τη Γενικής 

Συνέλευσης ήταν: 

1. Έγκριση  Ισολογισμού και του Λογαριασμού «Α-

ποτελέσματα Χρήσης 2011», μετά από ανάγνωση 

της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και 

των Ελεγκτών της Α.Ε.  

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλί-

ου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη 

Χρήση 2011 (διαχειριστική περίοδος 01-01-2011 

έως  31-12-2011).   

 

Αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμανλής. Γενική Συνέλευση 
Μετόχων. Φωτογραφία: Αρχείο ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 
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3. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη Χρήση 2012.  

4. Τροποποίηση του καταστατικού ( τροποποίηση παραγράφου 4, άρθρου 21-προσθήκη πα-

ραγράφου 5 στο άρθρο 21) που αφορά τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις στον τύπο. 

5. Επικύρωση επιλογής του κ. Γεωργίου Βογιατζή ως αντικαταστάτη του παραιτηθέντος Μέ-

λους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολου Καρύδα. 

6. Επικαιροποίηση Σύνθεσης Ε.Δ.Π. L+.   

7. Επικαιροποίηση Σύνθεσης Ε.Δ.Π. L.    

8. Λοιπά θέματα - Ενημέρωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Μειώστε την περιττή κατα-
νάλωση χαρτιού. Μην εκτυ-
πώνετε την ηλεκτρονική μας 
έκδοση αν μπορείτε να τη  
διαβάσετε ηλεκτρονικά .” 

Αρχισυνταξία – Υπεύθυνος δημιουργικού 

 Τρεβλόπουλος Σαράντης, Κοινωνιολόγος 
Συντακτική Ομάδα 

 Ανοιξιάδης Νικόλαος, Γεωπόνος 
 Γραμματόπουλος Αριστείδης, Γεωπόνος 
 Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος 
 Μαυρουδής Γεώργιος, Λογιστής 

Υπεύθυνος σύνταξης 

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

 

Το επόμενο τεύχος  
τον Αύγουστο 
του 2012 

Συνδρομές 

Μπορείτε να εγγράψετε / διαγράψετε τον εαυτό σας ή κάποιον που 

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

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

Unsubscriber για εγγραφή ή διαγραφή αντίστοιχα ή να εγγραφείτε 

μέσα από την ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδα. 

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 

 
 


