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Ολοκληρώθηκαν οι ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις, στα πλαίσια της δεύτερης προκήρυ-

ξης του τοπικού προγράμματος, ενώ συνεχίζονται κανονικά σε καθημερινή βάση οι εξατομικευ-

μένες ενημερώσεις στα γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ  από τα στελέχη της εταιρεία προς τους εν δυνάμει 

υποψήφιους επενδυτές. 

Η δεύτερη προκήρυξη του τοπικού προγράμματος δημοσιεύτηκε στις 30/5/2012, και η 

υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 17/9/2012 και αφορά στην υλοποίηση επενδυτι-

κών σχεδίων τόσο από ιδιώτες επενδυτές όσο και από φορείς δημόσιου χαρακτήρα. Λεπτομέρει-

ες της προκήρυξης αυτής συνεχίζονται να δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική διεύθυνσης της 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. (www.aneser.gr), ενώ πληροφορίες παρέχονται και στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. (Β. 

Αλεξάνδρου 2, τηλ 2321064402-3).   
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Ενημερωτικό δελτίο
 

 
 

Καλό φθινόπωρο και με το 

καλό να μας έρθει ένας όσο 

πιο ζεστός χειμώνας γίνεται 

προκειμένου να μην καούμε 

από το πετρέλαιο.   
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ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

 

 

«Κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας» 

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών η ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερ-

ρών ΑΕ ΟΤΑ της υλοποίησης του έργου «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δή-

μο Σερρών»  που υπέβαλλε ο Δήμος Σερρών ως Συμπράττοντας ΟΤΑ σε συνεργασία με το Σύλ-

λογο Οικογενειών και Φίλων για τη Ψυχική Υγεία Ν. Σερρών ως δικαιούχο φορέα.   

Λόγω της φύσης του το έργο απαιτεί εξειδικευμένη εργασία  η οποία δεν εντάσσεται στις συ-

νήθεις εργασίες του Δήμου, καθώς πρόκειται για πρωτοεμφανιζόμενο έργο από άποψη φυσικού 

αντικειμένου. Επειδή το έργο θεωρείται σημαντικό και επειδή αυτό θα πρέπει να υλοποιηθεί με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας αναζητήθηκαν λύσεις για την 

καλύτερη εκτέλεση του έργου. Για το λόγο αυτό προτάθηκε η ενεργή υποστήριξη του Δήμου 

Σερρών από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ΑΑΕ – ΟΤΑ η οποία έχει εξαιρετική γνώση και 

εμπειρία σε ανάλογα θέματα και έχει άλλωστε ως καταστατικό της σκοπό την υποβοήθηση των 

ΟΤΑ σε ανάλογες ενέργειες. Παράλληλα η ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ ήταν ο φορέας που ετοίμασε το φάκελο 

υποβολής της πρότασης για λογαριασμό του Δήμου Σερρών. 

Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί σε τρία χρόνια. 

«Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών» 

Εγκρίθηκε από την Ενδιάμεση διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

η αίτηση χρηματοδότησης που υπέβαλλε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργώ στην Απασχόλη-

ση» με Συντονιστή Εταίρο την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 

ΟΤΑ για τη υλοποίηση του έργου «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών».  Το εν 

λόγω έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας 66 «Υλοποίηση ενεργών και 

προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 08  «Διευκόλυνση της 

πρόσβαση στην απασχόληση στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προ-

γράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».  

Ήδη η ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ έχει προβεί στην τροποποίηση της αρχικής πρότασης με βάση τις υπο-

δείξεις της Διαχειριστικής Αρχής και του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 380.000,00 €, ενώ μέσω αυτού εκτι-

μάται ότι θα ωφεληθούν 140 άτομα που θα ενταχθούν ή θα επανέλθουν στην τοπική αγορά ερ-

γασίας. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 

 

Έξαρση κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου παρουσιάστηκε σε ορισμένες 

περιοχές της χώρας με το νομό Σερρών να μη συγκαταλέγεται ανάμεσα σε αυτές. Αιτία η επιτυ-

χημένη εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών το οποίο  

σε συνδυασμό και με την τύχη έφερε ως αποτέλεσμα την ανυπαρξία κρουσμάτων (τουλάχιστον 

μέχρι αυτή τη στιγμή) του ιού στο νομό.   

Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί περίπου 170 παγίδες και έχουν συλλεχθεί πε-

ρισσότερα από 21.500 έντομα ενώ έχουν σταλεί περίπου 120 πακέτα δειγμάτων προς έλεγχο εκ 

των οποίων έχουν ελεγχθεί τα 93 από αυτά και έχουν εντοπισθεί μολυσμένα από τον Ιό του Δυ-

τικού Νείλου έντομα σε 7 οικισμούς χωρίς ωστόσο να καταγραφούν κρούσματα σε ανθρώπους.  

Στο διάγραμμα που ακολουθεί εμφανίζονται τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου 

κατά τα τελευταία τρία έτη στο Νομό Σερρών από το οποίο προκύπτει και η μη εμφάνιση κρου-

σμάτων για το 2012. 

Συνολικά κρούσματα του Ιού του Δυτικού Νείλου στο Ν. Σερρών
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Αριθμός Κρουσμάτων 2010 Σέρρες Αθροιστικά

Αριθμός Κρουσμάτων 2011 Σέρρες Αθροιστικά

Αριθμός Κρουσμάτων 2012 Σέρρες Αθροιστικά

 

Το πρόγραμμα καταπολέμησης ξεκίνησε στις 8 Ιουνίου 2012 όταν και υπογράφηκε η προ-

γραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των εφτά δήμων του Νο-

μού (Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παπά, Ηράκλειας, Νέας Ζίχνης, Σερρών και Σιντικής) 

και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α. η οποία 

ανέλαβε την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος.  

 

 
 



 
Τεύχος 21, 

Ιούλιος – Αύγουστος 
2012 

 

Σελίδα 4 από 4 
 

www.aneser.gr 

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

 

 

Με την υπογραφή της προγραμματικής ξεκίνησαν και οι επίγειοι ψεκασμοί στον αστικό, 

περιαστικό και υπαίθριο χώρο, προκειμέ-

νου να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλη-

μα που προήλθε από τη συνεχή βροχό-

πτωση του Μαΐου (που οδήγησε και στην 

υπερχείλιση του  Στρυμόνα σε  ορισμένες  

περιοχές, με συνέπεια  την εμφάνιση   

ασυνήθιστα υψηλών πληθυσμών κουνου-

πιών σε οικισμούς  που συνήθως δεν   

έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, όπως  ο 

Μύρκινος, η Παλαιοκώμη και άλλοι οικι-

σμοί παρόχθια του Στρυμόνα) αλλά και 

τις συνεχιζόμενα  πολύ υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρήθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.  

Στις 13 Ιουλίου 2012 ξεκίνησαν και οι αεροψεκασμοί, οι οποίοι έγιναν σε ορυζώνες και σε 

άλλες μεγάλης έκτασης εστίες εκκόλαψης προνυμφών του Ν. Σερρών. Συνολικά έγινε ο αερο-

ψεκασμός 152.000 στρεμμάτων περίπου εκ των οποίων τα 129.000 στρμ. περίπου αφορούν 

τους ορυζώνες (έγινε ψεκασμός τρεις έως τέσσερις φορές των εκτάσεων των ορυζώνων) ενώ τα 

υπόλοιπα αφορούν το φυσικό σύστημα (λίμνη Κερκίνη, Στρυμόνας, δέλτα ποταμού Στρυμόνα, 

λιμνοδεξαμενές κλπ). Οι αεροψεκασμοί ολοκληρώθηκαν και δεν αναμένεται να γίνουν άλλοι.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Μειώστε την περιττή κατα-
νάλωση χαρτιού. Μην εκτυ-
πώνετε την ηλεκτρονική μας 
έκδοση αν μπορείτε να τη  
διαβάσετε ηλεκτρονικά .” 

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 2012 

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 

 
 


