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Ενηµερωτικό ∆ελτίο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

ΤΕΥΧΟΥΣ 

� 
Σηµείωµατα συντακτικής 

οµάδας και αρχισυντάκτη 

� Προσέγγιση LEADER 

� 
Προγραµµατική µε ∆ήµο 

Σιντικής 

� 
10η ∆ιεθνής 

Πανεπιστηµιάδα θεάτρου 

 
 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

Επόµενο τεύχος  

2 Σεπτεµβρίου 2014 

Μειώστε την περιττή κατανάλωση χαρτιού. Μην 

εκτυπώνετε την ηλεκτρονική µας έκδοση αν 

µπορείτε να τη  διαβάσετε ηλεκτρονικά . 

Ζητούµε συγνώµη για την απουσία µας το προηγούµενο δίµηνο. Αλλά 

αντιµετωπίζαµε τεχνικά προβλήµατα (έτσι δικαιολογείται στη διπλωµατική γλώσσα 

η απουσία µας). Και όταν λέµε τεχνικά προβλήµατα εννοούµε τους τρεις 

διαδοχικούς ελέγχους που δέχτηκε ή που βρίσκονται ακόµη σε εξέλιξη στην 

εταιρεία µε αποτέλεσµα το σύνολο των συνεργατών να είναι επικεντρωµένοι σε 

αυτούς. ∆εν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που να µην µας έχει ελέγξει, αλλά ελπίζουµε 

να τελειώσαµε πια µε αυτούς και να ξαναβρούµε τους καθηµερινούς ρυθµούς µας.  

Εκ της συντακτικής οµάδας 

Αυτό που κάνει το καλοκαίρι ξεχωριστό είναι ότι 

θεωρείται πάντα ως η εποχή που στήνονται τα όνειρα, 

ως η εποχή που ανανεώνει, προκαλεί, ξυπνά όλες τις 

αισθήσεις και στέκεται πηγή έµπνευσης. Είναι η εποχή 

των προσδοκιών.  

∆εν είναι κακό αν κάποιοι από εσάς εύχεστε να µη 

τελειώσει ποτέ ή αν εύχεστε ακόµη λίγη θάλασσα, 

ακόµη λίγο αλάτι. Χαλαρώστε και απολαύστε την κάθε 

στιγµή ο Σεπτέµβρης είναι κοντά, ας µην είναι και 

µέσα µας. Ας ανανεωθούµε πνευµατικά και σωµατικά. 

Ας αφήσουµε πίσω ότι µας έχει κουράσει το χειµώνα 

και ας χαράξουµε µια νέα πορεία.  

Εύχοµαι σε όλους σας καλό καλοκαίρι. 

Ο αρχισυντάκτης 
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Αναµένεται από µέρα σε µέρα η 4η προκήρυξη του τοπικού προγράµµατος 

LEADER. Τις αµέσως προσεχείς ηµέρες θα κληθούν οι ενδιαφερόµενοι 

(υποψήφιοι δικαιούχοι) από την Οµάδα Τοπικής ∆ράσης (Ο.Τ.∆.) της 

Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών - Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρεία 

Ο.Τ.Α. για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό 

πρόγραµµα ''Προσέγγιση LEADER''. 

Για την ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων καθώς και για την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων οι 

ενδιαφερόµενοι θα ενηµερωθούν τόσο µε δελτία τύπου όσο και µέσα από 

την ιστοσελίδα της Εταιρείας. 

Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβληθούν στα γραφεία της εταιρείας, 

Μεραρχίας 67, 1ος όροφος, Σέρρες, είτε ιδιοχείρως, είτε µε συστηµένη 

ταχυδροµική επιστολή ή ταχυµεταφορά, µε απόδειξη παραλαβής. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ήδη να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις 

σχετικά µε το περιεχόµενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 

την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία 

Ο.Τ.Α. κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 23210 

64402 & 23210 64403 

 

Υπογράφτηκε µεταξύ ∆ήµου Σιντικής και Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών 

ΑΕ ΟΤΑ η προγραµµατική σύµβαση για την υλοποίηση του έργου 

εκπόνηση µελετών για την αξιοποίηση και ανάδειξη της λίµνης Κερκίνης. 

Το φυσικό αντικείµενο περιλαµβάνει την τεχνική υποστήριξη του ∆ήµου 

Σιντικής από την ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ ΟΤΑ για συγκεκριµένες µελέτες για την 

ολοκλήρωση των εξής τριών (3) υποέργων της πράξης: 

Υποέργο 1: Αξιοποίηση και ανάδειξη της λίµνης Κερκίνης και των 

Παραλίµνιων περιοχών 

Υποέργο 2: Αξιοποίηση και ανάπτυξη του Ορεινού Όγκου Μπέλλες και των 

Οικισµών του, µε επίκεντρο τα Άνω Πορρόια και σύνδεση µε λίµνη 

Κερκίνης 

Υποέργο 3: Ανάπτυξη Λουτρόπολης Σιδηροκάστρου 

 

 

 

 

 

 

4η Προκήρυξη Τοπικού 

Προγράµµατος LEADER 

Προγραµµατική σύµβαση 

µεταξύ   ∆ήµου Σιντικής και 

ΑΝΕΣΕΡ ΑΑΕ ΟΤΑ 
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Ολοκληρώθηκε η υλοποίησης του έργου «∆ιοργάνωση της 

Πανεπιστηµιάδας Θεάτρου στο ∆ήµο Σερρών για το έτος 2014» που έλαβε 

χώρα στο ∆ήµο Σερρών και ειδικότερα στο θέατρο «ΑΣΤΕΡΙΑ» της πόλης 

των Σερρών από 25 Απριλίου 2014 έως 11 Μαΐου 2014.  

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ 

ήταν για ακόµα µια φορά ανάδοχος και συντονιστής του έργου και 

υπεύθυνη για την υποστήριξη της παραγωγής. 

Στις θεατρικές παραστάσεις της Πανεπιστηµιάδας Θεάτρου για το έτος 

2014 συµµετείχαν φοιτητικοί θίασοι διαφόρων πανεπιστηµίων από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι παρουσίασαν το θεατρικό τους  έργο. 

Οι θεατρικές οµάδες που συµµετείχαν από την Ελλάδα ήταν:  

1. Α.Π.Θ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, 2. ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ 

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, 4. Α.Π.Θ. ΤΜ. 

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ,  5. Α.Π.Θ  ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 6. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 7. ΤΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ, 8. 

Α.Π.Θ. ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜ. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, 9. Τ.Ε.Ι. 

ΑΘΗΝΑΣ  

Από το εξωτερικό οι οµάδες που συµµετείχαν ήταν:  

1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ NIS ΣΕΡΒΙΑΣ, 2. SOUTH BOHEMIA UNIVERSITY – 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΣΕΧΙΑΣ, 3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  LIEGE BΕΛΓΙΟΥ, 4. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΥΠΡΟΥ, 5.  SOUTH-WEST UNIVERSITY NEOFIT 

RILSKI BLAGOEVGRAD BULGARIA  

Υλοποιήθηκαν επίσης τέσσερα εξειδικευµένα σεµινάρια (για το θέατρο, 

και την κίνηση). Επίτιµος καλεσµένος της 10ης Πανεπιστηµιάδας ήταν ο 

πρέσβης της Τσεχίας κος Milos Kucera. 

Συνολικά στην πόλη των Σερρών και στο διάστηµα 25 Απριλίου 2014 έως 

11 Μαΐου 2014 φιλοξενήθηκαν 247 άτοµα, οι οποίοι πραγµατοποίησαν 

327 διανυκτερεύσεις, ενώ διατέθηκαν 1194 γεύµατα.  

 

 

  

 

 

 

10η ∆ιεθνής Πανεπιστηµιάδα 

Θεάτρου Σερρών 
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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 

 

Επόµενο τεύχος 2 Σεπτεµβρίου 2014 Μειώστε την περιττή κατανάλωση χαρτιού. 

Μην εκτυπώνετε 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, ∆ιευθυντής 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε 

. 

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. 

Τα συγχαρητήρια στο συνεργάτη µας Κωνσταντίνο Μελίτο 

που εκλέχτηκε ∆ήµαρχος Αµφίπολης. Του ευχόµαστε µια 

καρποφόρα και επιτυχηµένη θητεία, χάριν του 

συµφέροντος του τόπου του και των συνδηµοτών του. 

 


