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Σημείωμα της έκδοσης 

Σας καλωσορίζουμε στο τέταρτο τεύχος της ηλεκτρονικής μας ενημερωτικής έκδοσης. Σε αυτό το τεύχος πέρα από τις συνή-

θεις στήλες που έχετε δει και στα προηγούμενά μας τεύχη εγκαινιάζουμε και μια νέα στήλη την οποία την ονομάζουμε ΝΕΑ και 

στην οποία θα εμφανίζονται κατά καιρούς σημαντικά νέα που αφορούν το Νομό Σερρών. Επιπλέον, σε αυτό το τεύχος παρου-

σιάζονται θέματα σχετικά με τις μελέτες και τα έργα που υλοποιούμε ως εταιρεία καθώς και τα χρηματοδοτικά προγράμματα που 

βρίσκονται σε εξέλιξη για την χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας.  

 Όπως σας ενημερώσαμε και σε προηγούμενο τεύχος τα άτομα και οι φορείς που θα επιθυμούσαν να λαμβάνουν δωρεάν την 

ηλεκτρονική μας έκδοση, μπορούν, να το κάνουν στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση newsletter@aneser.gr 

γράφοντας στο θέμα την λέξη «συνδρομή».  

 

 

Υπ. αρ. 168/2009 διακήρυξη με αναθέτουσα αρχή τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης. 

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. αναδείχτηκε ανάδοχος τμημάτων του 

έργου «Διαχείριση και λειτουργία προστατευόμενης περιο-

χής Λίμνης Κερκίνης» που προκηρύχτηκε με την υπ. αριθμ. 

168/2009 διακήρυξη με αναθέτουσα αρχή το Φορέα Διαχεί-

ρισης Λίμνης Κερκίνης. Αναμένονται η έκδοση των αποτελε-

σμάτων και η υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων. Τα 

τμήματα που πρόκειται να υλοποιήσουμε στα πλαίσια του 

έργου είναι:  

1. Υπηρεσίες ζωγράφου φύσης. Οι υπηρεσίες αφορούν 

τη συνεργασία με εγνωσμένου κύρους ζωγράφου φύσης για 

την εικονογράφηση του οδηγού αναγνώρισης ορνιθοπανί-

δας και των άλλων εντύπων και εκδόσεων του Φορέα.  

    

 

 

 

 

 

2. Υπηρεσίες έρευνας εντομοπανίδας και μικρών 

θηλαστικών της περιοχής του υγροτόπου. Οι υπηρεσί-

ες αφορούν την έρευνα της εντομοπανίδας της προστα-

τευόμενης περιοχής και την ταυτοποίηση των δειγμάτων   

καθώς επίσης και έρευνα καταγραφής των μικρών θηλαστι-

κών της περιοχής.  

Το παραπάνω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Περιβάλλον», Μέτρο 8.1, Προστασία και δια-

χείριση βιοτόπων – οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και χρηματοδοτείται από το 

Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων, σε ποσοστό 20% και 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε 

ποσοστό 80% 
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Υπ. αρ. 2/2009 Προκήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 

(ΔΙ.Σ.Α) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

 

Εγκρίθηκαν τα πρακτικά 1 (αρ. πρ. 5167/29.09.2009) 

και 2 (αρ. πρ. 5137/28.09.2009) της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού, με τα αποτελέσματα αποσφράγισης προσφο-

ρών, ελέγχου δικαιολογητικών και εξέτασης τυπικών κριτη-

ρίων αποκλεισμού και της αξιολόγησης των τεχνικών προ-

σφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 

2/2009 Προκήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνι-

σμού της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (ΔΙ.Σ.Α) της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την επιλογή Αναδό-

χων του έργου: «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνο-

χής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και 

ατόμων που χρήζουν κατ΄ οίκον βοηθείας». Στο διαγωνισμό 

αυτό η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. κατέθεσε αίτηση για λογαριασμό της 

Κοινότητας Ορεινής για το έργο με τίτλο «Ενέργειες ενίσχυ-

σης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας 

ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοή-

θειας από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στη κοινότητα Ορεινής». 

Περιμένουμε την αποσφράγιση και των οικονομικών προ-

σφορών και την έγκριση αυτών προκειμένου να ολοκληρω-

θεί ο διαγωνισμός και η έγκριση του προγράμματος που 

κατέθεσε η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ως ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία 

ΟΤΑ κατέθεσε αίτηση στο διαγωνισμό για λογαριασμό της 

Κοινότητας Ορεινής. Ενώ η κατάθεση της αίτησης και η 

αξιολόγηση της είναι δυνατή, κατόπιν της κατακύρωσή της, 

η ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. ως αναπτυξιακή εταιρεία Ο.Τ.Α. θα πρέπει να 

εκχωρήσει την υλοποίηση του προγράμματος και το αντί-

στοιχο προσωπικό αυτού σε κοινωφελή επιχείρηση ή νομικό 

πρόσωπο του εξυπηρετούμενου ΟΤΑ μια και μετά τις 

31/8/2009 δεν μπορεί να υλοποιεί η ίδια, σύμφωνα με απο-

φάσεις και εγκυκλίους του Υπουργείου Απασχόλησης, κοι-

νωνικά προγράμματα. 

Πρώτη πρόσκληση του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 -2013 

 

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ανέλαβε την προετοιμασία και σύ-

νταξη των φακέλων υποψηφιότητας δύο προτάσεων στα 

πλαίσια της πρώτης πρόσκλησης του προγράμματος Ευρω-

παϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 -

2013. Φορέας υποβολής της πρότασης είναι η Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Σερρών. Ειδικότερα ανάλαβε την προετοιμα-

σία και σύνταξη των φακέλων για τα παρακάτω έργα: 

1. «Στρυμόνας – Ctryma διαδρομές πολιτισμού» που ε-

ντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 1 Ποιότητα Ζωής και 

στο μέτρο 1.2. Προστασία, Διαχείριση & Προώθηση Πολιτι-

στικών Πόρων. 

2. «Ανάδειξη της Γεωθερμίας ως βασικού αναπτυξιακού 

πόλου στην κοιλάδα του Στρυμόνα» που εντάσσεται στον 

άξονα προτεραιότητας 3 Ανταγωνιστικότητα & Ανθρώπινοι 

Πόροι και στο μέτρο 3.2. Στήριξη της Επιχειρηματικότητας 

& Δράσεις για την αναδιάρθρωση της οικονομίας. 

Στόχος του πρώτου έργου είναι η ανάδειξη των πολιτι-

στικών στοιχείων της διασυνοριακής περιοχής ως εργαλείο 

ανάπτυξης και συνεργασίας, ενώ αναπτύσσονται και μια 

σειρά ειδικών στόχων με έμφαση την ενίσχυση της  

 

συνεργασίας, τη δημιουργία νέων πολιτιστικών θεσμών και 

την ενεργοποίηση του καλλιτεχνικού και επιστημονικού 

κόσμου. 

Στόχος του δεύτερου έργου είναι η αξιοποίηση του 

φυσικού πόρου της γεωθερμίας με την όσο το δυνατόν  

 

 

 

 

Φωτογραφία: Από την διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ στις 12/10/2009 με συμμετοχή της πολιτικής 
ηγεσίας και υπηρεσιακών παραγόντων των δύο πλευρών.   
Φώτο:Δήμητρα Μετόκη 



 
Τεύχος 4, 

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 
2009 

 

Σελίδα 3 από 5 
 

www.aneser.gr 

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

ΝΕΑ 

 

 

 

 

μεγαλύτερη ενεργοποίηση της ιδιωτικής επενδυτικής πρω-

τοβουλίας που θα οδηγήσει σε οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής.  
Τα παραπάνω έργα ήταν αποτέλεσμα της διαβούλευ-

σης που προηγήθηκε μεταξύ παραγόντων της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Σερρών και της Περιφερειακής Διοίκησης του  

Μπλαγκόεβγκραντ με την συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας 

αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων των δύο πλευρών. Στα 

πλαίσια της διαβούλευσης που προηγήθηκε μέχρι την ορι-

στικοποίηση των προτάσεων συζητήθηκαν και μια σειρά 

άλλα έργα για τα οποία λόγω αδυναμίας συμμετοχής από τη 

Βουλγαρική πλευρά στη παρούσα φάση μετατέθηκαν για 

τον επόμενο κύκλο υλοποίησης του προγράμματος Ευρωπα-

ϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 -

2013.  

Επίσης στα πλαίσια της ίδιας πρόσκλησης του προ-

γράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – 

Βουλγαρία 2007 – 2013 η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. συμμετέχει ως 

εταίρος σε δύο προτάσεις: 

1.  “Συντονισμένες δράσεις στήριξης διασυνοριακής επαγ-

γελματικής κινητικότητας” που εντάσσεται στον άξονα προ-

τεραιότητας 3 Ανταγωνιστικότητα και Ανθρώπινοι πόροι και 

στο μέτρο 3.1. Υποστήριξη και ανάδειξη του ανθρώπινου  

                                                                              

δυναμικού - Υποστήριξη προπαρασκευαστικών δράσεων 

ενόψει της ανοιχτής αγοράς εργασίας. 

Στόχος του έργου είναι να διευκολύνει και να υποστηρίξει 

τη διασυνοριακή κινητικότητα των εργαζομένων μεταξύ των 

περιοχών από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Από την πλευ-

ρά της Ελλάδας οι περιοχές είναι οι νομοί Σερρών και Θεσ-

σαλονίκης και από τη Βουλγαρία η Επαρχία του 

Blagoevgrad.  

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν εκτός από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 

Α.Ε, η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Θεσσαλονίκης 

ως Επικεφαλής εταίρος και από τη Βουλγάρικη πλευρά ο 

Βιομηχανικός Σύνδεσμος Πετριτσίου. 

2. “Παραδοσιακοί οικισμοί” που εντάσσονται στον άξονα 

προτεραιότητας 1. Ποιότητα Ζωής και στο μέτρο 1.2. Προ-

στασία, Διαχείριση & Προώθηση Πολιτιστικών Πόρων. Στό-

χος του έργου είναι μέσω της δημιουργίας μιας διασυνορια-

κής πολιτιστικής υποδομής να προωθεί η πολιτιστική κληρο-

νομιά των παραδοσιακών χωριών και να βελτιωθούν οι 

πολιτιστικές εξυπηρετήσεις προς τον τουρίστα μέσω της 

χρήσης πληροφοριακών συστημάτων. Στο εταιρικό σχήμα 

εκτός από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε, συμμετέχουν από ελληνικής 

πλευράς η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Ξάνθης ΑΕ ως Επι-

κεφαλής εταίρος και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας και 

από τη Βουλγάρικη πλευρά ο Δήμος Garmen.  

 

 

Μελέτη για τη συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού 

Ροδόπολης 

Ανατέθηκε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ από τον δήμο Κερκίνης η εκπόνηση 

μελέτης για τη συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού Ροδόπολης. Στόχος είναι 

η συνολική μελέτη αναβάθμισης του οικισμού της Ροδόπολης και η ένταξή και υλοποίησή αυτής στα πλαίσια του Μέτρο 322 του 

Προγράμματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής το οποίο θα υλοποιηθεί σε γεωγραφικά οριοθετημένες περιοχές παρέμβασης οι οποίες 

θα είναι κυρίως ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.   

Προχωράει η κατασκευή του ΧΥΤΥ Νομού Σερρών 

Το έργο του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) στη θέση Ερείπια Νεράιδας στο Παλαιόκαστρο Σερ-

ρών αναμένουμε ότι θα συμβάλλει τα μέγιστα στη λύση του προβλήματος διαχείρισης των απορριμμάτων που είναι πολύ έντονο 

στο Νομό Σερρών. Οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) διαφοροποιούνται από τους Χώρους Υγειονομικής 

Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας τους  και την ποιοτική σύσταση των απορριμμάτων που 

υποδέχονται. Ο τρόπος κατασκευής του έργου (Χ.Υ.Τ.Α. ή Χ.Υ.Τ.Υ.) είναι ο ίδιος.  
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Η χρήση Χ.Υ.Τ.Α. ήταν η μέθοδος της ελεγχόμενης και οργανωμένης διάθεσης των στερεών αποβλήτων στο έδαφος, 

στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.). Οι Χ.Υ.Τ.Α. δεν θα πρέπει να συγχέονται με τις υπάρχουσες χωμα-

τερές ή τους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) όπου δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή και η απόρριψη 

των απορριμμάτων είναι συχνά ανεξέλεγκτη. Σήμερα χρησιμοποιούνται οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) 

όπου θα οδηγούνται τα απορρίμματα, αφού προηγουμένως έχουν αφαιρεθεί όλα όσα μπορούν να ανακυκλωθούν και να αξιο-

ποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και όλα τα ειδικά απόβλητα και απορρίμματα (μπαταρίες, χημικά, ηλεκτρικά κλπ) τα 

οποία ακολουθούν ξεχωριστή διαδικασία απόρριψης (ειδικά ρεύματα απορριμμάτων). 

 Σήμερα με την λειτουργία της πρωτογενούς διαλογής απορριμμάτων από τους δήμους επιτυγχάνεται η συγκέντρωση σε 

ειδικούς κλάδους (μπλε κάδους) ανακυκλώσιμων υλικών  όπως το χαρτί, το γυαλί, τα μέταλλα κυρίως αλουμίνιο προσφέροντας 

οφέλη τόσο στο περιβάλλον όσο και στην οικονομία. Επίσης μέσα από την προώθηση της ανακύκλωσης επικίνδυνων υλικών 

όπως πλαστικών, μπαταριών, ειδικών απορριμμάτων όπως ηλεκτρικές και  ηλεκτρονικές συσκευές, παλαιά οχήματα καθώς και 

επικίνδυνων αποβλήτων θα μειώνεται συνεχώς ο όγκος των απορριμμάτων που θα καταλήγουν στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής 

Υπολειμμάτων, ενώ ταυτόχρονα η ποιοτική σύσταση των απορριμμάτων αυτών θα είναι η κατά το δυνατόν λιγότερο επικίνδυνη. 

Μέσα από την επικείμενη λειτουργία του ΧΥΤΥ και το κλείσιμο των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης απορριμμάτων, απο-

μακρυνόμαστε από την επιβολή δυσβάσταχτων πρόστιμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (34.000 ευρώ για κάθε Χώρο  Ανεξέλε-

γκτης Διάθεσης Απορριμμάτων) που θα επιβαρύνουν τους πολίτες των περιοχών που δεν έχουν αποκτήσει τέτοιους χώρους 

(περίπτωση Κουρουπητού στο Νομό Χανίων). 

 

 

 

 

Εικόνα: Δορυφορική φωτογραφία από το Google της  περιοχής χωροθέτησης του Χ.Υ.Τ.Υ. Νομού Σερρών. Διακρίνονται οι φυσικές κοιλότητες δημι-
ουργίας των πρώτων κυττάρων του Χ.Υ.Τ.Υ.. 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ 

Το επόμενο τεύχος  
το Δεκέμβριο του 2009 

 

 

 

 

Παράταση Προγράμματος: «Ενίσχυση για την απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για 

την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ιατρών, οδοντιάτρων, μηχανικών, γεωτεχνικών, δικηγόρων, 

συμβολαιογράφων, λογιστών και οικονομολόγων- συμβούλων».  

 
Παράταση του προγράμματος για την ενίσχυση Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επι-

χειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πρό-

γραμμα είναι η 30η Νοεμβρίου 2009, όπως ορίστηκε με τροποποίηση της ΚΥΑ που υπεγράφη την 30/09/2009. 

 

Παράταση Προγράμματος: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας μικρών και πολύ μικρών επι-

χειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών». 

 

Παράταση του προγράμματος για την ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς 

Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 

2007-2013. Η νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα είναι η 18η Δεκεμβρίου 2009, όπως 

ορίστηκε με τροποποίηση της ΚΥΑ που υπεγράφη την 30/09/2009. 

 

Παράταση Προγραμμάτων: «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας  

Νέων»  

Παρατείνεται για δεύτερη φορά η προθεσμία υποβολής των προτάσεων έργων  προς ένταξη στην πράξη των προγραμμάτων «Ενίσχυ-

ση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 

και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ έως και τις 16.11.2009. 

 

Αρχισυνταξία – Υπεύθυνος δημιουργικού 

 Τρεβλόπουλος Σαράντης, Κοινωνιολόγος 
Συντακτική Ομάδα 

 Γραμματόπουλος Αριστείδης Υπεύθυνος Κ.Υ.Ε. 

 Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος 
Υπεύθυνος σύνταξης 

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


