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καταπολέμησης

20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΣΕΡ

κουνουπιών έτους 2015

Χρόνια πολλά, ΑΝΕΣΕΡ!
H ΑΝΕΣΕΡ γιορτάζει 20 χρόνια παρουσίας στην τοπική κοινωνία των Σερρών. Η
εταιρεία ιδρύθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 1994 με την επωνυμία ‘’Αναπτυξιακή Εταιρεία
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Σερρών Α.Ε.’’ και με το διακριτικό τίτλο ‘’ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.’’, ενώ από τις 3
Φεβρουαρίου 2009 έγινε αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε ‘’Αναπτυξιακή
Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.’’. Στη διάρκεια της
μακρόχρονης αυτής πορείας, λειτουργώντας πάντοτε με γνώμονα την ευημερία και
την πρόοδο του κοινωνικού συνόλου και της τοπικής κοινωνίας αναγνωρίστηκε ως
σημαντικός μοχλός ανάπτυξης.
Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την επιστημονική υποστήριξη των στελεχών
που συνεργάστηκαν μαζί της εδώ και 20 χρόνια συνέβαλλε στην τοπική ανάπτυξη και
καθιερώθηκε ως μια σημαντική παράμετρος στην τοπική κοινωνία.
Σήμερα, στοχεύει ακόμη υψηλότερα, εξετάζοντας τις προοπτικές του μέλλοντος
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και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εξελίξεις στην οικονομία. Η συνεχής προσπάθεια για
επέκταση των δραστηριοτήτων της και των υπηρεσιών που παρέχει, σε συνάρτηση με
τη δυναμική και τεχνογνωσία που της προσθέτει το έμπειρο και άρτια καταρτισμένο
ανθρώπινο δυναμικό της, στέκεται αρωγός στην τοπική κοινωνία ευελπιστώντας να
προσφέρει πιο ποιοτικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο.
…

Μειώστε την περιττή κατανάλωση
χαρτιού. Μην εκτυπώνετε την
ηλεκτρονική μας έκδοση αν μπορείτε
να τη διαβάσετε ηλεκτρονικά .
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Προσέγγιση LEADER
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η 5η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER

Αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να βγει στον αέρα η 5η
προκήρυξη του τοπικού προγράμματος

LEADER

η οποία θα αφορά την

υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τόσο από ιδιώτες επενδυτές όσο και από
φορείς δημόσιου χαρακτήρα. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί θα φτάσει
περίπου το 1 εκ ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι, δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος, θα
ενημερωθούν με σχετική ανακοίνωση τόσα από τα ΜΜΕ όσο και από την
ιστοσελίδα της εταιρείας www.aneser.gr. όπου θα υπάρξει πλήρες
ενημερωτικό

υλικό.

Περισσότερες

πληροφορίες

οι

ενδιαφερόμενοι

μπορούν να παίρνουν από τα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. (Μεραρχίας 67,
Σέρρες, 1ος όροφος τηλ 2321064402).

Πανεπιστημιάδα Θεάτρου Σερρών 2015
Αναμένεται να κατακυρωθεί στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ΑΕ
ΟΤΑ η υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη
διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών έτους 2015»
σύμφωνα με την υπ’ 16269/2015 διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού του
Δήμου Σερρών. Το Έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Μακεδονία-Θράκη

2007-2013»,

και

συγχρηματοδοτείται

από

το

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς
Πόρους.
Στόχος του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της
διοργάνωσης

της

Πανεπιστημιάδας

Σερρών

για

το

έτος

2015.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά την υποστήριξη της διοργάνωσης του
πολιτιστικού θεσμού της Πανεπιστημιάδας θεάτρου στο Δήμο Σερρών για
το έτος 2015. Στο συγκεκριμένο θεσμό συμμετέχουν φοιτητικές θεατρικές
ομάδες από πανεπιστήμια της Ελλάδος και του εξωτερικού όπου για 15
ημέρες περίπου παρουσιάζουν στο θέατρο ΑΣΤΕΡΙΑ τη δουλειά τους. Με
την κατακύρωση του έργου η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ΑΕ ΟΤΑ θα
παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
▪ Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης
▪ Υπηρεσίες Υποστήριξης παραγωγής
▪ Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης

www.aneser.gr
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Βράβευση επιχείρησης που χρηματοδοτήθηκε από το
τοπικό πρόγραμμα LEADER
Την Τετάρτη 1 Απριλίου 2015 στην Αθήνα, το υπουργείο αγροτικής
ανάπτυξης βράβευσε τους δικαιούχους που συμμετείχαν στα μέτρα του
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013.

«Δεν θέλω να
εφεύρω κάτι που
κανείς δεν θέλει να
αγοράσει»

Αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για την ΑΝΕΣΕΡ που μια τοπική
εταιρεία που εμπιστεύτηκε το τοπικό πρόγραμμα LEADER για τη
χρηματοδότηση του επενδυτικού της σχεδίου κατάφερε ανάμεσα σε
εκατοντάδες επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 να βραβευτεί ως η καλύτερη
επιχείρηση στον τομέα "καινοτομία και ανάπτυξη".

Thomas Edison

Το Βραβείο αυτό δείχνει ότι η οικονομική κρίση δε μπορεί να
αποτελέσει εμπόδιο στην καινοτόμα επιχειρηματική ανάπτυξη και ότι
άξιοι

άνθρωποι

με

καινοτόμες

ιδέες

και

εξωστρεφή

διάθεση

εκμεταλλευόμενοι τα κίνητρα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής
δραστηριότητας μπορούν να σταθούν επάξια στο έντονα ανταγωνιστικό
περιβάλλον και να συνεισφέρουν σημαντικά στην τοπική ανάπτυξη.

Ευχόμαστε στην εταιρεία Siris Microbrewery - Μικροζυθοποιία
Σερρών & Β. Ελλάδος και στους ιδιοκτήτες της συγχαρητήρια και νέες
επιτυχίες. Η επιτυχία της επιχείρησης δείχνει ότι ο πιο σίγουρος τρόπος
για να ανταπεξέλθει κανείς στον ανταγωνισμό, είναι να καλύπτει
συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς.

www.aneser.gr
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Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2015
Αναμένεται
προγραμματική

εντός

των

επόμενων

σύμβαση

για

την

ημερών

να

εφαρμογή

εγκριθεί

η

προγράμματος

καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας
Σερρών για το έτος 2015. Η σύμβαση αφορά στην εφαρμογή ενός
επίγειου Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφερειακή
Ενότητα Σερρών σε εκτάσεις και οικισμούς των Δήμων που συμμετέχουν
στην εν λόγω προγραμματική. Με την έγκριση της προγραμματικής
σύμβασης

θα

Αναπτυξιακή

ξεκινήσουν
Εταιρεία

οι

ψεκασμοί

Σερρών

από

την

προκειμένου

να

αντιμετωπιστούν οι πληθυσμοί των προνυμφών των
κουνουπιών στα πλαίσια του επίγειου προγράμματος
καταπολέμησης των κουνουπιών.
Επισημαίνεται ότι, η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. αναλαμβάνει
την επίγεια καταπολέμηση των κουνουπιών για το Νομό
Σερρών ενώ την διενέργεια των αεροψεκασμών θα την
εκτελέσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνολικά
για όλη την Κεντρική Μακεδονία (και για το νομό
Σερρών). Έτσι το επίγειο πρόγραμμα καταπολέμησης των
κουνουπιών της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. για συγκεκριμένους Δήμους
του νομού Σερρών θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με
το πρόγραμμα της Περιφέρειας.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει, το συνδυασμό των διαθέσιμων
μεθόδων καταπολέμησης 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 παρέμβασης (φυσικών &
τεχνητών)
γ) διενέργεια επίγειων ψεκασμών με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας στο
αστικό - περιαστικό περιβάλλον
δ)

διενέργεια

εγκεκριμένων

εκτεταμένων
προνυμφοκτόνων

ελέγχων
και

υπολειμματικότητας

βιοκτόνων

σκευασμάτων

των
στα

παραγόμενα αγροτικά προϊόντα της περιοχής.

www.aneser.gr
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Αρχισυνταξία – Υπεύθυνος δημιουργικού

▪

Τρεβλόπουλος Σαράντης, Κοινωνιολόγος

Θυμάμαι την πρώτη ημέρα του Μαΐου που συλλέγαμε τα
Συντακτική Ομάδα

λουλούδια για να προετοιμάσουμε στεφάνι λουλουδιών που κρέμονταν

▪

Ανοιξιάδης Νικόλαος, Γεωπόνος

έξω από την πόρτα στο σπίτι και το κρατούσαμε εκεί μέχρι 24 Ιουνίου,

▪

Γραμματόπουλος Αριστείδης, Γεωπόνος

όταν την ημέρα του Αγίου Ιωάννη κάναμε μεγάλες φωτιές για να καούν

▪

Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος

αυτά τα στεφάνια λουλουδιών κάνοντας άλματα πάνω από αυτές τις

▪

Μαυρουδής Γεώργιος, Λογιστής

πυρκαγιές. Έχω κάνει το ίδιο πολλές φορές ως παιδί.

Υπεύθυνος σύνταξης

▪

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

.

Σήμερα ως ενήλικας εργαζόμενος δεν τιμώ απλώς τον αγώνα των
εργατών για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους σε μια ιστορική
αναδρομή αλλά τιμώ την ίδια την εργασία αυτή την πράξη της
καθημερινότητας που ασκείται με στόχο τη δημιουργία ενός χρήσιμου
αποτελέσματος. Η εργασία αποτελεί το μέσο ανάδειξης των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών μας, των ικανοτήτων μας και των δεξιοτήτων που
έχουμε αποκτήσει. Ακόμα και η έκφραση των αδυναμιών μας μέσα από

Συνδρομές

την εργασία έχει σημασία στη διαδικασία γνώσης του εαυτού μας. Η

Μπορείτε να εγγράψετε / διαγράψετε τον εαυτό

εργασία μας μαθαίνει πράγματα για μας και μέσα από αυτήν

σας ή κάποιον που γνωρίζετε, στέλνοντάς μας ένα

εξελισσόμαστε.

e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση:
newsletter@aneser.gr γράφοντας στο θέμα την
λέξη Subscriber ή Unsubscriber για εγγραφή ή

Η Εργασία δεν είναι απλώς μια διεργασία προσπορισμού υλικών
αγαθών αλλά λειτουργεί και ως μέσο εξέλιξης και αυτοπραγμάτωσης.

διαγραφή αντίστοιχα ή να εγγραφείτε μέσα από
την ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδα.

Στοιχεία Εταιρείας
Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών

Καλό μήνα.

Επόμενο τεύχος 1 Ιουλίου του 2015

Μην εκτυπώνετε την ηλεκτρονική μας έκδοση

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Σέρρες, 62122,
Τηλ. 23210 64402-3,

Μειώστε την περιττή κατανάλωση χαρτιού.

αν μπορείτε να τη διαβάσετε ηλεκτρονικά .

www.aneser.gr

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