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ΝΝΝΕΕΕΟΟΟ   LLLEEEAAADDDEEERRR   

Δημοσιοποιήθηκε και τέθηκε σε διαβούλευση η οποία και ολοκληρώθηκε από  το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD/LEADER. Πρόκειται για την προκήρυξη 

του νέου LEADER, στο οποίο καλούνται Αναπτυξιακές Εταιρείες και άλλοι φορείς να 

υποβάλουν την πρότασή τους για το τοπικό LEADER της περιοχής τους. Στη συνέχεια 

θα επιλεγούν τα 45-50 τοπικά προγράμματα με βάση τα κριτήρια του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 

Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να προκηρυχθούν τα νέα τοπικά 

προγράμματα LEADER από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να ξεκινήσει η 

διαδικασία επιλογής των Αναπτυξιακών Εταιριών που θα τα υλοποιήσουν για την 

περίοδο 2014-2020.  

Εν όψει του σχεδιασμού του νέου προγράμματος η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών 

πραγματοποιεί, όλο αυτό το διάστημα, ενημερωτικές παρεμβάσεις-συζητήσεις με το 

στελεχιακό της δυναμικό τόσο στα πλαίσια συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων 

των Δήμων του Νομού Σερρών όσο και άλλων φορέων. 

 

  Μειώστε την περιττή κατανάλωση χαρτιού. Μην εκτυπώνετε την ηλεκτρονική μας έκδοση αν μπορείτε 

να τη  διαβάσετε ηλεκτρονικά . 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
ΤΕΥΧΟΥΣ 

 Νέο LEADER 

Καταπολέμηση κουνουπιών 

Οζώδης Δερματίτιδα 
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Έγινε τελικά η πολυπόθητη 
διπλή Ανάσταση αυτό το 

Πάσχα; 
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ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΠΠΠΟΟΟΛΛΛΕΕΕΜΜΜΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   ΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΟΟΟΥΥΥΝΝΝΟΟΟΥΥΥΠΠΠΙΙΙΩΩΩΝΝΝ...   

Ξεκίνησε το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην 

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών σε εκτάσεις και οικισμούς των Δήμων που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει, το συνδυασμό των 

διαθέσιμων μεθόδων καταπολέμησης κουνουπιών που υλοποιήθηκαν στο 

παρελθόν, και ειδικότερα τα εξής : 

α) παρακολούθηση των πληθυσμών ακμαίων κουνουπιών και του 

επιπέδου της όχλησης και εκτίμηση του δυνητικού κινδύνου μετάδοσης 

μολυσματικών ασθενειών στην περιοχή 

β) παρακολούθηση των προνυμφών των κουνουπιών στο σύνολο των 

επιφανειακών υδάτινων σωμάτων της περιοχής (φυσικών & τεχνητών) 

γ) διενέργεια επίγειων ψεκασμών με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας στο 

αστικό - περιαστικό περιβάλλον 

δ) διενέργεια ψεκασμών ULV (υπέρμικρου όγκου) ακμαιοκτονίας από 

εδάφους, εφόσον υπάρξει σχετική ανάγκη. 

ε) διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων υπολειμματικότητας των εγκεκριμένων 

προνυμφοκτόνων και βιοκτόνων σκευασμάτων στα παραγόμενα αγροτικά 

προϊόντα της περιοχής, κατά την περίοδο συγκομιδής τους 
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ΛΛΛΟΟΟΙΙΙΜΜΜΩΩΩΔΔΔΗΗΗΣΣΣ   ΟΟΟΖΖΖΩΩΩΔΔΔΗΗΗΣΣΣ   ΔΔΔΕΕΕΡΡΡΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΤΤΤΙΙΙΔΔΔΑΑΑ   

Συναγερμός σήμανε στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής 

Ενότητας (ΠΕ) Σερρών, μετά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα οζώδους 

δερματίτιδας που εντοπίστηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες. 

Λόγω του γεγονότος ότι η λοιμώδης οζώδης δερματίτιδα εξαπλώνεται 

με το τσίμπημα κουνουπιών η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών στο 

πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών που διενεργεί 

υλοποίησε μια σειρά ενημερωτικών συναντήσεων που αφορούσε  τον   

τρόπο αντιμετώπισης  και την μείωση του αριθμού των εντόμων φορέων 

(κυρίως κουνούπια) στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με ψεκασμούς, 

ενώ χορηγήθηκαν δωρεάν κατάλληλα ακμαιοκτόνα σκευάσματα με τις 

αντίστοιχες οδηγίες για την ορθή χρήση τους στους Δήμους της 

προγραμματικής σύμβασης για διανομή στις κτηνοτροφικές μονάδες των 

περιοχών τους.    

 

ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΚΚΚΡΡΡΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ   

Σε εφτά (7) προτάσεις διακρατικών σχεδίων συμμετέχει η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 

Α.Ε.. Ειδικότερα, η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. συμμετέχοντας σε εταιρικά σχήματα 

υπέβαλε προς ένταξη τα παρακάτω σχέδια: 

 Στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος Ελλάδα-

Βουλγαρία 2014-2020, σε τρείς (3) προτάσεις έργων (ως εταίρος) 

 Στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης του προγράμματος Ελλάδα-

Π.Γ.Δ.Μ. 2014-2020, σε τρείς (3)  προτάσεις έργων (ως 

συντονιστής εταίρος σε μία από αυτές και ως εταίρος στις 

υπόλοιπες δύο)  

 Στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης του προγράμματος Balkan – 

Mediterranean 2014 – 2020, σε μία (1) πρόταση έργου (ως 

συντονιστής εταίρος) 

 

 

 

Στοιχεία Εταιρείας 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών  

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 

Μεραρχίας 67, Σέρρες, 62123,  

Τηλ. 23210 64402-3,  

Fax: 23210 99639,  

www.aneser.gr  e-mail: info@aneser.gr 

Επόμενο τεύχος, 1 Ιουλίου 2016 

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. 

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 
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