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Καλό καλοκαίρι 
Σας ευχόµαστε να ζήσετε το 

καλύτερο καλοκαίρι που είχα-
τε ποτέ ...  

Να µοιραστείτε το χρόνο 
σας µε φίλους και τις οικογένειες σας.  

Όλοι χρειαζόµαστε λίγο χρόνο για διασκέδαση, λίγο χρόνο για να χαλαρώσουµε και να φύ-
γουµε από την καθηµερινότητα.  

Απολαύστε λοιπόν την πιο τεµπέλα εποχή του χρόνου. ∆εν είναι τεµπελιά, να βρισκόµαστε 
µερικές φορές στην αµµουδιά µια καλοκαιρινή µέρα ακούγοντας τον ήχο του νερού που πα-
φλάζει, ή βλέποντας απλά τον καταγάλανο ουρανό. ∆εν είναι καθόλου χάσιµο χρόνου. 

Μια καλοκαιρινή ηλιαχτίδα είναι αρκετή για να οδηγήσει µακριά πολλές σκιές. Ένα καλό 
βιβλίο, ένα παγωµένο τσάι, τα αρώµατα στον αέρα, ένα πέπλο από χρυσοκίτρινα χρώµατα, τι θα 
µπορούσε να ζητήσει κάποιος περισσότερο;  

Να είστε ασφαλείς και να φοράτε αντηλιακό. Καλό καλοκαίρι, λοιπόν, σε όλους σας! 
Εκ της συντακτικής οµάδας 
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ΣΤΟΝ “ΑΕΡΑ” Η 3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 

Αυτές τις µέρες που πολύς λόγος γίνεται 
για τον “αέρα” η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στις 
18.6.2013 έβγαλε στον αέρα την 3η Πρό-
σκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Το-
πικού Προγράµµατος LEADER η οποία α-
φορά την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων 
τόσο από ιδιώτες επενδυτές όσο και από φο-
ρείς δηµόσιου χαρακτήρα. Το συνολικό πο-
σό που θα διατεθεί ξεπερνά το 1,5 εκ ευρώ.  

Οι ενδιαφερόµενοι, δυνητικοί δικαιούχοι 
του προγράµµατος, µπορούν να υποβάλλουν 
τα επενδυτικά τους σχέδια έως τη ∆ευτέρα 
16 Σεπτεµβρίου 2013, στα γραφεία της 
ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. (Β. Αλεξάνδρου 2, Σέρρες, τηλ 
2321064402). Πλήρες ενηµερωτικό υλικό 
µπορούν να προµηθεύονται από την ιστοσε-
λίδα www.aneser.gr και από τα γραφεία της 
εταιρείας.    

 
Ολοκληρώθηκε στις 24 Μαΐου 2013 η 

2η Προκήρυξη του Άξονα 3 του Προγράµµα-
τος της Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) και συγκε-
κριµένα των Μέτρων 311, 312 και 313. 

Κατατέθηκαν συνολικά 16 επενδυτικές 
προτάσεις στην Π.Ε. Σερρών µε συνολικό 
προϋπολογισµό 2.631.240,57 Ευρώ. Είναι ο 
µεγαλύτερος αριθµός υποβληθεισών προτά-
σεων σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες περιφε-
ρειακές ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, σε µια περίοδο ιδιαίτερα δύ-
σκολη για τις επιχειρηµατικές δραστηριότη-
τες. 

Οι επενδυτικές προτάσεις αφορούν την 
ίδρυση ή εκσυγχρονισµό Τουριστικών επι-
πλωµένων κατοικιών και διαµερισµάτων, 
χώρων εστίασης, µονάδα καθαρισµού κλω-
στοϋφαντουργικών και γούνινων ειδών, πα-
ντοπωλείων, καφετεριών - αναψυκτηρίων, 
εργαστηριών ζαχαροπλαστικής, εργαστηρίου 
ζυµαρικών κ.α. 

Άµεσα ξεκινά η αξιολόγηση και αναµένε-
ται στο επόµενο χρονικό διάστηµα η ανακοί-
νωση των αποτελεσµάτων προκειµένου να 
ξεκινήσει η υλοποίηση των επενδυτικών 
προτάσεων. 

 
 
 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER 

ΑΞΟΝΑΣ 3 ΤΟΥ Π.Α.Α. (ΠΡΩΗΝ Ο.Π.Α.Α.Χ.) 
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Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για συµµετοχή 
στην πράξη «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο ∆ήµο Σερρών» και 
προχωρά ο έλεγχος των δικαιολογητικών των ωφελουµένων προκειµένου 
να ενταχθούν στο έργο.  

Με την επιλογή των ωφελουµένων ξεκινά ουσιαστικά και η έναρξη 
του έργου. Κατόπιν της επικύρωσης της λίστας των ωφελουµένων προ-
βλέπεται να συµµετάσχουν σε αυτό 77    άνεργοι, 26 Νέοι  Επιστήµονες 
και 37 αγρότες. 

Στόχος του έργου είναι η καταπολέµηση της ανεργίας και η ενίσχυση της απασχόλησης στο 
∆ήµο Σερρών µέσα από την προώθηση στην τοπική αγορά εργασίας κυρίως νέων µε υψηλά 
προσόντα, ευελιξία και προσαρµοστικότητα στις ευµετάβλητες σηµερινές συνθήκες, αγρότες µε 
νέες ιδέες και ικανότητες εφαρµογής καινοτοµικών δράσεων και πρακτικών και µακροχρόνια 
ανέργων µε προοπτική επαγγελµατικού αναπροσανατολισµού και ικανότητας εισόδου στην αγο-
ρά εργασίας. 

Ο στόχος αυτός εξυπηρετείται µε την υποστήριξη των ωφελουµένων των ανωτέρω κατηγοριών 
ώστε ορισµένοι απ’ αυτούς (άνεργοι) να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, ενώ ορισµένοι άλλοι να 
εφαρµόσουν καινοτοµίες στην επιχειρηµατική δράση, λειτουργώντας παράλληλα ως πιλότοι 
δηµιουργίας απασχόλησης στην τοπική αγορά εργασίας.  

∆ράσεις που θα συµµετέχουν οι ωφελούµενοι:  
Α) Συµβουλευτική Υποστήριξη  
� ∆ιάγνωση των αναγκών των ωφελουµένων (3 συνεδρίες συµβουλευτικής για 140 ωφελούµε-

νους) 
� Συµβουλευτική απασχόλησης για εργασιακή ενίσχυση και ενδυνάµωση ωφελουµένων µε 

χαµηλότερα προσόντα (5 συνεδρίες για 70 ωφελούµενους)  
� Συµβουλευτική επιχειρηµατικότητας ανέργων (υποστήριξη ανέργων ωφελουµένων µέσω 

εκπόνησης επιχειρηµατικού σχεδίου και επιχειρηµατικής υποστήριξης για δηµιουργία δι-
κής τους επιχείρησης)  

� Συµβουλευτική επιχειρηµατικότητας νέων επιστηµόνων (υποστήριξη νέων επιστηµόνων  
ωφελουµένων µέσω εκπόνησης επιχειρηµατικού σχεδίου και επιχειρηµατικής υποστήριξης 
για λειτουργία δικής τους επιχείρησης)  

 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
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� Συµβουλευτική επιχειρηµατικότητας υφιστάµενων ή νέων αγροτών (υποστήριξη αγροτών 

ωφελουµένων µέσω εκπόνησης επιχειρηµατικού σχεδίου και επιχειρηµατικής υποστήριξης 
για δηµιουργία ή αναπροσανατολισµό της λειτουργίας δικής τους επιχείρησης)  

� Συµβουλευτική εργοδοτών προς επιλεγµένες επιχειρήσεις (µέντορες) που θα αναλάβουν ε-
νεργότερο ρόλο στην προώθηση προς την αγορά εργασίας των ωφελουµένων 

Β) Κατάρτιση – 6 προγράµµατα διάρκειας 70 ωρών το καθένα  
� Πρόγραµµα κατάρτισης για τη χρήση του Internet και των social media (αφορά 25 ωφε-

λούµενους) 
� Πρόγραµµα κατάρτισης για τις ΑΠΕ και την πράσινη επιχειρηµατικότητα (αφορά 25 ωφε-

λούµενους) 
� Πρόγραµµα κατάρτισης για τη χρήση Η/Υ (αφορά 25 ωφελούµενους) 
� Πρόγραµµα κατάρτισης για την οργάνωση αποθήκης µε τη χρήση Η/Υ (αφορά 25 ωφελού-

µενους) 
� 2 προγράµµατα κατάρτισης για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων (αφορούν 40 ωφε-

λούµενους)  

Προχωρά η υλοποίηση της µελέτης που συνέταξε η Αναπτυξιακή 
Εταιρεία Σερρών ΑΕ ΟΤΑ για τη σύσταση ∆ηµοπρατηρίου αγροτικών 
προϊόντων. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών σε συνεργασία µε το Επι-
µελητήριο Σερρών έχουν ήδη προβεί σε δηµόσιο κάλεσµα για τη συµ-
µετοχή όλων των ενδιαφεροµένων φορέων και των ιδιωτών στη δηµι-
ουργία του ∆ηµοπρατηρίου και στο µετοχικό κεφάλαιό του. 

Τα τελευταία χρόνια βιώνουµε την εξέλιξη µιας κρίσης τόσο σε διε-
θνές επίπεδο όσο και σε τοπικό. Οι αγροτικές κοινωνίες βιώνουν αυτή 
τη κρίση σε ακόµα πιο έντονο βαθµό κυρίως λόγω του γεγονότος ότι 
πωλούν τα αγροτικά προϊόντα σε χαµηλές τιµές, παρόλο που στο ράφι 
ο καταναλωτής τα αγοράζει σε πολλαπλάσια τιµή. Άλλοι παράγοντες 
που επιδρούν στην επιδείνωση του προβλήµατος είναι το υψηλό κό-
στος παραγωγής των προϊόντων (κόστος εργασίας, κόστος εφοδίων, κό-
στος µεταφορών κλπ), ο µικρός κλήρος, η χαµηλή αυτοµατοποίηση των 
διαφόρων κλάδων παραγωγής, οι αθρόες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων χαµηλού κόστους 
κλπ.  

Εικόνα 1: Το εξώφυλλο της µελέτης 

∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
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Ένα βήµα προς την αντιµετώπιση ορισµένων από τα παραπάνω  προβλήµατα είναι η δηµι-

ουργία δηµοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων, όπου τα αγροτικά προϊόντα θα πωλούνται µε δη-
µοπρασία στους εµπόρους, κάτω από συνθήκες απόλυτης διαφάνειας. Σε εγκαταστάσεις που θα 
διαµορφωθούν κατάλληλα, οι παραγωγοί θα µπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους και θα 
µπορούν να επιτυγχάνουν τις καλύτερες δυνατές τιµές. Παράλληλα µε τις δεσµεύσεις που θα 
αναλαµβάνει ο έµπορος έναντι του ∆ηµοπρατηρίου θα εξασφαλίζεται η άµεση πληρωµή των 
παραγωγών, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο αθέτησης πληρωµών από µερίδα επιτήδειων εµπό-
ρων.  

Στο δηµοπρατήριο θα υπάρχει η δυνατότητα συγκέντρωσης µεγάλων ποσοτήτων οπωροκη-
πευτικών από πολλούς µικρούς παραγωγούς, θα υπάρχει µεγάλη ποικιλία προϊόντων, και ο 
έµπορος θα µπορεί να βρει ανά πάσα στιγµή οποιαδήποτε ποσότητα και ποιότητα προϊόντων 
για να µπορεί έτσι να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς χωρίς να χρειάζεται να έχει δική του υ-
ποδοµή. Η δηµιουργία του δηµοπρατηρίου θα διασφαλίζει στους εµπόρους την αποφυγή χρο-
νοβόρων και δαπανηρών διαδικασιών συσκευασίας και δαπανών, και θα τους δίνει τη δυνατότη-
τα εξεύρεσης νέων αγορών για αύξηση των πωλήσεων τους.    

Η ταυτόχρονη εγκατάσταση γραµµής τυποποίησης, µε ένα σύστηµα ποιότητας και η λει-
τουργία ιστοσελίδας θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις ακόµη και για την εξαγωγή ορισµένων 
τοπικών προϊόντων.  

 
Ολοκληρώθηκε η 9η Πανεπιστηµιάδα Θεάτρου Σερρών µε τη συµµετο-

χή φοιτητικών θιάσων από Πανεπιστήµια της Ελλάδας, της Κύπρου και 
Ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Σερβία, Βουλγαρία, Βέλγιο) ενώ εντυπωσιακή 
ήταν για ακόµα µια φορά η συµµετοχή του κόσµου. 

Με τη συµµετοχή της η ΑΝΕΣΕΡ ως ανάδοχος του έργου «Παροχή υ-
πηρεσιών υποστήριξης για τη διοργάνωση της Πανεπιστηµιάδας Θεάτρου 
στο ∆ήµο Σερρών έτους 2013» έδειξε ότι αντιµετωπίζει το θεσµό όχι µόνο 
ως µια πηγή πόρων, αλλά ως ένα σηµαντικό πολιτιστικό γεγονός για την 
πόλη που συνδέεται άµεσα µε την ίδια την οικονοµία της. ∆εν είναι εποµέ-
νως τυχαίο ότι κάλυψε µε ίδιους πόρους τµήµατα του διαγωνισµού για τα 
οποία δεν υπήρξε ανάδοχος όπως ήταν το τµήµα των µεταφράσεων και της 
διερµηνείας καθώς και µέρος του διαφηµιστικού υλικού.  
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ∆Α ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

Εικόνα 2: Το λογότυπο της   
9ης Πανεπιστηµιάδας 
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Η σπουδαιότητα του θεσµού, καταφαίνεται από το πρόγραµµά του, αλλά κυρίως από τη 

συµµετοχή των νέων και του θεατρόφιλου Σερραϊκού κοινού όπου για δεκατέσσερις ηµέρες η 
καρδιά της πόλης χτυπούσε στην αίθουσα και στο φουαγιέ του θεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ. Ενδεικτικό 
της σηµασίας του θεσµού και του αντίκτυπου στην οικονοµική ζωή της πόλης ήταν ότι έλαβαν 
µέρος 206 φοιτητές - ηθοποιοί από 13 πανεπιστηµιακά θεατρικά σχηµάτων από 6 χώρες.  

Κατά τη διάρκειά της 9ης Πανεπιστηµιάδας Θεάτρου ανέβηκαν 12 παραστάσεις, τις οποίες 
παρακολούθησαν περίπου 6000 θεατές ενώ διοργανώθηκαν και 5 σεµινάρια.  

Ως ανάδοχος του έργου είµαστε περήφανοι που σε συνεργασία µε το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών 
αλλά και τους άλλους αναδόχους φέραµε σε πέρας µε επιτυχία ένα δύσκολο καθηµερινό πρό-
γραµµα παραστάσεων, σεµιναρίων και εξυπηρέτησης των συµµετεχόντων θιάσων και των θεα-
τών. 

 
Υπογράφηκε στις 18-6-2013 η προγραµµατική σύµβαση για την εφαρµογή προγράµµατος 

καταπολέµησης κουνουπιών στην περιοχή της Περιφερειακής  Ενότητας Σερρών. Η σύµβαση 
αφορά στην εφαρµογή ενός επίγειου Προ-
γράµµατος Καταπολέµησης Κουνουπιών 
στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών σε ε-
κτάσεις και οικισµούς των ∆ήµων που 
συµµετέχουν στην εν λόγω προγραµµατική 
και µόνο σ’ αυτές που δεν περιλαµβάνο-
νται στο πρόγραµµα που εφαρµόζει η Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή 
σε περιορισµένης έκτασης φυσικά συστή-
µατα εκτός των δύο µεγάλων (Κερκίνης και 
Εκβολών Στρυµόνα), στο περιαστικό σύ-
στηµα περίπου 100 – 120 οικισµών και σε 
ιδιωτικούς χώρους (π.χ. σε βόθρους, σε 
εγκαταλειµµένα κτίρια κλπ 155-175 περί-

που οικισµών), το οποίο θα περιλαµβάνει, το συνδυασµό των διαθέσιµων µεθόδων καταπολέµη-
σης κουνουπιών που υλοποιήθηκαν στο παρελθόν, και ειδικότερα τα εξής : 
α) παρακολούθηση των πληθυσµών ακµαίων κουνουπιών και του επιπέδου της όχλησης και 
εκτίµηση του δυνητικού κινδύνου µετάδοσης µολυσµατικών ασθενειών στην περιοχή 
β) παρακολούθηση των προνυµφών των κουνουπιών στο σύνολο των επιφανειακών υδάτινων 
σωµάτων της περιοχής (φυσικών & τεχνητών) 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
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γ) διενέργεια επίγειων ψεκασµών µε τη µέθοδο της προνυµφοκτονίας στο αστικό - περιαστικό 
περιβάλλον 
δ) διενέργεια ψεκασµών ULV (υπέρµικρου όγκου) ακµαιοκτονίας από εδάφους, εφόσον υπάρξει 
σχετική ανάγκη. 
ε) διενέργεια εκτεταµένων ελέγχων υπολειµµατικότητας των εγκεκριµένων προνυµφοκτόνων και 
βιοκτόνων σκευασµάτων στα παραγόµενα αγροτικά προϊόντα της περιοχής, κατά την περίοδο 
συγκοµιδής τους 

Ελπίζουµε στην ταχύτατη και αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του προγράµµατος. 

 

Ο ∆ήµος Σερρών ως Συµπράττοντας ΟΤΑ σε συνεργασία µε το Σύλλογο Οικογενειών και Φί-
λων για τη Ψυχική Υγεία (ΣΟΦΨΥ) Ν. Σερρών, ως δικαιούχο φορέα λειτουργεί από το ∆εκέµ-
βριο του 2012 µε βάση την υπ. αριθµ. Πρωτ. 2.14978/6.3435/21-6-2012 Απόφαση Ένταξης 
το έργο «Κοινωνικές δοµές αντιµετώπισης της φτώχειας στο ∆ήµο Σερρών». Η Αναπτυξιακή Ε-
ταιρεία Σερρών έχει αναλάβει κατόπιν αναθέσεως από το ∆ήµο Σερρών την παροχή συµβουλευ-
τικής και τεχνικής υποστήριξης του εκάστοτε Αντιδηµάρχου Κοινωνικής Μέριµνας & Παιδείας 
του ∆ήµου Σερρών για την υλοποίηση του έργου. 

Ειδικότερα µεταξύ άλλων δηµιουργήθηκαν οι παρακάτω κοινωνικές δοµές.  
∆οµή παροχής Συσσιτίου   

Η δοµή αυτή παρέχει υπηρεσίες σίτισης σε άπορους και άστεγους. Το κοινωνικό συσσίτιο 
αποτελεί χώρο παρασκευής, συσκευασίας και διάθεσης  
καθηµερινών γευµάτων σε πρόσωπα που αδυνατούν  
λόγω πρόσκαιρων και έκτακτων αναγκών να καλύψουν  
τη  διατροφή τους.  

Τα παρεχόµενα γεύµατα (ένα ηµερησίως για κάθε  
σιτιζόµενο) ανταποκρίνονται στους γενικά αποδεκτούς 
κανόνες της υγιεινής για την παρασκευή γευµάτων.  

Οι πόροι του κοινωνικού συσσιτίου προέρχονται: 
� Από προσφορές, δωρεές, παροχές ιδιωτών και επι-

χειρήσεων.  
� Από τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου Σερρών  

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ 

Εικόνα 3: Οι εγκαταστάσεις του κοινωνικού συσσιτίου 



 
Τεύχος 26, 

Μάιος - Ιούνιος 2013 
 

 

Σελίδα 8 από 18 
 

www.aneser.gr 
  

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

 
 
Ο συνολικός αριθµό των ωφελούµενων που εξυπηρετήθηκαν µέχρι σήµερα αποτυπώνεται 

στον παρακάτω πίνακα: 

Ωφελούµενοι 

Συνολικός Αριθµός Ωφελούµενων (χωρίς προστατευόµενα µέλη) 118 

Ο συνολικός  αριθµός των γευµάτων που παρασκευάστηκαν καθώς και ο συνολικός αριθµός 
των γευµάτων που διατέθηκαν µέχρι σήµερα αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Παρασκευή - ∆ιάθεση Γευµάτων 

Γεύµατα που παρασκευάστηκαν 13.375 

Γεύµατα που διατέθηκαν 11.726 

Ο αριθµός των πράξεων προµηθειών/χορηγιών που πραγµατοποιήθηκαν και ο  συνολικός 
αριθµός των προµηθευτών που τις πραγµατοποίησαν αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Σύνολο Προµηθειών/χορηγιών (απλός αριθµός)   
Προµηθευτές /Χορηγοί που τις πραγµατοποίησαν. (Ο κάθε προµηθευτής 
υπολογίζεται µόνο µια φορά στον συνολικό αριθµό των προµηθευτών) 107 

Η δοµή λειτουργεί µε συγκεκριµένο ωράριο, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας και στελεχώνε-
ται από επτά (7) άτοµα προσωπικό.  

Κοινωνικό φαρµακείο 
Με τη δοµή αυτή παρέχονται δωρεάν φάρµακα, υγειονοµικό υλικό και παραφαρµακευτικά 

προϊόντα σε τουλάχιστον 100 άστεγους, απόρους και 
άνεργους κάθε µήνα. Για τη λειτουργία του κοινωνικού 
φαρµακείου ακολουθείται συγκεκριµένη πολιτική µε 
την εξασφάλιση συνεργασιών µε τον τοπικό φαρµακευ-
τικό σύλλογο και τους φαρµακοποιούς του νοµού κα-
θώς και µε την προσφορά από πολίτες και συλλογικούς 
φορείς. Οι διαδικασίες της προµήθειας και της έγκαι-
ρης παραλαβής των  προϊόντων που διατίθενται από το 
κοινωνικό φαρµακείο πραγµατοποιείται µε µέριµνα και 
ευθύνη των εργαζοµένων στο Κοινωνικό Φαρµακείο και  

   Εικόνα 4: Άποψη του κοινωνικού φαρµακείου 
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κυρίως των δύο φαρµακοποιών που αυτό διαθέτει. 

Ο συνολικός αριθµός των ωφελούµενων που εξυπηρετήθηκαν µέχρι σήµερα αποτυπώνεται 
στον παρακάτω πίνακα: 

Ωφελούµενοι 
Συνολικός αριθµός 162* 
* Λόγω µη ύπαρξης πληροφοριακού συστήµατος κατά τους πρώτους µήνες λειτουργίας δεν έχει αποτυπωθεί ο πραγµα-
τικός αριθµός των ωφελουµένων που εξυπηρετήθηκαν έστω και µία φορά από το κοινωνικό φαρµακείο ο οποίος φτάνει 
τους 351. 

Ο συνολικός  αριθµό των συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν καθώς και ο συνολικός α-
ριθµός και η συνολική αξία των προϊόντων που παρασχέθηκαν στους ωφελούµενους κατά την 
περίοδο αυτή αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Σύνολο Συναλλαγών 
Συνολικός αριθµός προϊόντων που παρασχέθηκαν 877** 
Συνολική αξία προϊόντων που παρασχέθηκαν στους ωφελούµενους 10.842.33 € 
**Λόγω µη ύπαρξης πληροφοριακού συστήµατος κατά τους πρώτους µήνες λειτουργίας δεν έχει αποτυπωθεί ο πραγµα-
τικός αριθµός των προϊόντων που παρασχέθηκαν τα οποία ήταν πάνω από 1500 σκευάσµατα.  

Ο αριθµός των πράξεων προµηθειών/χορηγιών που πραγµατοποιήθηκαν  καθώς και ο συ-
νολικός αριθµός και η συνολική αξία όλων των προµηθειών/χορηγιών αποτυπώνεται στον πα-
ρακάτω πίνακα: 

Σύνολο Προµηθειών/χορηγιών (απλός αριθµός) 

Προµηθευτές /Χορηγοί που τις πραγµατοποίησαν. (Ο κάθε προµηθευτής υπολογί-
ζεται µονό  µια φορά στον συνολικό αριθµό των προµηθευτών) 7 

Συνολικός αριθµός προϊόντων που εισήχθησαν 2.336 
Συνολική αξία Προϊόντων /χορηγιών 27.717,99 € 

Ο συνολικός αριθµός και η συνολική αξία αποσύρσεων που πραγµατοποιήθηκαν καθώς και  
ο αριθµός των προϊόντων που περιλάµβανε η κάθε απόσυρση αποτυπώνεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

Σύνολο πράξεων Αποσύρσεων 
Συνολικός αριθµός προϊόντων που αποσύρθηκαν 80 
Συνολικό Κόστος Αποσύρσεων 2,833,94 € 
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Το κοινωνικό φαρµακείο λειτουργεί, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και στελεχώνεται από 
τρία (3) άτοµα προσωπικό.  

Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου διανέµονται δωρεάν, σε τακτική βά-

ση, σε ωφελούµενα άτοµα που το έχουν ανάγκη, τρόφιµα, είδη παντοπωλείου, είδη ατοµικής 
υγιεινής, κλπ.  

 
Στα πλαίσια της δοµής αυτής διασφαλίζεται η τροφοδοσία τουλάχιστον 150 οικογενειών 

κάθε µήνα µε προϊόντα συγκεκριµένου κόστους 40,00€ κατ’ ελάχιστον τον µήνα καλύπτοντας 
το στόχο του προγράµµατος.  

Τα προϊόντα του Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται από: 
� ∆ωρεές και χορηγίες Επιχειρήσεων και ιδιωτών µε προσφορά προϊόντων 
� Χορηγίες εθελοντών, συλλόγων, σχολείων, ιδρυµάτων κ.α. 
� Από ιδίους πόρους του ∆ήµου Σερρών 

Ο συνολικός  αριθµός των συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν καθώς και ο συνολικό α-
ριθµό των προϊόντων που παρασχέθηκαν στους ωφελούµενους είναι: 

Σύνολο Συναλλαγών Ωφελούµενοι που τις      
πραγµατοποίησαν 

Συνολικός αριθµός  
προϊόντων που  
παρασχέθηκαν 

2.819 156 19.453 

 

Εικόνα 5: Κοινωνικό Παντοπωλείο 



 
Τεύχος 26, 

Μάιος - Ιούνιος 2013 
 

 

Σελίδα 11 από 18 
 

www.aneser.gr 
  

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

 

 
Η συνολική αξία των προϊόντων ανά κατηγορία που παρασχέθηκαν στους ωφελούµενους 

όλη αυτή την περίοδο αποτυπώνεται στον παρακάτω πινάκα: 

ΕΙ∆Η ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ 

Τρόφιµα και είδη παντοπωλείου συσκευασµένα 16351,00 € 
Είδη ατοµικής υγιεινής 4,007,20 € 
Είδη Γενικού καθαρισµού 1979,70 € 
∆ιάφορα άλλα είδη 919,30 € 
Συνολική αξία Προϊόντων 23.257,20 € 

Ο αριθµό των πράξεων προµηθειών/χορηγιών που πραγµατοποιήθηκαν και ο συνολικός α-
ριθµός των προµηθευτών που τις πραγµατοποίησαν αποτυπώνεται στον παρακάτω πινάκα: 

Σύνολο Προµηθειών/χορηγιών 
(απλός αριθµός)* 

Προµηθευτές /Χορηγοί που τις 
πραγµατοποίησαν 

1.621 71 
*Ο κάθε προµηθευτής µπορεί να κάνει παραπάνω από µια χορηγία. Εποµένως θα υπολογιστεί  µια φορά στον συνολικό 
αριθµό των προµηθευτών 

Η συνολική αξία των προϊόντων ανά κατηγορία που εισήχθησαν από πράξεις χορηγιών στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο µέχρι σήµερα αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΕΙ∆Η ΑΞΙΑ 

Τρόφιµα και είδη παντοπωλείου συσκευασµένα 18.000,40 € 
Είδη ατοµικής υγιεινής 4.273,80 € 
Είδη Γενικού καθαρισµού 2.646,00 € 
∆ιάφορα άλλα είδη 936,40 € 
Συνολική αξία Προϊόντων 25.856,60 € 

Ο συνολικός αριθµός των αποσύρσεων που πραγµατοποιήθηκαν, ο συνολικός αριθµός των 
προϊόντων που αποσύρθηκαν καθώς και το συνολικό τους κόστος αποτυπώνεται στον παρακάτω 
πίνακα:  

Σύνολο πράξεων  
Αποσύρσεων 

Συνολικός αριθµός  
προϊόντων που αποσύρθηκαν Κόστος αποσύρσεων 

68 175 257,50 € 

Η δοµή λειτουργεί µε συγκεκριµένο ωράριο και στελεχώνεται από πέντε (5) άτοµα.  
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Τράπεζα χρόνου  

Η Τράπεζα Χρόνου είναι ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών, γνώσεων και προϊόντων που 
βασίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη και στηρίζεται από τη δική της Τοπική Εναλλακτική Μο-
νάδα (ΤΕΜ) . Το δίκτυο προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής εξειδικευµένων ή µη υπηρεσιών 
και προϊόντων τα οποία κοστολογούνται από 
τον πάροχο. π.χ. Ένας ηλεκτρολόγος, ένας   
δικηγόρος µπορεί να προσφέρει ένα προϊόν ή 
µία υπηρεσία και να λάβει ένα άλλο προϊόν ή 
µία άλλη υπηρεσία που έχει ανάγκη.  

Την Πέµπτη  21 Ιουνίου διεξήχθη µε µεγά-
λη επιτυχία το 1ο Ανταλλακτικό Παζάρι στην 
Πλατεία Ελευθερίας (Μπεζεστένι). Οι Σερραίοι 
δηµότες αγκάλιασαν µε ενθουσιασµό το πρώτο 
αυτό εγχείρηµα πραγµατοποιώντας 680 ανταλ-
λαγές προϊόντων. Εντυπωσιακή ήταν η ποικιλία 
των προϊόντων όπως βιβλία, ρούχα, παπούτσια, µικροσυσκευές, παιχνίδια, διάφορα αξεσουάρ, 
φωτιστικά, cd, dvd και πολλά άλλα αποδεικνύοντας έµπρακτα την διάθεση προσφοράς. Αξίζει 
να αναφέρουµε ότι πολλοί συµπολίτες µας ενδιαφέρονταν να προσφέρουν χωρίς να τους απα-
σχολεί η αντικειµενική αξία του προϊόντος που θα λάµβαναν. Το ενδιαφέρον όλων εστιάστηκε 
στην πεµπτουσία της ανταλλαγής µε  γνώµονα τον επαναπροσδιορισµό της αξίας των αντικειµέ-
νων.   

Ο αριθµός των εγγραφών στην Τράπεζα Χρόνου καθώς και ποιοι από αυτούς είναι ενεργοί 
και ποιοι ανενεργοί. αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Αριθµός Ενεργοί Ανενεργοί 

131 94 37 

Αναφορικά µε τον αριθµό ΤΕΜ που κυκλοφορούν στην Τράπεζα Χρόνου αυτός αποτυπώνε-
ται στον παρακάτω πίνακα: 

Σύνολο ΤΕΜ που κυκλοφορούν στην Τράπεζα Χρόνου 

5.155 

Αναφορικά µε τον αριθµό των συναλλαγών και τον αριθµό των ΤΕΜ που διακινήθηκαν αυτή 
την περίοδο ανάλογα µε το είδος συναλλαγής αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Εικόνα 6: Από το 1ο Ανταλλακτικό Παζάρι 
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Περιγραφή Συναλλαγής Αριθµός ΤΕΜ 

Αγορές Προϊόντων - Υπηρεσιών 181 1.862 

Φόρτωση ΤΕΜ σε  228 5.160 

∆ωρεές στην τράπεζα 1 25 

Μεταφορές από Χρήστη σε Χρήστη 5 76 

Σύνολο Συναλλαγών 415 7.123 

Αναφορικά µε τον αριθµό των αγγελιών της επιλεγµένης περιόδου, καθώς και τον αριθµό 
των ενεργών και ανενεργών αγγελιών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Αγγελίες 

Ενεργές 371 

Ανενεργές 137 

Συνολικός Αριθµός 508 

Σχετικά µε τις ΕΝΕΡΓΕΣ αγγελίες προσφοράς και ζήτησης της περιόδου, πόσες αφορούσαν 
προϊόντα και πόσες υπηρεσίες καθώς και το ποσοστό αυτών επί το σύνολο της συγκεκριµένης 
περιόδου αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ενεργές αγγελίες ανά κατηγορία Αριθµός Ποσοστό 
Προσφορές Προϊόντων 207 55,80% 
Προσφορές Υπηρεσιών 118 31,81% 
Ζήτηση Προϊόντων 16 4,31% 
Ζήτηση Υπηρεσιών 30 8,09% 

Σχετικά µε τις ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ αγγελίες προσφοράς και ζήτησης της συγκεκριµένης περιόδου, 
πόσες αφορούσαν προϊόντα και πόσες υπηρεσίες καθώς και το ποσοστό αυτών επί το σύνολο 
της συγκεκριµένης περιόδου αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ανενεργές αγγελίες ανά κατηγορία Αριθµός Ποσοστό 
Προσφορές Προϊόντων 104 75,91% 
Προσφορές Υπηρεσιών 21 15,33% 
Ζήτηση Προϊόντων 0 0,00% 
Ζήτηση Υπηρεσιών 12 8,76% 

Στελεχώνεται από τέσσερα (4) άτοµα προσωπικό.  
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                                          Έχεις χρόνο; 
Έχεις χρήµα…!!! 

Συµµετέχοντας στην Τράπεζα Χρόνου σας δίνε-
ται η ευκαιρία να προσφέρετε, να εργασθείτε,  
να αποκτήσετε εµπειρία και να νιώσετε ενεργά 
µέλη της κοινωνίας αλλά ταυτοχρόνως να αλ-
ληλοϋποστηριχτούµε.  
 

Έχετε Χρόνο; 
Έχετε ''Χρήµα'' …!!! 

Η Τράπεζα Χρόνου Σερρών είναι κοντά σας… µην αφήνετε το χρόνο να περνάει…!!! 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
∆ιεύθυνση: Τσαλοπούλου 13Α (3ος Όροφος), 62122, Σέρρες 

Τηλέφωνο: 23210 63559 
Email: trapezaxronouser@gmail.com 

https://www.facebook.com/trapezaxronouserron 
 
∆ηµοτικός Λαχανόκηπος  

Για τη λειτουργία του δηµοτικού λαχανόκηπου, έχει διατεθεί συγκεκριµένη γεωργική έκτα-
ση αρδευόµενη και περιφραγµένη καθώς και ο απα-
ραίτητος εξοπλισµός για την καλλιέργειά του. Οι ωφε-
λούµενοι καλλιεργούν συγκεκριµένη έκταση 50 τµ 
περίπου µε οπωροκηπευτικά µε σκοπό τη σίτιση τους 
για ένα έτος. 

Ο ∆ηµοτικός Λαχανόκηπος θα βρίσκεται σε δηµο-
τική έκταση 18 περίπου στρεµµάτων που έχει παρα-
χωρηθεί για το σκοπό αυτό από το ∆ήµο Σερρών και 
βρίσκεται πίσω από το ΒΙΟΠΑ στο δρόµο Σερρών – 
Νεοχωρίου. Ο δήµος Σερρών φρόντισε για την παροχή  

 
Εικόνα 7: ∆ηµοτικός λαχανόκηπος.                             

Το φύτεµα ξεκίνησε. 
 



 
Τεύχος 26, 

Μάιος - Ιούνιος 2013 
 

 

Σελίδα 15 από 18 
 

www.aneser.gr 
  

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

 
 
νερού για άρδευση ενώ ο ΣΟΦΨΥ Σερρών ως δικαιούχος του προγράµµατος φρόντισε για τα 
εξής: την περίφραξη του χώρου, τη διαµόρφωση των κήπων για τους ωφελούµενους, ενώ φροντί-
ζει για την παροχή υλικών, εργαλείων και σπόρων που χρησιµοποιούν οι καλλιεργητές µέσα 
από ένα δίκτυο χορηγιών και δωρεών. 

Ο συνολικός αριθµός των ωφελούµενων που εξυπηρετήθηκαν µέχρι σήµερα αποτυπώνεται 
στον παρακάτω πίνακα: 

Ωφελούµενοι  

Συνολικός Αριθµός ωφελούµενων 77 

Ο συνολικός αριθµός εκτάσεων που χρεώθηκαν µέχρι σήµερα, δηλαδή ο αριθµός των ωφε-
λούµενων που τις καλλιέργησαν αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:  

Χρεώσεις Εκτάσεων 

Σύνολο χρεώσεων  60 

Ο αριθµός των πράξεων προµηθειών/χορηγιών που πραγµατοποιήθηκαν και ο συνολικός 
αριθµός των προϊόντων όλων των προµηθειών/χορηγιών αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΡΗΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
3 

Ο αριθµός των προµηθειών υλικών και εργαλείων καταγράφονται στους παρακάτω πίνακες: 

Προµήθεια υλικών 

Σπόροι 10 τεµ. 

Φυτά 2.711 τεµ. 

Στελεχώνεται από τρία (3) άτοµα προσωπικό.  
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Γραφείο ∆ιαµεσολάβησης 
Το Γραφείο διαµεσολάβησης παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και διευκόλυνσης στους 

ωφελούµενους σχετικά µε τις Κοινωνικές ∆οµές, και λειτουργεί από ∆ευτέρα έως Παρασκευή. 
Το γραφείο διαµεσολάβησης είναι η καρδιά του συστήµατος των κοινωνικών δοµών καθώς σε 
αυτό προσέρχονται αρχικά όλοι οι ενδιαφερόµενοι που θα ήθελαν να ωφεληθούν από κάποια 
δράση των κοινωνικών δοµών. 

Ο συνολικός αριθµός των ωφελούµενων που έχουν εγγραφεί από την έναρξη λειτουργίας του 
Γραφείου ∆ιαµεσολάβησης αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Ωφελούµενοι 

Συνολικός Αριθµός ωφελούµενων που έχουν εγγραφεί  442 

Ο συνολικός αριθµό των ωφελούµενων που εντάχθηκαν στο πρόγραµµα καθώς και η κατη-
γορία στην οποία ανήκαν και βάσει της οποίας εντάχθηκαν στο πρόγραµµα αποτυπώνονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

Σύνολο Ωφελούµενων που  
εντάχθηκαν Άνεργοι Άστεγοι Άποροι 

442 325 1 116 

Στελεχώνεται από δύο (2) άτοµα προσωπικό.  

 

Ο ∆ήµος Σερρών και ο ΣΟΦΨΥ Ν. Σερρών σας καλούν να αλλάξετε την καθηµερινότητά σας, 
να γνωρίσετε τις οµορφιές της γης και να γευτείτε τους καρπούς της δηµιουργίας σας αλλά 
κυρίως να ενισχύσετε µε αυτό τον τρόπο το οικογενειακό σας εισόδηµα.   

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ 
ΜΗN ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ …! 

ΓΙΝΕ ΤΩΡΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ 
Πληροφορίες 

∆ιεύθυνση: Ν. Νικολάου 19, 62122, Σέρρες,  
Τηλέφωνο: 23210 22261 - 22291 
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ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Το τριήµερο 29 έως 31/5/2013 η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. φιλοξένησε 7 στελέχη από τη Βουλγάρικη 
Οµάδα Τοπικής ∆ράσης High Western Rodope και το 
Υπουργείο Ανάπτυξης της Βουλγαρίας µε σκοπό την 
ανταλλαγή απόψεων και την προώθηση τεχνογνωσίας 
σχετικά µε τον σχεδιασµό και υλοποίηση τοπικών 
προγραµµάτων LEADER. Η συνάντηση περιελάµβανε 
παρουσιάσεις των δύο περιοχών, τεχνικές αναλύσεις 
σχεδιασµού τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών, α-
νταλλαγή προβληµατισµών σε θέµατα υλοποίησης 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων,   αλλά και παρουσία-
ση ορισµένων αξιόλογων επενδυτικών projects κυρίως 
στον τοµέα της µεταποίησης αγροτικών προϊόντων.   

Μετά τις συναντήσεις ακολούθησαν επισκέψεις σε επιχειρήσεις του νοµού που χρηµατοδο-
τήθηκαν στα πλαίσια του τοπικού προγράµµατος LEADER .  

Η συνεργασία κρίθηκε ιδιαίτερα χρήσιµη καθώς οι δύο περιοχές παρουσιάζουν αρκετά κοι-
νά χαρακτηριστικά και από τις δύο πλευρές, δόθηκε η υπόσχεση για τη συνέχιση της συνεργα-
σίας αυτής στο µέλλον και ή δυνατόν την από κοινού ανάπτυξη ενός διακρατικού σχεδίου συ-
νεργασίας.  

 
Πραγµατοποιήθηκε στις 28/6/2013 ηµέρα Παρασκευή, στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καρα-

µανλής του ∆ιοικητηρίου η ετήσια τακτική γενική συνέλευση χρήσης 2012. Τα θέµατα που συ-
ζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις είναι τα παρακάτω: 
� Έγκριση  Ισολογισµού και του Λογαριασµού «Αποτελέσµατα Χρήσης 2012», µετά από ανά-

γνωση της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Α.Ε. 
� Απαλλαγή των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για 

τη Χρήση 2012 (διαχειριστική περίοδος 01-01-2012 έως  31-12-2012).   
� Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωµατικών Ελεγκτών για τη Χρήση 2013.  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.  

Εικόνα 8: Από τη συνάντηση εργασίας 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
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� Επικύρωση επιλογής του κ. Πασχάλη Τόσιου ως αντικαταστάτη του  παραιτηθέντος Μέλους 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Κλεάνθη Κοτσιακιαχίδη. 

� Εκλογή Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
� Λοιπά θέµατα - Ενηµέρωση. 

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης εκτός των άλλων έγινε εκλογή νέων µελών του ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου το οποίο στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε σώµα µε την παρακάτω σύνθε-
ση: 
� Μωυσιάδη Ιωάννη, Πρόεδρο  
� Καλαϊτζή ∆ηµήτριο, Αντιπρόεδρο  
� Χατζηηλιάδη Ιωάννη, ∆ιευθύνοντα Σύµ-

βουλο  
� Βογιατζή Γεώργιο, Μέλος  

� Γεωργιάδη Θέοδωρο, Μέλος  
� Καλαθά Ευάγγελο, Μέλος  
� Μασλαρινό Αθανάσιο, Μέλος  
� Νιζάµη ∆ηµήτριο, Μέλος  
� Τόσιο Πασχάλη, Μέλος 

 

 

“Μειώστε την περιττή κατανά-
λωση χαρτιού. Μην εκτυπώνε-
τε την ηλεκτρονική µας έκδο-
ση αν µπορείτε να τη  διαβάσε-

τε ηλεκτρονικά” 
 

Αρχισυνταξία – Υπεύθυνος δηµιουργικού 
• Τρεβλόπουλος Σαράντης, Κοινωνιολόγος 
Συντακτική Οµάδα 
• Ανοιξιάδης Νικόλαος, Γεωπόνος 
• Γραµµατόπουλος Αριστείδης, Γεωπόνος 
• Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Οικονοµολόγος 
• Καραγκιόζης ∆ηµήτριος, Γεωπόνος 
• Μαυρουδής Γεώργιος, Λογιστής 
Υπεύθυνος σύνταξης 
• Καλογερούδης Ιωάννης, ∆ιευθυντής ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 

Το επόµενο τεύχος  
τον Αύγουστο 

του 2013 
 

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 


