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Ενημερωτικό Δελτίο 

Μειώστε την περιττή κατανάλωση χαρτιού. 

Μην εκτυπώνετε την ηλεκτρονική μας 

έκδοση αν μπορείτε να τη  διαβάσετε 

ηλεκτρονικά . 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
ΤΕΥΧΟΥΣ 

 Προσέγγιση LEADER 


Πανεπιστημιάδα Θεάτρου 

Σερρών 2015 
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Ο δρόμος προς το φθινόπωρο και τις εκλογές. 

Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι το φθινόπωρο, υπήρξε ανέκαθεν, μια 

αστείρευτη πηγή έμπνευσης για τους ποιητές, για τους μουσικοσυνθέτες και για 

τους ζωγράφους.  

Φαίνεται όμως ότι το φθινόπωρο αποτελεί πηγή έμπνευσης και για το πολιτικό 

σύστημα, αφού από το 1844-2015 μέχρι σήμερα έχουν γίνει 64 εκλογικές 

αναμετρήσεις όπου κατανέμονται ως εξής ανά εποχή του έτους:  

Χειμώνας: 13 εκλογικές αναμετρήσεις (Ιανουάριος: 5, Φεβρουάριος: 5, 

Δεκέμβριος: 3) 

Άνοιξη: 14 εκλογικές αναμετρήσεις (Μάρτιος: 7, Απρίλιος: 4, Μάιος: 6) 

Καλοκαίρι: 10 εκλογικές αναμετρήσεις (Ιούνιος: 7, Ιούλιος: 1, Αύγουστος: 2) 

Φθινόπωρο: 24 εκλογικές αναμετρήσεις (Σεπτέμβριος: 8, Οκτώβριος: 6, 

Νοέμβριος: 10) 

Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι εγγενώς απρόβλεπτο, αλλά πιο 

απρόβλεπτη είναι η επόμενη ημέρα. Μπορεί στη δημοκρατία να μην υπάρχουν 

αδιέξοδα όμως στην οικονομία υπάρχουν. Το αν θα βρούμε το δρόμο μέσα 

στην ομίχλη εξαρτάται από όλους μας. 

Καλή ψήφο και καλό φθινόπωρο  

Ο αρχισυντάκτης 

ΔΔιιππλλόό  ττεεύύχχοοςς  λλόόγγωω    

CCaappiittaall  ccoonnttrroollss..  

ΑΑφφοούύ  σσυυννηηθθίίσσααμμεε  σσττηη  

δδυυννααττόόττηητταα  μμεεττααφφοορράάςς  ττοουυ  

ηημμεερρήήσσιιοουυ  οορρίίοουυ  ττωωνν  6600  εευυρρώώ  

σσεε  εεππόόμμεεννηη  ηημμέέρραα  ήή  ηημμέέρρεεςς  

σσκκεεφφττήήκκααμμεε::  γγιιααττίί  δδεε  

μμεεττααφφέέρροουυμμεε  κκααιι  εεμμεείίςς  ττοο  

ππρροοηηγγοούύμμεεννοο  ττεεύύχχοοςς  σσττοο  

εεππόόμμεεννοο  γγιιαα  νναα  μμηηνν  

ττααλλααιιππωωρροούύννττααιι  κκααιι  οοιι  

ααννααγγννώώσσττεεςς  μμααςς..  
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Προσέγγιση LEADER 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 5ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 

Δέκα εννέα (19) επενδυτικά σχέδια υποβλήθηκαν στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 

Α.Ε. μέχρι την 27η Ιουλίου 2015, καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προτάσεων της 5ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού 

προγράμματος LEADER που υλοποιείται στα πλαίσια του Άξονα 4 του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013. 

Οι επενδυτικές αυτές προτάσεις κατηγοριοποιούνται όσον αφορά τα 

υπομέτρα του Τοπικού Προγράμματος ως εξής: 

■ 5 επενδυτικά σχέδια στο υπομέτρο L123 «Αύξηση της αξίας των 

γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων» 

■ 6 επενδυτικά σχέδια στο υπομέτρο L312 «Στήριξη της δημιουργίας και 

ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων» 

■ 4 επενδυτικά σχέδιο στο υπομέτρο L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών 

δραστηριοτήτων» (Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας) 

■ 1 επενδυτικό σχέδιο στο υπομέτρο L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών 

δραστηριοτήτων» (Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) 

■ 3 επενδυτικά σχέδια στο υπομέτρο L321  «Βασικές υπηρεσίες για την 

οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» 

Από τα ανωτέρω επενδυτικά σχέδια, τα δεκαπέντε (15) αφορούν 

ιδιωτικές επενδύσεις, των οποίων το κόστος εκτιμάται σε 2.350.000 € 

περίπου και τέσσερα (4) επενδυτικά σχέδια που αφορούν παρεμβάσεις 

δημόσιου χαρακτήρα των οποίων το κόστος εκτιμάται σε 450.000 € 

περίπου. 

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός των υποβληθεισών προτάσεων θα 

εκτιμηθεί επακριβώς μετά την αποσφράγιση των φακέλων 

υποψηφιότητας. 
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Πανεπιστημιάδα Θεάτρου Σερρών 2015 

Ολοκληρώθηκε η 11η Πανεπιστημιάδα θεάτρου στην οποία η 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ΑΕ ΟΤΑ ανέλαβε την υλοποίηση του 

έργου «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη διοργάνωση της 

Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών έτους 2015» ως ανάδοχος 

του έργου σύμφωνα με την υπ’ 16269/2015 διακήρυξη ανοιχτού 

διαγωνισμού του Δήμου Σερρών.  

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ΑΕ ΟΤΑ παρείχε τις παρακάτω 

υπηρεσίες:  

▪ Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης.  Η συγκεκριμένη παροχή 

υπηρεσιών περιλάμβανε την υποστήριξη της διοργάνωσης των 

παραστάσεων των θεατρικών ομάδων, την υποστήριξη της διοργάνωσης 

των ημερίδων, των σεμιναρίων και των θεατρικών εργαστηρίων, την 

υποστήριξη των υπηρεσιών ενημέρωσης – διαφήμισης, ξενάγησης και 

μετακινήσεων. Τέλος την υποστήριξη με συνοδούς των φιλοξενούμενων 

ομάδων. 

▪ Υπηρεσίες Υποστήριξης παραγωγής. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 

υπηρεσίας η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. κάλυψε κυρίως τα στάδια της υλοποίησής και 

της ολοκλήρωσης της διοργάνωσης της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου. 

Αναλυτικά στο πλαίσιο της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών 

προσέφερε: διεύθυνση και οργάνωση του έργου, προετοιμασία και 

υποστήριξη του έργου, ολοκληρωμένη και πλήρη συνεργασία με τους 

αναδόχους των υπολοίπων υποέργων (ταξιδιωτικών υπηρεσιών και 

προβολής- διαφήμισης),  επικοινωνία με τους συμμετέχοντες θιάσους 

και εισηγητές, το συντονισμό τους, την επίλυση προβλημάτων και τη 

γενικότερη εποπτεία για την ομαλή λειτουργία της διοργάνωσης. 

▪ Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης. Το συγκεκριμένο τμήμα υπηρεσιών 

περιλάμβανε έναν πολιτικό μηχανικό ο οποίος εκτέλεσε χρέη 

επιβλέποντα και δύο βοηθούς σκηνής οι οποίοι συνέδραμαν στην 

τοποθέτηση των σκηνικών των παραστάσεων, στη μεταφορά του 

εξοπλισμού και των επίπλων καθώς και στην ανεύρεση των κατάλληλων 

κάθε φορά επίπλων. Επίσης το βοηθητικό αυτό προσωπικό ανέλαβε και 

την ευθύνη για την είσοδο των θεατών και τη φύλαξη των εισόδων του 

θεάτρου καθ’ όλη τη διάρκεια των παραστάσεων και για κάθε ημέρα 

που υπήρχε προγραμματισμένη παράσταση.  
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Στις θεατρικές παραστάσεις της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου για το 

έτος 2015 συμμετείχαν φοιτητικοί θίασοι διαφόρων πανεπιστημίων από 

την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι παρουσίασαν το θεατρικό τους  

έργο. Ειδικότερα παρουσιάστηκαν 17 θεατρικές παραστάσεις εκ των 

οποίων 11 από φοιτητικούς θιάσους ελληνικών πανεπιστημίων, 4 από 

φοιτητικούς θιάσους ξένων πανεπιστημίων (Βουλγαρίας, Σερβίας, 

Τσεχίας και Γαλλίας), ενώ δύο παραστάσεις έγιναν από το ΤΕΦΑΑ 

Σερρών. 

Έγιναν επίσης στη μικρή αίθουσα των Αστεριών έξι (6) ειδικευμένα 

σεμινάρια για το θέατρο, την κίνηση, τη σκηνογραφία και τη φωνητική. 

Στο πλαίσιο του έργου την πόλη επισκέφτηκαν 219 μέλη των 

θεατρικών ομάδων για τους οποίους υπήρξε φιλοξενία, διατροφή και 

ξενάγηση σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος του νομού (Σπήλαιο 

Αλιστράτης, Λίμνη Κερκίνης και Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών) 

Το έτος 2015 ήταν η τελευταία χρονιά χρηματοδότησης του έργου 

από το ΕΣΠΑ. Η ΑΝΕΣΕΡ ΑΑΕ ΟΤΑ έχοντας μεγάλη εμπειρία στη 

διαχείριση έργων είναι σε διαδικασία εξεύρεσης κατάλληλου 

χρηματοδοτικού προγράμματος από το νέο ΕΣΠΑ και όχι μόνο 

προκειμένου να εντάξει το έργο προς χρηματοδότηση και για τα 

επόμενα έτη.  

  

 

 

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 

Επόμενο τεύχος, 1 Νοεμβρίου 2015 

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. 


