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Εισαγωγή
Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» με διακριτικό
τίτλο «ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.», είναι Ανώνυμη Εταιρεία που λειτουργεί με βάση τις διατάξεις για
τις ανώνυμες εταιρείες (Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών») και τις διατάξεις του
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν). Συστάθηκε τον
Ιούνιο του 1992 και η έδρα της βρίσκεται στον Πολύγυρο.

Introduction
The “Development Association of Halkidiki SA (LGA)” with the distinct title “ANETXA SA” is
an public body anonymous company founded in 1992. The Headquarter offices of ANETXA
SA are located in Poligiros, the capital city of Halikidiki.

Διοικητικό Συμβούλιο

Board of Directors

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πασαλής Γεώργιος

President: Georgios Passalis

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φώτης Βασίλειος

Vice-president: Vasilios Fotis

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αβδημιώτης Σπύρος

Secretary: Spyros Avdimiotis

ΜΕΛΗ: Λεμονής Κωνσταντίνος, Ανδρίτσιος Δημήτριος,
Κοκκινίδης Κωνσταντίνος, Κούρα Κωνσταντίνα

Members: Konstantinos Lemonis, Dimitrios Andritsios,
Konstantinos Kokkinidis, Konstantina Koura

Μετοχικό Κεφάλαιο

The shared Capitol

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αντανακλά τη συνεργασία
φορέων που εκπροσωπούν το σύνολο σχεδόν του τοπικού
πληθυσμού, με έμφαση στον αγροτικό χώρο και τον κοινωνικό
χαρακτήρα και ρόλο που έχει αναλάβει η εταιρεία στo πλαίσιο της
ανάπτυξης της Χαλκιδικής.

The composition of the company’s share capital reflects the
partnership between bodies representing almost the entire
population of the prefecture, with a stress on the rural areas,
as well as the social role assumed by the company within the
framework of development in the Prefecture of Halkidiki.

Σήμερα ανέρχεται σε 612.200€ και η σύνθεσή του είναι η εξής:
The shared capital of the company today is 612.200 € with the
following composition:

6% 3%
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Οι 5 Δήμοι της Π.Ε. Χαλκιδικής
(Αριστοτέλη, Κασσάνδρας, Νέας
Προποντίδας, Πολυγύρου και Σιθωνίας)
ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας

Region of Central Macedonia

21%

43%

3 Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
(Αρναίας, Πολυγύρου, Μουδανιών)
2 κοινωνικοί εταίροι
(Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, Ιερό
Κοινόβιο ευαγγελισμού της Θεοτόκου)

5 Municipalities of Halkidiki
(Aristotle, Kassandra, Nea Propontis, and
Polygyros Sithonia)
Regional union of Municipalities of
Central Macedonia
3 Agro Co-operatives Associations
(Arnaia, Polygyros, Mudanya)

27%

2 Social Partners
(Halkidiki Hotel Association, Sacred
Convent of the Annunciation)

Η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. ως ο αντιπροσωπευτικότερος φορέας των παραγωγικών και όχι μόνο φορέων της Χαλκιδικής, αποτελεί αναπτυξιακό
πυρήνα και εργαλείο στα χέρια των τοπικών κοινωνικών εταίρων και προγραμματικών φορέων, καθώς και προϊόν κοινής συμφωνίας
των περισσότερων δυνάμεων της περιοχής για την ανάγκη συντονισμένης προώθησης ενός νέου τρόπου ανάπτυξης, με βάση την από
κοινού εφαρμογή συγκεκριμένης αναπτυξιακής στρατηγικής.
The ANETXA SA as the most representative organization of both the productive and administrative bodies of Halkidiki is used by
it’s local social partners as a core development tool for the coordination of policies, procedures and actions towards a common
implementation of a novel strategy for territorial development.

Σκοποί
Σκοποί της εταιρείας είναι :

Strategic Objectives
Objects of the company are:

1. Ο σχεδιασμός της στρατηγικής ανάπτυξης για το Νομό, η
προώθηση Εθνικών και Κοινοτικών προγραμμάτων και η
διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς
και κοινοτικούς πόρους.

1. The design of the development strategy for Halkidiki,
promoting national and community programs and
the management of projects funded by national and
Community resources.

2. Η υποβοήθηση και προώθηση των τοπικών αναπτυξιακών
πρωτοβουλιών και καινοτομιών. Η ανάπτυξη του τοπικού
ανθρώπινου δυναμικού.

2. To assist and promote local development initiatives and
innovations. The development of local human resources.

3. Η ανάληψη και εκπόνηση μελετών αναπτυξιακού περιεχομένου,
για λογαριασμό φορέων του ιδιωτικού, δημοσίου και
κοινωνικού τομέα.

3. To undertake and draw up a development content of
studies on behalf of those from private, public and social
sectors.

4. Η λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου Ζερβοχωρίων
(Ν.3982/2011) στα όρια του οικισμού Πλατανοχωρίου του
Δ.Δ. Μαραθούσας του Δήμου Πολυγύρου.

4. The operation of the Business Park of Zervochoria
(N.3982 / 2011) on Platanochoriou of M.D. Marathousa
the Municipality of Polygyros.

5. Η προώθηση της ενδογενούς ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση
στην τοπική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

5. The promotion of endogenous development, with
particular emphasis on local development of rural areas.

Δραστηριότητες/ Υπηρεσίες

Activities/Services

Τεχνική Υποστήριξη Φορέων

Technical support for Institutions

Δικαιούχους στην Π.Ε. Χαλκιδικής, που χρήζουν άμεσης
υποστήριξης, για την αποτελεσματική προετοιμασία και
υλοποίηση των έργων τους, όπως:

Beneficiaries in the region of Halkidiki, which needs
support for the effective preparation and implementation of their projects:

1. ΟΤΑ και άλλους τοπικούς φορείς της Δημόσιας διοίκησης
2. Κλαδικές Ενώσεις της ιδιωτικής οικονομίας
3. Συνεταιρισμούς

1. Municipalities and other local entities of the Public
Administration

4. Πολιτιστικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς φορείς

3. Co-operatives

Παρέχοντας:
• Συμβουλευτική υποστήριξη
• Διαχειριστική υποστήριξη
• Τεχνική υποστήριξη

4. Cultural, social and environmental institutions and bodies

2. Representative unions of the private sector

Providing:
• Consulting support
• Administrative support

Σε όλα τα στάδια ζωής του έργου (από την ωρίμανση των
μελετών, τα τεύχη δημοπράτησης, την παρακολούθηση και το
κλείσιμο του έργου)

• Technical support
At all stages of the project life (of the maturing of the studies, tender documentation, monitoring and the closure of the
project).

Other supportive activities:
Moreover, ANETXA SA acts a local facilitator for cooperation
and networking through actions for:
• The promotion of Networking and know-how transfer
• The organization of Conferences, meetings, workshops and
best-practice showcases
• The participation in Associations, Networks etc
ANETXA SA is a member of:
• The Cluster of Enterprises of Halkidiki

Άλλες υποστηρικτικές ενέργειες:
Επίσης, η ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ λειτουργεί ως τοπικός κόμβος
συνεργασίας καθώς προωθεί και υλοποιεί δράσεις ανάπτυξης
της τοπικής συνεργατικότητας, με τη χρήση εργαλείων, όπως:
• Δικτυώσεων, μεταφοράς τεχνογνωσίας
• Ημερίδων, τεχνικών συναντήσεων, ανάδειξης και προβολής
κάλων πρακτικών
• Συμμετοχής σε δίκτυα
Η ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ αποτελεί μέλος των παρακάτω Φορέων:
• Δίκτυο Επιχειρήσεων Χαλκιδικής ΑΕ
• Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης
Νομού Χαλκιδικής (ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.)
• HELADA – Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιρειών
• Φορέας Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου Ζερβοχωρίων

Μελέτες, Έρευνες
• Σύνταξη
Τοπικών
Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων και Σχεδίων

Αναπτυξιακών

• Κλαδικές μελέτες (Τουριστικής ανάπτυξης, Προώθησης
γεωργικών προϊόντων, Κατασκευαστικού κλάδου)
• Έρευνες Αγοράς
συμπεριφοράς)

(Τουριστικής

ζήτησης,

Καταναλωτικής

• Περιβαλλοντικές μελέτες (Διαχείρισης Αποβλήτων και
ανακυκλώσιμων υλικών, Διαχείρισης υδατικών πόρων και
λεκανών απορροής, Χωροθέτησης
ΧΥΤΑ, Αποκατάστασης
υποβαθμισμένων περιοχών)
• Μελέτες Βιωσιμότητας και σκοπιμότητας (για εγκατάσταση
επιχειρήσεων, δικτύων (Clusters), δημιουργίας ΚΔΑΥ κ.α.)

• The Center for Environmental Upgrade of Anti-pollutant units
of Halkidiki (KEPAMAH SA)
• HELADA – The Greek Association of Development Agencies
• The Zervohoria Industrial Park

Studies, Reports
• Drawing up of Operational Programs and Plans for Local and
Regional Development
• Sectoral Reports and studies (Tourism, Agri-food, Culture,
consumer behavior etc)
• Market Research
• Environmental studies (Waste management and Recycling,
Water and river basins’ management, etc)
• Feasibility and viability studies (for private businesses,
Clusters, Networks etc)

Ενδεικτικές Ενέργειες της
ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε.

Indicative Actions of
ANETXA S.A.

Α. ΠΠ 2007 – 2013: Μεγάλα τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα (LEADER, LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ, ΑΞΟΝΑΣ 3ΤΟΥ ΠΑΑ)

Α. 2007 – 2013: period: Large Local Development Programs

Η ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ, κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013,
μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων της, σχεδίασε και υλοποίησε
τρία μεγάλα τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα στην ΠΕ Χαλκιδικής
λειτουργώντας είτε ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) του Άξονα
4 (LEADER) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), είτε
ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για τον Άξονα 4 του
Επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ), είτε ως
Αντέννα για την υλοποίηση του Άξονα 3 του ΠΑΑ.

For the period of 2007 - 2013, ANETXA S.A. among its other activities
has implemented three large Local Development Programs in
Halkidiki. Acting as a Local Action Group (LAG) in Halkidiki for
the Axis 4 (LEADER approach) of the RURAL DEVELOPMENT
PROGRAMME 2007 - 2013 (RDP), as an Intermediate Managing
Agency (IMA) for the OPERATIONAL PROGRAMME “FISHERIES
2007 - 2014” or as a local antenna for the implementations of Axis
3 of THE RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME 2007 - 2013 (RPD)
in Halkidiki.

Τα προγράμματα αυτά, προσέλκυσαν μεγάλο επενδυτικό
ενδιαφέρον ιδιωτών, αλλά και δημοσίων επενδύσεων (έργων),
καθώς εντάχθηκαν σε αυτά πάνω από 65 άμεσες επενδύσεις σε
όλη των επικράτεια της ΠΕ Χαλκιδικής, οι οποίες κατά κύριο λόγο
αφορούσαν ιδρύσεις, επεκτάσεις, ή εκσυγχρονισμούς:

The above programs have attracted numerous investments from
private and public bodies. In total, more than 65 direct investments
in Halkidiki were approved, namely:

• Τουριστικών καταλυμάτων,

• Tourism accommodations

• Εγκαταστάσεων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων,

• Food & Beverage establishments

• Χώρων εστίασης και αναψυχής

• Alternative tourism units

• Υποδομών εναλλακτικού τουρισμού,

• Various service provision businesses

• Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, καθώς και

• Cultural, athletic, education, envirinmental and social welfare
establishments such as Kindergardens, libraries, museums,
cultural centers, village restorations etc

• Χώρων άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών,
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας
παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία,
πολιτιστικά κέντρα, μουσεία, αναπλάσεις χωριών κ.α.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων σε αυτά έργων
προσέγγισε τα 23,3 εκατομμύρια ευρώ, και η ΑΝΕΤΧΑ
αναδείχτηκε ως μια από τις πρώτες εταιρείες σε απορρόφηση
και αριθμό έργων στην Ελλάδα.

The total budget f the above reached 23,3, million Euros, while
ANETXA SA has been evaluated as one of the first LAGs in
Greece in Fund absorption rates.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER / AXIS 4 of RDP (LEADER approach) budget
Σ.Κ. (Total Cost)
14.333.481,21

Δ.Δ. (Public contrib.)

Ι.Δ. (Private)

9.895.680,00

4.437.801,21

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ/ Fisheries LEADER budget
Σ.Κ. (Total Cost)
7.744.595,46

Δ.Δ. (Public contrib.)
4.990.000,00

Ι.Δ. (Private)
2.754.595,46

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ/ Axis 3 of RDP budget
Σ.Κ. (Total Cost)

Δ.Δ. (Public contrib.)

Ι.Δ. (Private)

1.230.167,09

615.083,55

615.083,55

ΠΠ 2007-2013: Προγράμματα ενίσχυσης απασχόλησης
- Αντιμετώπισης κοινωνικού αποκλεισμού

2007-2013 period: Programs for stimulating
emplοyment, combating social exclusion

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ με την Επωνυμία:
«Συνέργεια για την απασχόληση στην Χαλκιδική» («Συνέργεια»).

Program for the creation of New Employment Opportunities
(TOPSA - Synergeia)

•

•

Υποστήριξη 130 ανέργων που διαβιούν στην ΠΕ Χαλκιδικής.

Support of 130 unemployed people in Halkidiki through:

Προϋπολογισμός: 380.000 €

Budget: 380.000,00 €

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ με Επωνυμία: «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού Χαλκιδικής» («ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»)

Program for the Inclusion in the Labour Market of Immigrants
in Halkidiki (TOPEKO)

•

•

Υποστήριξη 100 ανέργων που διαβιούν στην ΠΕ Χαλκιδικής
και ανήκουν στην ευάλωτη κοινωνικά ομάδα «Μετανάστες,
Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες »

Support of 100 unemployed people of the social groups
“Immigrants, repatriated and Refugees” in Halkidiki through:

Budget: 500.000,00 €

Προϋπολογισμός: 500.000 €
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

DELIVERABLE SERVICES OF THE PROJECTS

Συμβουλευτική υποστήριξη για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, με
έμφαση στην καινοτόμα επιχειρηματικότητα, την δημιουργία νέων
θέσεων μισθωτής ερ γασίας, και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
μέσω συμβάσεων μαθητείας με επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα
της τοπικής οικονομίας.

Consulting support for the establishment of new businesses,
focusing on innovative entrepreneurship, creating new jobs
paid employment and work experience through apprenticeship
contracts with businesses in the tourism sector of the local
economy.

Β. Προηγούμενες Δραστηριότητες

Β. Past Indicative Activities

Η ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στο σχεδιασμό, την
υλοποίηση, και διαχείριση πλήθους έργων στα πλαίσια εθνικών
αλλά και κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. Ενδεικτικά
αναφέρονται μερικά από αυτά:
• Υλοποίηση και διαχείριση Κοινοτικών Πρωτοβουλιών LEADER
I, LEADER ΙΙ (Συνολικός προϋπολογισμός 2,9 δισ. δρχ.) και
LEADER + (Συνολικός προϋπολογισμός 10.600.330 €)
• Διαχείριση και συντονισμός προγραμμάτων διατοπικής και
διακρατικής συνεργασίας (πχ EUROPEAN TERRITORIAL
QUALITY MARK, AGROTOUR, EUROVILLAGES, ΓΕΥΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΕΣ κ.α)
• 3 έργα (ως συντονιστής εταίρος) στα πλαίσια του προγράμματος
LIFE με αντικείμενο τη διαχείριση αποβλήτων, και την ανακύκλωση
• Το έργο LIFE04 ENV/GR/000145 «Πράσινη Δραχμή ΙΙ:
Προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Νομό Χαλκιδικής
μέσω Συντονισμένων Πιλοτικών Δράσεων για την Εφαρμογή
Εργαλείων της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων» - Π/Υ.:
1,324,500.00 €, βραβεύθηκε ως BEST LIFE ENVIRONMENT
PROJECT 2008.
• Υλοποίηση επτά (7) προγραμμάτων Κοινοτικών Πρωτοβουλιών
(ήτοι ενός προγράμματος NOW, δύο προγραμμάτων YOUTHSTART,
ενός προγράμματος HORIZON, δύο προγραμμάτων ADAPT και
ενός INTERREG)
• Ειδικό Τοπικό Πρόγραμμα Επανειδίκευσης, Κατάρτισης και
Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας για ανέργους που
απολύθηκαν από την TVX HELLAS Α.Ε.– Προϋπολογισμός:
28.000.000 €

AN.ET.XA. S.A. has been selected by the E.U., Greek Ministries
and other Public Organizations, as an intermediate organization
to implement various projects. ANETXA has the overall
financial management of the project is being assigned to. Some
examples are:
• Implementation and management of Community Initiatives
LEADER I, LEADER II (total budget 2.9 billion. Drachma) and
LEADER + (total budget 10.600.330 €)
• Management and coordination inter-territorial and
transnational cooperation programs (eg EUROPEAN
TERRITORIAL QUALITY MARK, AGROTOUR, EUROVILLAGES,
FLAVORS OF GREEK EKLEKTES etc.)
• 3 projects (as coordinating partner) in the framework of the
LIFE program on the management of waste and recycling
• The project LIFE04 ENV / GR / 000145 «Green Drachma
II: Promoting Sustainable Development in Halkidiki
through Concerted Pilot Actions for the Implementation of
Instruments IPP” - W / H .: 1,324,500.00 €, was awarded as
BEST LIFE ENVIRONMENT PROJECT 2008.
• Implementation of seven (7) Community Initiative programs
(ie a NOW program, YOUTHSTART two programs, one
HORIZON plan two ADAPT programs and one INTERREG)
• Special Local retraining, training and work experience
for unemployed dismissed by TVX HELLAS SA - Budget:
28.000.000 €

Επιχειρηματικό Πάρκο
Ζερβοχωρίων

Zervohoria Industrial Park

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

SERVICES PROVIDED

• Ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης
Ομβρίων και Ακάθαρτων Υδάτων,
• Εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας,
• Εσωτερικό δίκτυο τηλεπικοινωνιών,
• Δίκτυο
ηλεκτροφωτισμού
και
υδροδότησης,
• Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων,
• Φυλάκιο και κτίριο διοίκησης ,
• Κόμβος κυκλοφοριακής σύνδεσης

• Integrated Stormwater sewerage and
wastewater
• Internal road network
• Internal communications network
• Network Electric and water supply
• Sewage treatment plant
• Outpost and administration building
• Node traffic connection

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ-ΔΟΜΗΣΗ
• Χωροθετημένο επί της επαρχιακής οδού Κρήμνης – Καλαμωτού
• Συνολική έκταση 106 στρ.
• Σε κομβικό σημείο, με εύκολη πρόσβαση στα εθνικά δίκτυα Θεσ/
νίκης – Καβάλας και Θες/νίκης – Αγίου Όρους.
• 55 χλμ. από τη Θεσ/νίκη, 9 χλμ. από το Ζαγκλιβέρι και 35 χλμ.
από τον Πολύγυρο
• Αποτελείται από 68 οικόπεδα του ενός στρέμματος το καθένα,
άρτια και οικοδομήσιμα
• Συντελεστής δόμησης 1,2
• Μέγιστη κάλυψη 60%
• Μέγιστο ύψος 11μ.
• Ελάχιστο ύψος ορόφου 3μ.
H ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
κατά το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000

LOCATION-CONSTRUCTION
• Sited on the provincial road Krimni- Kalamoto
• Total area 106 ha.
• In hub with easy access to national networks Thessaloniki /
Thessaloniki - Kavala & Thessaloniki - Mount Athos.
• 55 km. From Thes / niki, 9 km. From Zagliveri and 35 km. From
Poligiros
• Consists of 68 plots of one acre each, buildable
• Building coefficient 1,2
• Maximum coverage 60%
• Maximum height 11m.
• Minimum floor height 3m.
The ANETXA SA applies a Quality Management System according to the international standard EN ISO 9001: 2000

Στελέχωση - Υφιστάμενη υποδομή
Το έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της ΑΝΕΤΧΑ διαδραμάτισε
ουσιαστικό ρόλο στις πολύ υψηλές επιδόσεις (άνω του 95%) που κατέγραψε η
εταιρεία στην απορρόφηση των προγραμμάτων που διαχειρίστηκε ως Ομάδα
Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ LEADER) και ως ΕΦΔ του προγράμματος LEADER
ΑΛΙΕΙΑΣ.
Το καινοτόμο εργασιακό περιβάλλον και ο συγκερασμός της εμπειρίας
στελεχών διαφόρων ειδικοτήτων, συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχημένη
και αποτελεσματική λειτουργία της ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ.
Επιστημονικό προσωπικό: Αποτελείται από 12 άτομα με εξειδίκευση και
εμπειρία στην παρακολούθηση και υποστήριξη έργων και προγραμμάτων, στη
διαχείριση και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων και συστημάτων
ενίσχυσης της απασχόλησης, στην Τεχνική υποστήριξη Ο.Τ.Α., ιδιωτικών
φορέων, επιχειρήσεων και επενδυτικών προγραμμάτων.
Διοικητικό και άλλο Προσωπικό: Αποτελείται από 3 άτομα με εμπειρία στην
γραμματειακή και λογιστική υποστήριξη των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών
της εταιρίας.

Human Resources
ANETXA’s experienced and specialized personnel have managed to
record very high absorption rates (over 95%) in European Agricultural
Fund for Rural Development (EAFRD) and European Maritime and
Fisheries Fund (EMFF) funds, as a Local Action Group (LAG) and
Intermediate Managing Agency (IMA) respectively.
An innovative working environment and the combination of experienced
personnel in various areas of interest have contributed decisively in
ANETXA’s operational success.
Scientific personnel: 12 persons with experience in design, monitoring,
implementation and control of projects, programs, cooperation
initiatives in the fields of local and regional development, environment,
tourism and technical support of public bodies, private businesses,
organizations etc.
Administrative personnel: 3 persons with experience in secretarial,
accounting and financial support to the activities of the company.

Υλικοτεχνική Υποδομή:

Facilities & Hardware:

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, υπάρχουν 13 αυτόνομοι χώροι
(αίθουσες γραφείων) για 22 θέσεις εργασίας, καθώς επίσης
αίθουσα συσκέψεων - συνεργασίας, γραφεία διοίκησης, χώροι
αναμονής, server room, καπνιστήριο, καθώς επίσης αρχείο
και αποθηκευτικοί χώροι. Η εταιρεία χρησιμοποιεί πληθώρα
εφαρμογών λογισμικού, συμπεριλαμβανομένης και εφαρμογής
GIS. Όλες οι θέσεις εργασίας είναι πλήρως εξοπλισμένες (έπιπλα
γραφείου, τηλέφωνο, Η/Υ, περιφερειακές συσκευές), ενώ στην
αίθουσα συσκέψεων - συνεργασίας μπορούν να φιλοξενηθούν
έως (25) άτομα με εξοπλισμό βιντεοπροβολής και παρουσιάσεων.

The company’s offices comprise of 13 autonomous office
spaces for 22 job positions, administrative offices, waiting
lobbies, smoking place, archive and storage rooms, and a
conference room that can accommodate up to 25 persons. A
plethora of hardware (PCs, laptops, projectors, faxes, scanners,
photocopiers, a telephone center and other peripherals) as
well as numerous specialized software (such as GIS) and office
suites are put into use for the achievement of the company’s
objectives.

Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε.
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Development Association of
Halkidiki S.A.

www.anetxa.gr
info@anetxa.gr
22ας Απριλίου & Μακεδονίας, Τ.Θ. 81, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδική
Τ: 23710 24407 - 24507 F: 23710 24314
22th Apriliou & Makedonias Str., PO box 81, GR 631 00 Poligiros Halkidiki
T: +30 23710 24407 - 24507 F: +30 23710 24314

