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Σημείωμα του Αρχισυντάκτη 

Μπαίνουμε ημερολογιακά στο φθινόπωρο. Οι μέρες θα γίνονται σιγά - σιγά ψυχρότερες και 

συντομότερες, τα φύλλα των δέντρων θα 

αλλάξουν ορισμένα ζώα θα 

μεταναστεύσουν και εμείς με τη σειρά 

μας θα προετοιμαζόμαστε για κάτι 

δύσκολο, να αντιμετωπίσουμε το 

χειμώνα που θα έρθει εν μέσω 

οικονομικής κρίσης. Εδώ και 18 μήνες 

περίπου, μιλάμε, σχεδόν, καθημερινά 

για την οικονομική κρίση η οποία έχει 

επηρεάσει όχι μόνο την τσέπη μας αλλά 

και την ψυχολογία μας. Η αβεβαιότητα 

και ο φόβος για το αύριο, η αυξημένη 

ανεργία, οι απολύσεις, οι περικοπές 

στους μισθούς και η αδυναμία πληρω-

μής ακόμα και βασικών αναγκών περιμένουμε ότι θα δοκιμάσει τα όρια μας τους επόμενους δύσκολους 

μήνες. Οι επιπτώσεις που ήδη αρκετοί βιώνουν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης αναμένονται να ενταθούν 

το προσεχές διάστημα 

Είμαστε επομένως σε μια κρίσιμη για τον καθένα μας περίοδο όπου δεν μπορούμε να ελέγξουμε την 

οικονομία και τις εξελίξεις γύρω από αυτή, αλλά δεν έχουν χαθεί και όλα επειδή μπορούμε να διαχειρι-

στούμε ένα πράγμα. Και αυτό το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε να διαχειριστούμε είναι ο εαυτός μας 

απέναντι σε αυτή την οικονομική κρίση. Μπορούμε να επιλέξουμε να αναγνωρίσουμε ότι οικονομικές κρί-

σεις πάντα συμβαίνουν και ότι το κύριο χαρακτηριστικό της οικονομικής ζωής είναι ότι αυτή πορεύεται 

μέσα από κύκλους ύφεσης και ανάπτυξης και ότι η τρέχουσα κατάσταση της ύφεσης μπορεί να είναι βα-

θύτατα θλιβερή αλλά θα αλλάξει. Δεν θα αλλάξει ασφαλώς με τον τρόπο που αναμένουμε ή που έχουμε 

συνηθίσει ή θα θέλαμε, αλλά θα αλλάξει. Και η αλλαγή αυτή μας προσφέρει πάντα μια ευκαιρία, δεν είναι 

ένα εμπόδιο. 

Αυτή η περίοδος πέρα από τις δυσκολίες που φέρνει είναι και μια ευκαιρία για αύξηση της αυτογνω-

σίας μας, για την καταγραφή και την ανάληψη της ευθύνης στο προσωπικό μας σύμπαν. Η οικονομική 

κρίση προσφέρει μια ευκαιρία για τον επαναπροσανατολισμό. Η κρίση μπορεί να προσφέρει δυνατότητες 

για να ενισχύσει το κοινωνικό κεφάλαιο και να μετατοπίσει τη βάση της αξίας μας από τα χρήματα προς 

τις μη χρηματικές συνιστώσες της ζωής, με την προϋπόθεση   

βέβαια ότι η κοινωνική προστασία είναι επαρκής. 

 Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών 

 Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 
 www.aneser.gr  - e-mail: info@aneser.gr 
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Σε αυτό το τεύχος 
 

 Προσέγγιση LEADER 
 LIFE + 
 Καταπολέμηση κουνουπιών 
 Άλλες δράσεις 
 Προγράμματα για ιδιώτες. 
 

Ενημερωτικό δελτίο 
 

 
 

Πηγή: http://www.momorialcards.com/naturebackgrounds.html 

Καλό φθινόπωρο!!! 
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Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα LIFE + 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποβλήθηκε τον Ιούλιο στα πλαίσια του προ-

γράμματος LIFE + [Το LIFE + είναι το ευρωπαϊκό 

χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον, για την 

περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμ-

βρίου 2013 το οποίο αποσκοπεί στη συγχρημα-

τοδότηση δράσεων στον τομέα της προστασίας της 

φύσης (LIFE + Φύση και Βιοποικιλότητα), καθώς 

και σε άλλους τομείς του περιβάλλοντος, που 

είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (LIFE + Περι-

βαλλοντική Διακυβέρνηση)] προς το αρμόδιο 

τμήμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής και στη συνέχεια στις 

υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυ-

ξέλες από όπου και θα αξιολογηθεί, η πρόταση 

που ετοίμασε η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. σε συνεργασία με  

την εταιρεία Nature Conservation Cosultans Ltd 

το Φορέα Διαχείρισης της λίμνη Κερκίνης, την 

Ελληνική Ορνιθολογική  Εταιρεία και την Περι-

φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τίτλος της πρότα-

σης που κατατέθηκε είναι "Αποκατάσταση των 

ενδιαιτημάτων του υγροτόπου προς όφελος των 3 

ειδών προτεραιότητας στο Εθνικό Πάρκο της λί-

μνης Κερκίνης, Ελλάδα" 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η αποκατά-

σταση των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής, τροφο-

ληψίας και ανάπαυσης τριών ειδών προτεραιότη-

τας (αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus, λαγγό-

να Phalacrocorax pygmaeus και βαλτόπαπια  

 

Please Wait …. 

LEADER LEADER 
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Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στο Νομό Σερρών 

 

 

Antypa nycora) που βρίσκονται στο Εθνικό   

Πάρκο της Λίμνης Κερκίνης. Το έργο επικεντρώ-

νεται στη διατήρηση των παραπάνω ειδών και στη 

βελτίωση των συνθηκών ώστε να αντιμετωπιστεί η 

μείωση αυτών των πληθυσμών  και στη διασφάλι-

ση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης της 

προστατευόμενης περιοχής σε μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα.  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου α-

νέρχεται σε 1.860.000,00 € και χρηματοδοτείται 

κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κα-

τά 25% από ιδίους πόρους των εταίρων, ενώ το 

μερίδιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας ανέρχεται σε 

500.000,00 € (350.000,00 € από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και 150.000,00 € από ιδίους πόρους) 

 

Το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 

στο Ν. Σερρών ξεκίνησε στις 7 Ιουλίου με ίδια 

μέσα και προσωπικό του Κέντρου Καταπολέμη-

σης Κουνουπιών & Πολιτικής Προστασίας Ν. 

Σερρών. Στις 21/7/2011 ανέλαβε επίσημα φορέ-

ας υλοποίησης η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών 

με συμβουλευτικό φορέα το Κέντρο Καταπολέμη-

σης Κουνουπιών & Πολιτικής Προστασίας Ν. 

Σερρών.  

Λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στην έναρξη 

του προγράμματος και κατά συνέπεια των υψη-

λών πληθυσμών κουνουπιών που είχαν συγκε-

ντρωθεί έπρεπε οι δράσεις να είναι συντονισμένες 

με δύο βασικούς στόχους :  

▪ Την μείωση των ακμαίων προκειμένου να περι-

οριστεί η όχληση που ένιωθαν οι κάτοικοι αλλά 

κυρίως να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα εμφά-

νισης κρουσμάτων από τον Ιό του Δυτικού Νεί-

λου  

▪ Τον έλεγχο των προνυμφών στους ορυζώνες, το 

αστικό, περιαστικό και φυσικό περιβάλλον έτσι 

ώστε μέσα σε είκοσι ημέρες να υπάρξει  εμφα-

νής βελτίωση  

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι, έγιναν  οι 

παρακάτω ενέργειες :  

▪ Συνεργασία με το  επιστημονικό  προσωπικό  

του Κ.Κ.Κ. & Π.Πρ.Ν.Σ. (2 Βιολόγοι και 5 Γεω-

πόνοι)  

▪ Άμεση πρόσληψη έμπειρου εποχικού προσω-

πικού (4 γεωπόνοι, 23 δειγματολήπτες , 20 συ-

νεργεία ψεκασμού )  

▪ Τοποθέτηση παγίδων UV και ξηρού πάγου για 

τον έλεγχο του πληθυσμού αλλά και  αποστολή 

δειγμάτων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 

για τον εντοπισμό του ιού του Δυτικού Νείλου  

 

▪ Αεροψεκασμοί προνυμφοκτονίας στους ορυζώ-

νες με χρήση τριών διαφορετικών σκευασμάτων 

(diflubenzuron, BTI, spinosad) ώστε να μην  
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ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

 

▪ υπάρχει κενό στους ψεκασμούς και να τηρού-

νται  οι προδιαγραφές χρήσης των προνυμφο-

κτόνων  

▪ Έλεγχος των αεροψεκασμών με χρήση GPS 

▪ Έλεγχος όλων των εστιών σε κύκλο τριών ημε-

ρών σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα 

Σερρών.  

▪ Επίγειοι ψεκασμοί προνυμφοκτονίας στις εστίες 

αστικού και περιαστικού τύπου 

▪ Επίγειοι ψεκασμοί με βιολογικό σκεύασμα στα 

παρόχθια της λίμνης Κερκίνη και στον υγρότο-

πο των εκβολών του Στρυμόνα 

▪ Ακμαιοκτονίες υπολειμματικού τύπου : α) 

στους οικισμούς που τα δείγματα των κουνου-

πιών είναι θετικά για τον ιό του Δυτικού Νείλου 

β) σε οικισμούς που καταγράφονται κρούσματα   

 

 

 

γ) σε οικισμούς που το 2010 είχαν περιστατικά 

δ) σε οικισμούς που θεωρούνται αυξημένου 

κινδύνου π.χ. οικισμοί μέσα στους ορυζώνες 

και ε) σε περιοχές που λόγω πολιτιστικών εκ-

δηλώσεων συγκεντρώνεται  πλήθος  πολιτών  

Ενημέρωση των πολιτών με διανομή φυλλαδί-

ων, προσωπική επαφή, προβολή ενημερωτικών 

σποτ στους  τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς  

▪ Συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών 

για την άμεση ενημέρωσή μας ώστε οι παρεμ-

βάσεις - ψεκασμοί να γίνονται όσο το δυνατόν 

νωρίτερα   

▪ Τακτική επικοινωνία με την επιτροπή που έχει 

συσταθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακε-

δονίας – Θράκης αλλά και την Εθνική Σχολή 

Δημόσιας Υγείας και το ΚΕΕΛΠΝΟ 

▪ Καταγραφή των αποτελεσμάτων από τις παγί-

δες, των δειγματοληψιών, των διενεργηθέντων 

αεροψεκασμών και των κρουσμάτων κλπ σε 

πρόγραμμα GIS  

 

Μελέτη σκοπιμότητας Κωστοπουλείου στέγης 

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης η μελέτη σκοπιμότητας που εκπό-

νησε η εταιρεία μας κατόπιν ανάθεσης από την Κωστοπούλειο Στέγη προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για 

την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 7129/05 /10/2010 Κωδ. 8 του Άξονα Προτεραιότη-

τας: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ. Σκοπός της μελέτης σκοπιμότητας είναι να κατα-

δείξει τη σκοπιμότητα και αναγκαιότητα υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου που αφορά την ολοκλήρωση της 

πτέρυγας Γ των εγκαταστάσεων φιλοξενίας ηλικιωμένων που διατηρεί ο φορέας και η αναβάθμιση 25 υφι-

στάμενων κλινών χρόνιων παθήσεων. Μετά την έγκριση της μελέτης σκοπιμότητας ανοίγει πλέον ο δρόμος 

για το επενδυτικό σχέδιο το οποίο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση κυρίως του βασικού εξοπλισμού 

της υπό κατασκευή πτέρυγας.    

Επιχειρησιακό Δήμου Σιντικής 

Σύμφωνα με τα άρθρα 203-207 του N. 3463/2006 (Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων)  θεσπίστηκε για 

πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.  
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 

 

 

Σύμφωνα με το αρ.266 παρ.1 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), για το μεσοπρόσθεσμο 

προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 

267 του ίδιου νόμου, οι δήμοι θα πρέπει να καταρτίσουν το επιχειρησιακό τους πρόγραμμα έως τις 

30/09/2011. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την δημοτική περίοδο 2011-2014 θα έχει τριετή διάρ-

κεια.  

 Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας ο δήμος Σιντικής έχει προχωρήσει στην ανάθεση της εργασίας 

«Τεχνική Υποστήριξη διαδικασίας κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σιντικής» στην Ανα-

πτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε.., με σκοπό την εκπόνηση του Επιχειρησιακού του Σχεδίου για την τρέ-

χουσα δημοτική περίοδος. 

 

Νέος Επενδυτικός  Νόμος 3908/11 - Επιχειρηματικότητα των νέων 

 

Παρατάθηκε η περίοδος υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ειδικού Καθεστώτος της Επιχειρηματι-

κότητας των Νέων, στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου, από 31/8/2011 που ήταν η προηγούμενη 

σε 30/9/2011. Οι λεπτομέρειες του προγράμματος αναφέρθηκαν στην προηγούμενη έκδοση (τεύχος 13 & 

14). Αναφέρουμε ωστόσο ξανά ενδεικτικά ότι: 

 Η δράση απευθύνεται σε νέους 20-40 ετών και καλύπτει τις βασικές ανάγκες για τα πρώτα 5 έτη λει-

τουργίας της επιχείρησής τους.  

 Προσφέρει ενίσχυση έως 40% για μια σειρά δαπανών που αφορούν, τόσο στη σύσταση, όσο και στη 

λειτουργία της επιχείρησης.  

 Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης, στο βάθος της 5ετίας, μπορεί να φτάσει μέχρι και 500.000 € ή α-

κόμη και σε 1 εκ €, σε περίπτωση που γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης.  

 Αυτό σημαίνει ότι ο νέος επιχειρηματίας έχει στη διάθεσή του ένα διαρκές υποστηρικτικό εργαλείο 

κάλυψης των λειτουργικών του δαπανών για τα πρώτα 5 έτη, εφόσον έχει ολοκληρώσει την επένδυσή 

του και λειτουργεί κανονικά.  

 

Πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα Κωνσταντί-

νος Καραμανλής, του κτηρίου του Διοικητηρίου Σερρών, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με 

μοναδικό θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 
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Κατόπιν της παραιτήσεως των 8 από τα 9 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας  η έκτακτη 

Γενική Συνέλευσης προχώρησε στην αναπλήρωση των παραιτηθέντων μελών και στην εκ νέου συγκρότηση 

του σε σώμα. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας  έχει ως εξής: 

1. Ιωάννης Μωυσιάδης, ως Πρόεδρος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών) 

2. Απόστολος Καρύδας, ως Αντιπρόεδρος (Δήμαρχος Σιντικής) 

3. Ιωάννης Χατζηηλιάδης, ως Διευθύνων Σύμβουλος (Πρόεδρος Δ.Σ. Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών) 

4. Θεόδωρος Γεωργιάδης, ως μέλος ( πρώην Δήμαρχος Λευκώνα) 

5. Ευάγγελος Καλαθάς, ως μέλος (Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά) 

6. Δημήτριος Καλαϊτζής , ως μέλος (Δήμαρχος Βισαλτίας) 

7. Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, ως μέλος (Δήμαρχος Ηράκλειας) 

8. Αθανάσιος Μασλαρινός, ως μέλος (Περιφερειακός Σύμβουλος) 

 9. Δημήτριος Νιζάμης, ως μέλος (Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σερρών) 

Στον Πρόεδρο της εταιρείας Ιωάννη Μωυσιάδη ανατίθεται η εν όλω ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του 

Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 10 και 12 του καταστατικού της εταιρείας. 

Τον Πρόεδρο αναπληρώνει κατά την απουσία του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

άρθρα 10 και 12 του καταστατικού της εταιρείας. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθενται τα καθήκοντα 

που περιγράφονται στο άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρχισυνταξία – Υπεύθυνος δημιουργικού 

 Τρεβλόπουλος Σαράντης, Κοινωνιολόγος 
Συντακτική Ομάδα 

 Ανοιξιάδης Νικόλαος, Γεωπόνος 

 Γραμματόπουλος Αριστείδης, Γεωπόνος 

 Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος 

 Μαυρουδής Γεώργιος, Λογιστής 

Υπεύθυνος σύνταξης 

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

 

 

Το επόμενο τεύχος  
τον Οκτώβριο 
του 2011 

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 

Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Σέρρες, 62122, Τηλ. 23210 64402-3,  

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

“Μειώστε την περιττή κατα-

νάλωση χαρτιού. Μην εκτυ-

πώνετε την ηλεκτρονική μας 

έκδοση αν μπορείτε να τη  

διαβάσετε ηλεκτρονικά .” 

 
 


