
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών 

 Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 
 www.aneser.gr  - e-mail: info@aneser.gr 
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Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2011 

Σε αυτό το τεύχος 
 

 Προσέγγιση LEADER 
 Έργα που υλοποιήθηκαν 
 Προγράμματα για ιδιώτες. 
 

 

Ενημερωτικό δελτίο 
 

Έφτασε επιτελούς και η νέα χρονιά. Μια 

ομολογουμένως δύσκολη χρονιά μας αποχαιρετά 

και μια νέα ξεκινά συμβολίζοντας πάντα την 

αρχή για ένα καλύτερο αύριο.  

Για κάποιους, όταν το ρολόι χτυπά δώδεκα τα 

μεσάνυχτα στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους 

αποτελεί απλώς ένα ημερολογιακό γεγονός, για 

άλλους, το συμβολικό χαρακτήρα ενός νέου 

ξεκινήματος. Αυτός ο συμβολικός χαρακτήρας 

είναι που κάνει την πρωτοχρονιά μια ξεχωριστή 

μέρα κάθε έτους 

Το κάθε έτος όπως και να το δούμε είναι για 

τον καθένα από εμάς ένα άγραφο βιβλίο. Οι 

σελίδες του είναι κενές. Ο καθένας από εμάς θα 

ανοίξει αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό μπορούμε 

να το ονομάσουμε «ευκαιρία» ή «αλλαγή» ή 

«υπόσχεση» αλλά όπως και να το ονομάσουμε το 

πρώτο κεφάλαιο του είναι πάντα η Πρωτοχρονιά. 

Να έχετε ένα Ευτυχισμένο 2012!  

Ο Αρχισυντάκτης 
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Παρά την εκτενή και λεπτομερή καθημερινή κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης του 

ζητήματος της ελληνικής οικονομικής κρίσης, 

παρατηρείται μια αξιοσημείωτη παράλειψη. 

Στην προσπάθεια αναζήτησης των βαθύτερων 

αιτιών των προβλημάτων που ταλαιπωρούν την 

Ελλάδα και τους πολίτες της διεξάγεται ένα 

παράξενο παιχνίδι επίρριψης των ευθυνών σε 

έναν κατάλογο πιθανών ενόχων. Μεταξύ των 

δημοφιλέστερων αιτιών αναδεικνύονται η 

δράση των κερδοσκόπων, το ανέντιμο παιχνίδι 

των οίκων αξιολόγησης της πιστοληπτικής 

ικανότητας της χώρας, ενώ ψηλά στη σχετική 

λίστα είναι η ακατανόητη ακολουθουμένη 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα 

της Γερμανικής κυβέρνησης.  

Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη η απαρίθμηση των παραπάνω αιτιών 

μια και ως λαός μας αρέσει να περιπλανιόμαστε στις θεωρίες των συνομωσιών προκειμένου 

να δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα αρκεί να βγάλουμε έξω από το κάδρο των ευθυνών 

τους εαυτούς μας. Αλλά και όταν ακόμη ανακαλύπτουμε τις αιτίες της κρίσης στην ίδια 

μας τη συμπεριφορά, δεν προχωρούμε πέρα από τους προφανείς αποδιοπομπαίους 

τράγους που η ελληνική κοινωνία έχει δημιουργήσει για να ξορκίσει το κακό. Αυτοί ακούν 

στο όνομα ανικανότητα των δημοσίων αρχών, φοροδιαφυγή, πολιτικό σύστημα.  

Πέρα από τις παραπάνω αιτίες, οι οποίες παίζουν και αυτές σημαντικό ρόλο, απουσιάζει 

μια συζήτηση για το ρόλο μας ως παραγωγών, ως καταναλωτών ή ως υπεύθυνων πολιτών. Η 

δυνατότητα κατανόησης μιας σχέσης μεταξύ της κατάστασης της πραγματικής οικονομίας 

και της στάσης μας ως οικονομικών υποκειμένων και ως υπευθύνων πολιτών δεν φαίνεται 

προς την ώρα να αποτελεί αιτία για τους περισσότερους σχολιαστές.  

Στην πραγματικότητα, η χώρα έχει εγκλωβιστεί σε ένα φαύλο κύκλο από τον οποίο δεν 

φαίνεται ότι μπορεί να ξεφύγει. Μετά από μήνες υπεκφυγών και κωλυσιεργίας και μπροστά 

στον ορατό πλέον κίνδυνο άτακτης χρεοκοπίας της χώρας (την οποία κάποιοι προωθούν ως 

λύση) είναι ώρα να ειπωθούν ανοιχτά και ξεκάθαρα κάποιες αλήθειες χωρίς τις οποίες δεν 

μπορούμε να πάμε παρακάτω: 

Αλήθεια 1. Το οικονομικό μας μοντέλο στηρίχτηκε χρόνια τώρα σε μια τεχνητή έκρηξη της 

κατανάλωσης. Ακόμα και σήμερα οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται το πρόβλημα ως  

 

Η χώρα προχωρά στο δρόμο της Οικονομικής
Εξυγίανσης (στο βάθος διακρίνονται οι καλύτερες
μέρες…) 
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πρόβλημα κατανάλωσης και όχι ως πρόβλημα παραγωγής. Τα σχετικά χαμηλά επιτόκια 

και οι υψηλές κρατικές δαπάνες διατηρούσαν ένα μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης το 

οποίο ήταν σίγουρο ότι θα έφτανε κάποια στιγμή στο τέλος του. Στο πλαίσιο αυτό οι 

μεγαλύτερες ηλικιακά γενεές έχουν υπονομεύσει το μέλλον των νεότερων γενεών. 

Αλήθεια 2. Δεχτήκαμε ως κοινωνία ότι οι έλληνες εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα θα 

πρέπει να είναι προνομιούχοι εργαζόμενοι και αυτό το αποδεχτήκαμε γιατί κρυφά μέσα 

μας ελπίζαμε οι περισσότεροι κάποτε να βρεθούμε στη θέση αυτών. 

Αλήθεια 3. Λειτουργήσαμε ως πολίτες με μέγιστη ανευθυνότητα και άκρατη υστεροβουλία 

τόσο ως προς την καταναλωτική μας συμπεριφορά όσο και ως προς την εν γένει 

αντιμετώπιση της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος. 

Αλήθεια 4. Της οικονομικής χρεοκοπίας προηγήθηκε η κοινωνική και αξιακή χρεοκοπία. 

Επιτυχημένος θεωρούνταν αυτός ο οποίος έβρισκε τον τρόπο να ξεφεύγει από το νομό, να 

φοροδιαφεύγει, να εξαπατά, να κάθεται πρώτο τραπέζι στα μπουζούκια (δείκτης κοινωνικής 

αναγνώρισης) χωρίς καμιά προφανή οικονομική δραστηριότητα και σε κάθε περίπτωση όχι 

εκείνος ο οποίος ήταν παραγωγικός και συνεπής στις υποχρεώσεις του προς ένα κράτος 

που μόνο κατά ευφημισμό είναι δυτικό. 

Μέχρι τώρα πορευτήκαμε στηριζόμενοι σε αυταπάτες και σε αποδιοπομπαίους τράγους, 

αλλά τώρα είναι η ώρα να αντιμετωπίσουμε κατάματα το πρόβλημα. Η λύση βρίσκεται στον 

κάθε πολίτη ο οποίος θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί και να 

αποδώσει στον εαυτό του το μερίδιο που έχει για την πολιτική, κοινωνική, οικονομική και 

πνευματική παρακμή της χώρας.  

Γιατί ενύχτωσε κ’ οι βάρβαροι δεν ήλθαν. 

Και μερικοί έφθασαν απ’ τα σύνορα, 

και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν. 

Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους. 

Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις. 

(Κωνσταντίνος Καφάβης) 

 
 

 

 

Στις αρχές Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής ενστάσεων και 

αντιρρήσεων επί της διαδικασίας αξιολόγησης της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ. Από την Ομάδα Τοπικής 

Δράσης ζητήθηκε η γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης επί συγκεκριμένων  
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διαχειριστικών ζητημάτων. Κατόπιν τούτου αναμένονται  οι ανωτέρω διευκρινήσεις ώστε να 

προχωρήσει η διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων.  

 

 

 

Ολοκλήρωση έργων προς το Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κερκίνης 

Παραδόθηκαν στο Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κερκίνης στα πλαίσια των από 

24/11/2010 υπογραφεισών συμβάσεων ανάθεσης των υπηρεσιών μεταξύ του Φορέα 

Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης και της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε τα τελικά παραδοτέα των υπηρεσιών 

που αφορούσαν: 

1. Υπηρεσίες ζωγράφου φύσης.  

Περιλαμβάνει την εικονογράφηση του οδηγού αναγνώρισης ορνιθοπανίδας και των άλλων 

εντύπων και εκδόσεων του Φορέα Διαχείρισης τα οποία προέκυψαν από τη συνεργασία της 

εταιρείας με τον εγνωσμένου κύρους ζωγράφου φύσης κο Πασχάλη Δουγαλή1. 

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει: 

 40 ασπρόμαυρα σχέδια, 70 έγχρωμα σχέδια με απεικονίσεις από τα οικοσυστήματα 

της περιοχής, της πανίδας, της χλωρίδας κλπ  

 4 ζωγραφικές συνθέσεις της προστατευόμενης περιοχής 

 Την εικονογράφηση 130 περίπου είδη πουλιών τα οποία είναι κοινά για την περιοχή 

του Υγροτόπου Κερκίνης 

 Σελίδα με την τοπογραφία του πουλιού και  

 Χάρτη εξάπλωσης του είδους του πουλιού στην Ευρώπη διαστάσεων 20x20mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 O Δουγαλής Πασχάλης, εργάζεται ως εικονογράφος βιβλίων από το 1996 μέχρι σήμερα και έχει συνεργαστεί με 

τους κυριότερους εκδοτικούς οίκους της Ελλάδας (εκδόσεις Λιβάνη και εκδόσεις Ακρίτα) και της Γερμανίας (Kosmos 

Verlag & Ulmer Verlag). Έργα του έχουν δημοσιευθεί ως εξώφυλλο ξενόγλωσσων περιοδικών για πουλιά (κυρίως της 

Αγγλίας) όπως στο Birding Word (στο τεύχος του Μάρτιου 2008) και στο British Birds (στα τεύχη του Νοεμβρίου του 

1999, του Σεπτεμβρίου του 2001, του Νοεμβρίου του 2002 και του Μαΐου του 2008). Επίσης, έχει λάβει σημαντικές 

διακρίσεις σε διαγωνισμούς εικονογράφησης πουλιών στην Γερμανία (2ο βραβείο στο διαγωνισμό Deutscher preis fur 

Vogelmaler) και στην Αγγλία (2ο βραβείο στο διαγωνισμό Bird Illustrator για τα έτη 2001 και 2002). 

Copyright: Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης 
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2. Υπηρεσίες έρευνας εντομοπανίδας και μικρών θηλαστικών της περιοχής του 

υγροτόπου.  

Ολοκληρώθηκε η έρευνα της εντομοπανίδας της προστατευόμενης περιοχής και η 

ταυτοποίηση των δειγμάτων καθώς επίσης και η έρευνα καταγραφής των μικρών 

θηλαστικών της περιοχής του υγροτόπου Κερκίνης οι οποίες εκπονήθηκαν σε συνεργασία 

της εταιρείας με τον εντομολόγο κο Gordon John Larkman Ramel2.  

 

 

 

Πρόγραμμα "Εναλλακτικός Τουρισμός" αναστολή υποβολής προτάσεων 

Ανακοινώθηκε ότι αναστέλλεται προσωρινά λόγω επικείμενης τροποποίησης του οδηγού η 

υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός. Τις προσεχείς ημέρες θα 

εκδοθεί ο τροποποιημένος Οδηγός του Προγράμματος στον οποίο θα περιλαμβάνονται οι  

ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα καθώς και οι νέες ημερομηνίες 

υποβολής προτάσεων.  

Ο εναλλακτικός τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι 

οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των 

τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιμης 

ανάπτυξης και συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. Η 

συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί: 

▪ Στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την 

επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

▪ Στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος. 

▪ Στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. 

Στην κατεύθυνση αυτή, μέσω της Πράξης "Εναλλακτικός Τουρισμός", θα ενισχυθούν 

επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών 

ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως: 

                                                 
2 O Gordon John Larkman Ramel, είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Exeter στην Αγγλία λαμβάνοντας πτυχίο 

‘’Βιολογίας - Οικολογίας – Εντομολογίας’’, ενώ έχει μεταπτυχιακές σπουδές στα αρθρόποδα αποκτώντας M.Phil με θέμα 

διατριβής «Some Observations on the Responses of Soil Arthropods to Organic Fertilisers (slurry and farm yard 

manure (FYM) spread on Permanent Grassland». Από τον Ιανουάριο έως το Σεπτέμβριο του 2001 και από τον Ιούλιο 

του 2003 έως τον Αύγουστο του 2011 βρίσκονταν στη περιοχή της λίμνης Κερκίνης όπου ασχολήθηκε συστηματικά με 

τη μελέτη της βιοποικιλότητας της περιοχής καταγράφοντας  9 νέα είδη για την επιστήμη γενικά τα οποία έχουν λάβει 

και το όνομα του, γράφοντας παράλληλα και ένα σχετικό βιβλίο. Έχει εργαστεί στο παρελθόν ως εντομολόγος-

φυσιοδίφης και συμμετείχε σε πολλά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με το ζωικό μικρόκοσμο όπως και έχει εκδώσει 
σχετικές μελέτες. Είναι μέλος επιστημονικών οργανώσεων φίλων του περιβάλλοντος. 
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▪ Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 

▪ Θαλάσσιος τουρισμός 

▪ Τουρισμός υπαίθρου 

▪ Γαστρονομικός τουρισμός 

▪ Τουρισμός υγείας και ευεξίας 

Σε ποιους απευθύνεται:  
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, 

Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου) τα οποία: 

▪ Έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από αυτούς που 

περιλαμβάνονται στον Οδηγό του προγράμματος 

▪ Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

▪ Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν από την 01/01/2010 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα".  

Είδος ενίσχυσης: Οικονομική Ενίσχυση - Επιδότηση.  

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

 

«Εθνικό αποθεματικό απροβλέπτων 2007-2013» 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων η 

οποία και ολοκληρώνεται στις 15/01/2012 του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο 

παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των 

εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της 

απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» στο 

πλαίσιο υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» (ΕΠΕΑΑ) το οποίο συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι παρακάτω:  

▪ Προώθηση του ανθρώπινου δυναμικού στην απασχόληση και επανένταξή του στην 

αγορά εργασίας. 

▪ Συμβολή στην αποκατάσταση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού. 

▪ Δημιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού. 

▪ Διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και 

▪ Ανάπτυξη και βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας, 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται οι παρακάτω δύο (2) δράσεις: 

ΔΡΑΣΗ 1: Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων 

επιχειρηματιών (σε φάση start-up). 

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο Πρόγραμμα θα πρέπει: 

▪ Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να έχουν 

την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης 

της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας). 



 

Σελίδα 7 από 7                                             www.aneser.gr 

Τεύχος 17, 
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 

2011 

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

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. 

 

 

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 

 

▪ Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). 

▪ Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών. 

Στο πλαίσιο αυτής της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο 

επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000 € και ανώτατο 20.000 €. 

ΔΡΑΣΗ 2: Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και 

εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για 

την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας. 

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η 

Ιανουαρίου 2011, απασχολούν 5 εργαζόμενους και άνω (5 ΕΜΕ) και σχεδιάζουν να 

προχωρήσουν στην εφαρμογή αλλαγών και μέτρων αναδιάρθρωσης στο επιχειρησιακό και 

εργασιακό τους περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης ενισχύονται ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης με 

ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 20.000 €. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω δύο δράσεων προβλέπεται η δημιουργία νέας/νέων 

θέσης/θέσεων εργασίας, που μπορούν να χρηματοδοτηθούν τουλάχιστον για (12) μήνες 

από την ημερομηνία πρόσληψης με το ποσό των 15.000 €. 

Οι Δράσεις χρηματοδοτούνται με ποσοστό 100% Δημόσια Δαπάνη και υλοποιούνται με 

βάση τον Εγκεκριμένο Οδηγό του συγκεκριμένου Προγράμματος και τα συνημμένα 

παραρτήματά του τα οποία έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 

www.espa.gr, του www.antagonistikotita.gr και ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Μειώστε την περιττή κατανάλωση 

χαρτιού. Μην εκτυπώνετε την 

ηλεκτρονική μας έκδοση αν 

μπορείτε να τη  διαβάσετε 

ηλεκτρονικά .” 

Το επόμενο τεύχος  
το Φεβρουάριο 
του 2012 


