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Σηµείωµα αρχισυντάκτη

Καλό φθινόπωρο!

Προσέγγιση LEADER

Το καλοκαίρι καλά κρατεί και πολλοί από εσάς θα ευχόσασταν να κρατήσει λίγο ακόµα.
Αλλά µέχρι να λάβετε την επόµενη ενηµερωτική µας έκδοση θα έχετε ήδη δει τα πρώτα
πεσµένα φύλλα. Τα πρώτα σύννεφα που θα σκοτεινιάζουν τον γαλάζιο ουρανό. Τις πρώτες
σταγόνες της βροχής που θα σκοτώσει το καλοκαίρι όπως θαυµάσια το περιέγραψε ο
Οδυσσέας Ελύτης. Θα ξαναφορέσετε τις µακρυµάνικες µπλούζες και τα µπουφάν που
βάλατε προσωρινά στη ναφθαλίνη. Θα σταµατήσετε να πίνετε φραπέ και θα έχετε ήδη
γευτεί µια ζεστή κούπα καφέ µετά από πολύ καιρό. Όλα, σε λίγο θα φωνάζουν ότι τελείωσε
και αυτό το καλοκαίρι και το Φθινόπωρο είναι πλέον εδώ.
Για τα στελέχη της εταιρείας φέτος ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι κυρίως λόγω των συνεχών
ελέγχων οι οποίοι κατόρθωσαν όχι απλώς να µας αποσυντονίσουν αλλά να µειώσουν το
συνήθη ρυθµό της εργασίας µε αποτέλεσµα πολλές από τις εργασίες να τις µεταθέσουµε
για το φθινόπωρο το οποίο προβλέπεται εξαιρετικά δύσκολο.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

Να έχετε ένα καλό φθινόπωρο

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
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Μειώστε την περιττή κατανάλωση χαρτιού. Μην
εκτυπώνετε την ηλεκτρονική µας έκδοση αν
µπορείτε να τη διαβάσετε ηλεκτρονικά .
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
To LEADER δεν έκανε διακοπές …
Εντός του καλοκαιρινού τριµήνου και εν µέσω των θερινών διακοπών για
τα “µπάνια του λαού” πραγµατοποιήθηκαν δύο πολύ σηµαντικές εξελίξεις
όσον αφορά το Τοπικό Πρόγραµµα LEADER στο Νοµό Σερρών.
α) δηµοσιοποιήθηκε η 4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του
τοπικού προγράµµατος και
β) ολοκληρώθηκε η πολυπόθητη ένταξη των επενδυτικών σχεδίων της 3ης
προκήρυξης.
Συγκεκριµένα στις 22 Ιουνίου δηµοσιοποιήθηκε η 4η προκήρυξη του
Τοπικού Προγράµµατος η οποία θα είναι και η τελευταία αυτής της
προγραµµατικής περιόδου και η οποία αφορά αποκλειστικά ιδιωτικές
επενδύσεις στους τοµείς της πρώτης και δεύτερης µεταποίησης προϊόντων
(φυτικών, ζωικών και λοιπών), στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του τουρισµού και της υπαίθρου (εστίαση, αναψυχή,
διαµονή,

ενηµέρωση

κλπ)

και

τέλος

στον

τοµέα

της

δικτύωσης

επιχειρήσεων για την υλοποίηση κοινών ενεργειών και δράσεων.
Η υποβολή επενδυτικών προτάσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί ως και
την

23η

Σεπτεµβρίου

2014

στα

γραφεία

της

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.

Α.Ε.

(Μεραρχίας 67, 1ος όροφος).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν καθηµερινά να λαµβάνουν ενηµέρωση από
τα στελέχη της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. είτε επί τόπου είτε στα τηλέφωνα
2321064402 & 3.
Το πλήρες υλικό της 4ης προκήρυξης του τοπικού Προγράµµατος
LEADER

βρίσκεται

αναρτηµένο

στην

ιστοσελίδα

της

εταιρείας

www.aneser.gr
Παράλληλα στις 21-7-2014 µε έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα
ολοκληρώθηκε

η

διαδικασία

ένταξης

/

χρηµατοδότησης

35

νέων

επενδυτικών σχεδίων, φορέων και επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην 3η
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράµµατος.

www.aneser.gr
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
Το συνολικό κόστος των σχεδίων αυτών ξεπερνά τα 4,5 εκατοµµύρια
ευρώ, τα οποία θα πρέπει να επενδυθούν έως και το ∆εκέµβριο του
2015. Οι επενδυτές έχουν ήδη ενηµερωθεί και προβαίνουν στην
υπογραφή σύµβασεων µε την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., ενώ τα πλέον ώριµα
έργα έχουν περάσει στο στάδιο των πληρωµών.
Την απόφαση ένταξης των επενδυτικών σχεδίων της 3ης προκήρυξης
του Τοπικού Προγράµµατος LAEDER µπορείτε να δείτε αναρτηµένη
στην ιστοσελίδα της εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσµο
http://www.aneser.gr/images/stories/new_images/apofasi_entax
is_ergvn_4hs_prok_leader.pdf

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.
Στοιχεία Εταιρείας
Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
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Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ
Μεραρχίας 67, Σέρρες, 62123,
Τηλ. 23210 64402-3,
Fax: 23210 99639,
www.aneser.gr e-mail: info@aneser.gr

Μειώστε την περιττή κατανάλωση χαρτιού.
Μην εκτυπώνετε την ηλεκτρονική µας
έκδοση αν µπορείτε να τη διαβάσετε

www.aneser.gr

ηλεκτρονικά .
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