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«Θάρρος, φίλε μου, μπορεί η αυριανή μέρα να σου είναι πιο 

ευνοϊκή. Όσο υπάρχει ζωή, υπάρχει και ελπίδα. Ο Δίας μας 

στέλνει πότε μια όμορφη ηλιόλουστη ημέρα και πότε μια άλλη 

με θύελλα και βροχή.» 

Θεόκριτος (Αρχαίος βουκολικός ποιητής) 

 

Με τα παραπάνω λόγια αποφασίσαμε να καλωσορίσουμε το 

φθινόπωρο που έρχεται. Ας γίνουμε όλοι λίγο πιο αισιόδοξοι. 

Το ποτήρι είναι μισογεμάτο και ποτέ μισοάδειο. Οι δύσκολες 

μέρες είναι ακόμα μπροστά μας και αυτό ίσως μας εμποδίζει να 

δούμε την ευκαιρία μέσα σε όλα αυτά τα νέφη. Εντούτοις θα 

πρέπει να αποκτήσουμε την ικανότητα να βλέπουμε το καλό 

που έρχεται ακόμα και σε αυτή την κατάσταση που δεν είναι 

και η καλύτερη. Η αισιόδοξη στάση αποτελεί πάντα σημαντικό κίνητρο για δράση. Ας στρέψουμε επομένως το βλέμμα στο μέλ-

λον. Ας κατανοήσουμε ότι το παρελθόν δεν ισούται με το μέλλον. Ας αφήσουμε την παραδοχή ότι φταίνε συνέχεια οι άλλοι. Ας 

σταματήσουμε να σκεφτόμαστε για το τι συμβαίνει σε μας ή γύρω μας και ας αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κά-

νουμε να συμβεί. Ας προετοιμαζόμαστε για τα χειρότερα, αλλά ελπίζοντας πάντα για το καλύτερο, έτσι το πρώτο μας καθιστά 

λογικούς και το τελευταίο μας κάνει αισιόδοξους. 

Η πλειοψηφία του κόσμου πιθανόν να λυπάται που τελείωσε το καλοκαίρι και συνήθως με μια δυσφορία υποδέχεται το 

Σεπτέμβρη και το μελαγχολικό φθινόπωρο που σε λίγο καταφθάνει με τις συννεφιές του, τα πρωτοβρόχια του, τα κιτρινισμένα 

φύλλα των δένδρων. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν τη δική τους αξία και χωρίς το φθινόπω-

ρο δεν υπάρχει άνοιξη. Χάρη σε αυτή την εναλλαγή η ζωή είναι όμορφη.  

Εκ της συντακτικής ομάδας 
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Σε αυτό το τεύχος 
 Ο.Π.Α.Α.Χ. 
 Προσέγγιση  LEADER 
 European Destinations of Excel-

lence 
 Συμμετοχή σε διαγωνισμούς. 
 Χρηματοδοτικά ταμεία. 
 Προγράμματα για ιδιώτες  

Ενημερωτικό δελτίο
 

 

Ξεκίνησε η εφαρμογή του Άξο-

να 3 του Προγράμματος Αγρο-

τικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2007-

2013 «Ποιότητα ζωής στις 

αγροτικές περιοχές και διαφο-

ροποίηση της αγροτικής οικο-

νομίας». 

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες προε-

τοιμασίας για την 1η ανοιχτή 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδια-

φέροντος  για την ένταξη  

επενδυτικών σχεδίων στο τοπι-

κό πρόγραμμα LEADER στο 

Νομό Σερρών. 

Διαβάστε 

σε αυτό το τεύχος 
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Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ξεκίνησε η εφαρμογή του Άξονα 3 του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2007-2013 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής 

οικονομίας». Οι αιτήσεις ενίσχυσης – φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων θα μπορούν να κατατεθούν μέχρι την 15η 

Οκτωβρίου 2010.  

Πιο αναλυτικά, το Πρόγραμμα «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» (Ά-

ξονας 3) περιλαμβάνει τα παρακάτω μέτρα:  

Μέτρο 311  Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες με δικαιούχους γεωργούς κατά κύρια ή μερική απασχόλη-

ση, 

Μέτρο 312  Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων με δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

και Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις., εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311, 

Μέτρο 313  Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων με δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και Αγροτικές Συνεται-

ριστικές Οργανώσεις, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311 καθώς και ΟΤΑ  Α΄ βαθμού και τις εταιρίες τους για παρεμβάσεις 

δημοσίου χαρακτήρα. 

Ενδεικτικές δράσεις που περιλαμβάνονται είναι οι εξής: 

 Ίδρυση, επέκταση εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης. 

 Ίδρυση, επέκταση εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής. 

 Ίδρυση, επέκταση εκσυγχρονισμός επισκέψιμων αγροκτημάτων. 

 Ίδρυση, επέκταση εκσυγχρονισμός παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου. 

 Ίδρυση, επέκταση εκσυγχρονισμός μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιο-

τεχνικών μονάδων. 

 Ίδρυση, επέκταση εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. 

 Ίδρυση, επέκταση εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ 

μεταποίηση 

 Βελτίωση της υποδομής επιχειρήσεων (για τις παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας του μέτρου  

και για τους δικαιούχους αυτού του μέτρου) με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιο-

ποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης. 

 Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα σχετικά με την ενίσχυση της προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των πε-

ριοχών με στόχο την ενημέρωση και προσέλκυση επενδυτών σε αυτές και αφετέρου την προβολή των φυσικών και 

πολιτιστικών πόρων τους στο ευρύ κοινό. (Πληροφοριακά έντυπα, ιστοσελίδες, αφίσες, συμμετοχή σε θεματικές του-

ριστικές εκθέσεις κλπ).  

Στις δράσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται ενέργειες παραγωγής μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων (θα συ-

μπεριληφθούν στα αντίστοιχα Μέτρα του Π.Α.Α.). 

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% και για τις υποδομές διανυκτέρευσης το επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέ-

χρι τις 600.000 Ευρώ και έως 40 κλίνες, ενώ για τις λοιπές επιχειρήσεις το επιλέξιμο κόστος ανέρχεται στις 300.000 Ευρώ. Η 

ενίσχυση της προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών σε 70% του συνολικού επιλέξιμου κόστους το οποίο 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.   
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Οι Δήμοι στους οποίους θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα για το Νομό Σερρών είναι οι εξής: 1) Δήμος Αμφίπολης, 2) Δήμος 

Κορμίστας, 3) Δήμος Πρώτης, 4) Δήμος Ροδολίβους, 5) Δήμος Τραγίλου, 6) Δήμος Αχινού, 7) Δήμος Νιγρίτας (εκτός Δ.Δ. Νιγρί-

τας), 8) Δήμος Βισαλτίας, 9) Δήμος Στρυμονικού, 10) Δήμος Ηρακλείας, 11) Δήμος Κερκίνης, 12) Δήμος Πετριτσίου, 13) Δήμος 

Αλιστράτης.  

Ως Αναπτυξιακή Εταιρία του Νομού Σερρών είμαστε στη διάθεσή κάθε ενδιαφερόμενου για πληροφόρηση και κάθε είδους 

διευκρινίσεις. 

Προετοιμασίες για την 1η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος και των ενεργειών δημοσιότητας  

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες προετοιμασίας για την 1η 

ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την 

ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα 

LEADER. Η πρόσκληση προγραμματίζεται να δημοσιοποιηθεί 

την περίοδο του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός    

Οκτωβρίου και θα μείνει ανοιχτή για 60 περίπου ημέρες.  Η 

προκήρυξη θα λάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες δημο-

σιότητας όπως αυτές προβλέπονται από το σχέδιο δημοσιό-

τητας. Η περιοχή παρέμβασης είναι εξοικειωμένη με τις 

δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν τόσο από τη μεγάλη 

δημοσιότητα που είχε δοθεί κατά  το σχεδιασμό της πρότα-

σης του Τοπικού Προγράμματος όσο και από την επιτυχή 

υλοποίηση έργων και δράσεων των προγραμμάτων LEADER 

και Ο.Π.Α.Α.Χ. των προηγούμενων προγραμματικών περιό-

δων. 

Η πληρέστερη όμως ενημέρωση των ανθρώπων της 

περιοχής παρέμβασης αλλά και οι υποχρεώσεις δημοσιότη-

τας που επιβάλλονται για τα συγχρηματοδοτούμενα προ-

γράμματα από το ελληνικό δημόσιο και την Ε.Ε., μας ωθεί 

σε ενέργειες προβολής και δημοσιότητας που θα πραγματο-

ποιούνται σε κάθε κύκλο εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Έτσι 

μέσα στο μήνα Οκτώβριο η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών  

προγραμματίζει την  πραγματοποίηση εκδηλώσεων ενημέ-

ρωσης των υποψήφιων επενδυτών. Αυτή τη στιγμή η εται-

ρεία καταρτίζει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ενημέρω-

σης και προβολής που θα πραγματοποιήσει κατά τον 1ο 

κύκλο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

                                                                                                                              

Σχέδιο δράσης ενεργειών πληροφόρησης και προβολής στα πλαίσια της δράσης 431 Β-2 του τοπικού               

προγράμματος. 

Σε εφαρμογή των όσων ορίζονται στο σημείο 7 του άρθρου 5 της Υ.Α. 1577/22-7-2010 αποστείλαμε στην Ειδική Υπηρε-

σία Εφαρμογής ΠΑΑ Διαφοροποίηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Πίνακα Ενεργειών Πληροφόρησης και 

Προβολής του Τοπικού Προγράμματος LEADER. Ο πίνακας περιλαμβάνει  συνοπτική περιγραφή ενεργειών, τις ομάδες-στόχους 

που οι ενέργειες απευθύνονται, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τον προϋπολογισμός των Ενέργειων Πληροφόρησης και 

Προβολής Τοπικού Προγράμματος LEADER στο Νομό Σερρών.    

Παράλληλα η εταιρεία εκπόνησε ολοκληρωμένο σχέδιο επικοινωνίας που θα χρησιμεύσει ως οδηγός για την επικοινωνιακή 

τακτική που θα χρησιμοποιήσει η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) «Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εται-

ρεία ΟΤΑ» κατά την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER στο Νομό Σερρών στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης από το 2010 έως το 2015..  

Μέσω του σχεδίου θα επιδιωχθεί η επικοινωνία με τους πολίτες και φορείς ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων 

του Στρατηγικού Σχεδίου της περιοχής όπως αυτοί κατατέθηκαν στην εγκεκριμένη πρόταση.  
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EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE (EDEN IV) 

 

 

 

Στόχοι του επικοινωνιακού σχεδίου είναι:  

 Να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο και να συνδέσει τις επενδύσεις με τα πολιτιστικά στοι-

χεία της περιοχής. 

 Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των ενδιαφερομένων μέσω της έγκαιρης ενημέρωση και διαμέσου των δια-

φόρων μέσων επικοινωνίας. Να προωθήσει και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση 

του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα και τα οφέλη του τόσο σε ατομικό (ανάλη-

ψη επιχειρηματικής δράσης), όσο και σε κοινωνικό (αναπτυξιακό) επίπεδο. 

 Να δημοσιοποιήσει και να πληροφορήσει τους ενδεχόμενους επενδυτές, τις τοπι-

κές αρχές και τους επαγγελματικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους σχε-

τικά με το πρόγραμμα. 

 Να παρουσιάσει με σαφή και απλή γλώσσα τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη 

του προγράμματος και του ρόλου των επενδύσεων στην τοπική ανάπτυξη. 

 Να παρέχει στα μέλη της κοινότητας ελκυστικό, εύκολο στην ανάγνωση και εύ-

κολο στην κατανόηση έντυπο και ψηφιακό υλικό που να τους ενημερώνει για τη 

διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα 

 Να εξασφαλίσει την έγκαιρη και ορθή επικοινωνία με τις σχετικές ομάδες ή άτο-

μα. Να διασφαλίσει τα βέλτιστα αποτελέσματα της επικοινωνίας με βάση τις 

προσδοκίες του έργου.  

 Να διαγνώσει έγκαιρα τα αποτελέσματα της εκτέλεσης της στρατηγικής επικοινωνίας και να τα αναθεωρήσει αναλόγως. 

 Να ενισχύσει και να βελτιώσει την σχέση της Ο.Τ.Δ. με την κοινότητα και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. 

 Να ενισχύσει τη θετική εικόνα της εταιρείας, τις δημόσιες σχέσεις της και να αυξήσει την εμπιστοσύνη της από το κοινό και 

την αναγνωρισιμότητά της. 

 Να αναπτύξει καλύτερες σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης και να επιτρέψει μεγαλύτερη κάλυψη των πληροφοριών στα τοπι-

κά μέσα ενημέρωσης. 

 Να εξασφαλίσει έγκαιρα τις απαιτήσεις του υλικού και των δραστηριοτήτων.  

 Να εξασφαλίσει την διαφάνεια κατά την εκτέλεση του προγράμματος.  

 Να ενημερώσει την κοινή γνώμη για τον ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με το ελληνικό κράτος 

για την συγκεκριμένη παρέμβαση καθώς και για τα αποτελέσματα αυτών των παρεμβάσεων. 

 

Στο Νομό Σερρών βρέθηκε το διάστημα 25 έως 28 Αυγούστου 2010 τηλεοπτικό συνεργείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Συγκεκριμένα στα πλαίσια της προβολής που πρόκειται να λάβει η  περιοχή της Κερκίνης του Σιδηροκάστρου και του Αγκίστρου, 

ως επιλεχθείς  ελληνικός προορισμός αριστείας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού European Destinations of Excellence 

(EDEN IV) 2010,  παραβρέθηκαν στο Νομό Σερρών ένας δημοσιογράφος και δύο τεχνικοί (εικονολήπτες) της εταιρείας Media 

Consulta TV und Filmproduktion GmbH με έδρα το Βερολίνο η οποία έχει αναλάβει για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 

κινηματογράφηση των 25 επιλεγέντων προορισμών αριστείας των κρατών μελών της ΕΕ.  Συγκεκριμένα το συνεργείο κινηματο-

γράφησε την περιοχή που αναδείχτηκε ως ο ελληνικός προορισμός αριστείας μετά την πρόταση που κατέθεσε η Αναπτυξιακή 

Εταιρεία Σερρών για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών  

στο πλαίσιο του φετινού διαγωνισμού. Η κινηματογράφηση  
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 

 

 

 

αφορούσε τη λίμνη Κερκίνη με τις παραλίμνιες περιοχές και τους γύρω οικισμούς, τα λουτρά Αγκίστρου και Σιδηροκάστρου, την 

Ιερά μονή Τιμίου Προδρόμου.   

Το συνεργείο συνόδευσαν καθόλη τη διάρκεια παραμονής του στο Νομό Σερρών ο κ. Ιωάννης Καλογερούδης, Διευθυντής 

της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών και ο κος Ιωάννης Ρέκλος ο οποίος ήταν ο οδηγός μας σε αυτό το οδοιπορικό και τον οποίο 

ευχαριστούμε για τη βοήθεια και την αμέριστη συμπαράσταση του σε αυτή την προσπάθεια. Η λήψη των εικόνων έγινε σε High 

-Definition (HD) και για την παραγωγή μιας τρίλεπτης παραγωγής που θα παρουσιάζει τον προορισμό αριστείας απαιτήθηκαν 

γυρίσματα τριών ημερών κατά τα οποία πέρα από τη λήψη εικόνων από την περιοχή περιλάμβανε συνομιλίες με κατοίκους και 

τουρίστες της περιοχής καθώς και με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. 

Το κινηματογραφικό υλικό που θα παραχθεί θα χρησιμοποιηθεί για την προβολής της περιοχής σε όλες της εκδηλώσεις 

προβολής που θα ακολουθήσουν. Η αρχή θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2010 στην έδρα της Ε.Ε. στις Βρυξέλ-

λες όπου θα βραβευτούν οι 25 επιλεγέντες προορισμοί και θα πραγματοποιηθεί ειδική έκθεση προβολής τους.  

Ολοκλήρωση του έργου στο πλαίσιο του διαγωνισμού «HYDROPOWER (Υδροηλεκτρική Ενέργεια)» με αναθέτου-

σα αρχή την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών. 

Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση των οδηγών που ανέλαβε 

η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη 

Εταιρεία ΟΤΑ στα πλαίσια της κατακύρωσης του έργου 

«Συγγραφή εγχειρίδιου που απευθύνεται στους υπεύθυνους 

λήψης αποφάσεων και τη  δημόσια διοίκηση με υποδείξεις 

για τη βελτίωση των πρακτικών παραχώρησης μικρών  

υδροηλεκτρικών σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης και «συγγραφή 

οδηγού για την προώθηση της εμπλοκής των τοπικών, πε-

ριφερειακών και διακρατικών παραγόντων στον σχεδιασμό 

μικρών υδροηλεκτρικών στο Στρυμόνα, με έμφαση στην 

LFGroups (Ελληνικά και Βουλγαρικά)» με αναθέτουσα αρχή 

τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών. Η παρούσα ανάθεση 

έγινε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HYDROPOWER  

(Υδροηλεκτρική Ενέργεια)», με κωδικό SEE/A/524/2.4/X – 

HYDROPOWER, συγχρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα 

«Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη για Διακρατική Συνεργασία» 

κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%. 

Αναλυτικότερα οι οδηγοί που η Αναπτυξιακή Εταιρεία 

Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ εκπόνησε 

είναι: 

1. Οδηγός υλοποίησης Μικρών Υδροηλεκτρι-

κών Έργων για φορείς και επενδυτές. Αντικείμενο του 

οδηγού αποτελεί η διερεύνηση των αρχών, φορέων και 

παράγοντων τοπικής, περιφερειακής και διακρατικής εμβέ-

λειας (Ελλάδα – Βουλγαρία) που εμπλέκονται στη διαδικασία  

ωρίμανσης και υλοποίησης μικρών υδροηλεκτρικών μονά-

δων. Ο οδηγός απευθύνεται τόσο στους ενδιαφερόμενους 

επενδυτές που επιθυμούν να υλοποιήσουν και να λειτουρ-

γήσουν ένα μικρό υδροηλεκτρικό όσο και στους ίδιους τους 

εμπλεκόμενους φορείς στη διαδικασία ωρίμανσης, χωροθέ-

τησης και υλοποίησης.  

2. Διαδικασίες αδειοδότησης μικρών υδροηλε-

κτρικών σε ποτάμια οικοσυστήματα στην Ελλάδα. Ο 

οδηγός περιλαμβάνει τη Νομοθεσία σχετικά με την αδειοδο-

τική διαδικασία των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων, τα 

προβλήματα και τις αδυναμίες κατά τη διάρκεια της αδειο-

δότησης ενός Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού καθώς και 

υποδείξεις για τη βελτίωση των πρακτικών παραχώρησης.  

Οι παραπάνω οδηγοί πέρα από την Ελληνική γλώσσα 

μεταφράστηκαν και στην Αγγλική όπως προέβλεπε η προ-

κήρυξη του έργου. Προκειμένου οι οδηγοί να λάβουν την 

απαιτούμενη δημοσιότητα και να συμβάλλουν στην αποτε-

λεσματική και παραγωγική επικοινωνία με  όλους τους ενδι-

αφερόμενους φορείς και άτομα και να αποτελέσει μηχανι-

σμό για την προσέλκυση επενδυτών οι οδηγοί αυτοί θα 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-

σης Σερρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.naserron.gr 

ώστε να αποτελέσει μέσο επικοινωνίας με τους ενδιαφερό-

μενους.
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Συμμετοχή στο διαγωνισμό «HYDROPOWER (Υδροηλεκτρική Ενέργεια)» με αναθέτουσα αρχή την Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Σερρών. 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ υπέβαλλε προσφορά στα πλαίσια ανοιχτού τακτικού 

διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για το έργο «Συγγραφή Οδηγού για τις μεθοδολογίες αξιο-

λόγησης και προστασίας της ποιότητας του νερού και της βιολογικής κοινότητας» 

Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Σερρών, ενεργώντας ως τέτοια με βάση Σύμβαση χρηματοδότησης 

μεταξύ του επικεφαλής εταίρου «ΕΝΕΑ – Ricerca sul Sistema Elettrico 

S.p.A. και της εταιρίας «VATI Hungarian Nonprofit Limited Liability 

Compamy for Regional Development and Town Planning” η οποία 

ενεργεί για λογαριασμό της Αρχής Διαχείρισης του Προγράμματος the 

South East Europe Transnational Cooperation Programme» η οποία υπογράφηκε στις 16/9/2009.  

Μετά την κατακύρωση του έργου στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ η εταιρεία μας 

αναλαμβάνει την εκπόνηση ενός οδηγού ο οποίος θα αναφέρεται στο «οικολογικό γίγνεσθαι» των διαθέσιμων υδάτινων όγκων 

καθώς και τη διαχείριση των «οχλήσεων» του Στρυμόνα, με ιδιαίτερη αναφορά στις προγραμματισμένες διορθωτικές παρεμβά-

σεις για την προστασία του Στρυμόνα.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις μεθοδολογίες μέτρησης για την παρακολούθηση της 

ποιότητας του νερού, την ισχύουσα κατάσταση στη βιολογική κοινότητα και τις υπάρχουσες και προβλεπόμενες παρεμβάσεις 

αποκατάστασης του ποταμού Στρυμόνα. 

Τεχνική υποστήριξη προς την ΕΣΑΝΣ ΑΕ για τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού της εταιρείας  

H Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώ-

νυμη Εταιρεία ΟΤΑ υλοποιεί κατόπιν αναθέσεως της από 

την Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού 

Σερρών (Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Ε.) τις διαδικασίες για την πρόσληψη 

των στελεχών που πρόκειται να απασχολήσει με συμβάσεις 

έργου. Ειδικότερα το έργο που αναλάβαμε αφορά τη διατύ-

πωση και υποβολή του αιτήματος για προσλήψεις με συμ-

βάσεις έργου προς το ΑΣΕΠ. Πέρα από την υποβολή του 

αιτήματος η ΑΝΕΣΕΡ κατόπιν της εγκρίσεως της αιτήσεως 

από το ΑΣΕΠ θα αναλάβει την προκήρυξη του διαγωνισμού. 

Το έργο θα  ολοκληρωθεί με την υπογραφή των συμβάσε-

ων έργου από τους υποψηφίους αναδόχους. Σκοπός της 

όλης διαδικασίας είναι η συγκρότηση μιας ομάδας έργου με  

εξωτερικούς συνεργάτες και μόνιμο προσωπικό που θα 

αναλάβει την εφαρμογή και παρακολούθηση του έργου  

«Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συ-

ντήρηση του έργου παραχώρησης ‘’Μονάδα μηχανικής – 

βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Σερρών’’». 

 

Είδαμε στα προηγούμενα τεύχη για τις δράσεις και τα κονδύλια που διατίθενται σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο του "Εθνι-

κού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς" (ΕΣΠΑ), και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013. Η 

πολιτική της συνοχής για την περίοδο 2007-2013 που εκφράζεται μέσω του ΕΣΠΑ εξασφάλισε στην Ελλάδα 20,4 δισ. ευρώ. Οι 

πόροι αυτοί θα χρηματοδοτήσουν παρεμβάσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊ-

κού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής. Επιπρόσθετα, διατίθενται πόροι και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013 καθώς και από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  
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(Ε.Π.) ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. Το ύψος της συνολικής Κοινοτικής συνδρομής υπολογίζεται στα 3,91 δις €. Στο παρόν τεύχος πα-

ρουσιάζουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνο-

χής. 

1. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

Το ΕΤΠΑ παρεμβαίνει στο πλαίσιο του Στόχου 1 και 

του Στόχου 2 των κοινοτικών πρωτοβουλιών για τη διασυ-

νοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία 

(INTERREG III) και την οικονομική και κοινωνική αναζωο-

γόνηση των πόλεων και των περιοχών που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα (URBAN II), καθώς και στις καινοτόμες ενέρ-

γειες και στα μέτρα τεχνικής βοήθειας που θεσπίστηκαν από 

τον γενικό κανονισμό. Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η μείωση 

της διαφοράς των επιπέδων ανάπτυξης στις διάφορες περι-

φέρειες και της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 

περιοχών ή νησιών, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών 

περιοχών. Για την επίτευξη της αποστολής υπέρ της περι-

φερειακής ανάπτυξης, το ΕΤΠΑ συμμετέχει στη χρηματοδό-

τηση των ακόλουθων μέτρων: 

 παραγωγικές επενδύσεις που επιτρέπουν τη δημιουργία 

ή τη διατήρηση σταθερών θέσεων απασχόλησης· 

 επενδύσεις σε έργα υποδομής που συμβάλλουν, στις 

περιφέρειες του στόχου 1, στην ανάπτυξη, στη διαρθρωτική 

προσαρμογή, στη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων 

απασχόλησης και σε όλες τις επιλέξιμες περιφέρειες, στη 

διαφοροποίηση, στην αναζωογόνηση, στην άρση της απο-

μόνωσης και στην ανακαίνιση των οικονομικών εγκαταστά-

σεων και των παρακμαζουσών βιομηχανικών περιοχών, των 

αστικών περιοχών που βρίσκονται σε παρακμή καθώς και 

των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται 

από την αλιεία. Οι εν λόγω επενδύσεις μπορούν επίσης να 

εστιαστούν στην ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων 

στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της 

ενέργειας στις περιφέρειες του στόχου 1· 

 ανάπτυξη του ενδογενούς δυναμικού με μέτρα ενίσχυ-

σης των πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης και απασχόλη-

σης και των δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρή-

σεων· οι εν λόγω ενισχύσεις αφορούν την παροχή υπηρε-

σιών στις επιχειρήσεις, τη μεταφορά των τεχνολογιών, την 

ανάπτυξη των χρηματοδοτικών μέσων, τις άμεσες ενισχύ-

σεις στις επενδύσεις, την πραγματοποίηση υποδομών γειτο-

νίας και την ενίσχυση των διαρθρώσεων των υπηρεσιών 

γειτονίας· 

 επενδύσεις στους τομείς της παιδείας και της υγείας, 

μόνο στο πλαίσιο του στόχου 1. 

Οι τομείς που ενισχύονται από τα εν λόγω μέτρα είναι 

ιδίως η ανάπτυξη παραγωγικού περιβάλλοντος, η έρευνα και 

η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανάπτυξη της κοινωνίας της 

πληροφορίας, η προστασία και η βελτίωση του περιβάλλο-

ντος, η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά 

την απασχόληση, και η διασυνοριακή, διεθνική και διαπερι-

φερειακή συνεργασία. Σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό, η 

κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG III καθώς και οι καινοτό-

μες ενέργειες (μελέτες, πρότυπα σχέδια και ανταλλαγή ε-

μπειριών) που υπάγονται στον τομέα της περιφερειακής ή 

τοπικής ανάπτυξης χρηματοδοτούνται μόνο από το ΕΤΠΑ. 

Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Ταμείου μπορεί 

να διευρυνθεί σε εκείνο των άλλων διαρθρωτικών ταμείων 

για να καλύψει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των 

προγραμμάτων πρωτοβουλίας ή του σχετικού πρότυπου 

σχεδίου. 

2. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

Τα καθήκοντα του ΕΚΤ είναι η στήριξη μέτρων που 

αποσκοπούν στην πρόληψη και την καταπολέμηση της 

ανεργίας, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την 

προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην αγορά εργασίας με 

στόχο την αύξηση του  

επιπέδου απασχόλησης, την ισότητα μεταξύ ανδρών και 

γυναικών, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική και κοι-

νωνική συνοχή. Το ΕΚΤ πρέπει, ιδίως, να συνεισφέρει στις  

ενέργειες που αναλαμβάνονται με βάση την ευρωπαϊκή 

στρατηγική για την απασχόληση και τις κατευθυντήριες 

γραμμές για την απασχόληση. 

Πέντε είναι οι βασικοί τομείς πολιτικής για τη δρα-

στηριότητα του ΕΚΤ: 

 ανάπτυξη ενεργών πολιτικών στην αγορά εργασίας για  
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την καταπολέμηση και την πρόληψη της ανεργίας, την προ-

στασία τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών από τη 

μακροχρόνια ανεργία, τη διευκόλυνση της επανένταξης των 

μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας και την υπο-

στήριξη της επαγγελματικής ενσωμάτωσης των νέων και 

των ατόμων που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά 

από απουσία κάποιου χρόνου· 

 προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους στην πρό-

σβαση στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη προσοχή στα 

άτομα που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό· 

 ανάπτυξη και βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτι-

σης, της εκπαίδευσης και της παροχής συμβουλών στο 

πλαίσιο της πολιτικής για τη διά βίου μάθηση· 

 προώθηση ενός ειδικευμένου, καταρτισμένου και προ-

σαρμόσιμου εργατικού δυναμικού, ενθάρρυνση της καινο-

τομίας και της προσαρμοστικότητας όσον αφορά την οργά-

νωση της εργασίας και την υποστήριξη του επιχειρηματικού 

πνεύματος· 

 ειδικά μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης και της 

συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας (προοπτι-

κές σταδιοδρομίας, πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες απασχόλη-

σης, στην επιχειρηματική δραστηριότητα κ.τ.λ.). 

 

Επίσης, το ΕΚΤ συνεκτιμά τρία οριζόντια θέματα: 

 τη συμβολή στην προώθηση τοπικών πρωτοβουλιών 

για την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων τοπικών συμ-

φώνων για την απασχόληση. 

 τη συνεκτίμηση της κοινωνικής διάστασης καθώς και 

της διάστασης της αγοράς εργασίας της κοινωνίας της πλη-

ροφορίας· 

 την ισότητα των ευκαιριών ανδρών και γυναικών στο 

πλαίσιο της προσέγγισης για την ένταξη των πολιτικών για 

την ισότητα των ευκαιριών. 

 Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν τρεις επιλέξιμες μορφές 

βοήθειας από το ΕΚΤ: 

 παροχή υποστήριξης σε άτομα, η οποία αναμένεται να 

αποτελέσει την κυριότερη μορφή βοήθειας και καλύπτει 

τομείς όπως η κατάρτιση ή η επαγγελματική εκπαίδευση, ο 

προσανατολισμός κ.ά.· 

 παροχή υποστήριξης σε δομές και συστήματα προκει-

μένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτή-

των στήριξης των ατόμων (για παράδειγμα, με την αύξηση 

της αποτελεσματικότητάς τους)· 

 και συνοδευτικά μέτρα (παροχή υπηρεσιών και εξοπλι-

σμού φροντίδας των εξαρτώμενων ατόμων, προώθηση 

συνοδευτικών μέτρων κοινωνικοπαιδαγωγικού χαρακτήρα, 

εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης). 

3. Ταμείο Συνοχής. 

Το Ταμείο Συνοχής προβλέπει την ενίσχυση της οικο-

νομικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας με την 

ισορροπημένη χρηματοδότηση έργων, σταδίων των έργων 

που από τεχνική και οικονομική άποψη είναι ανεξάρτητα, 

και των ομάδων έργων που αποτελούν ένα συνεκτικό σύνο-

λο στον τομέα του περιβάλλοντος και τον τομέα των 

διευρωπαϊκών δικτύων υποδομής των μεταφορών. 

Το Ταμείο Συνοχής συμβάλλει εξάλλου στην υλοποί-

ηση των προπαρασκευαστικών μελετών που συνδέονται με 

τέτοιου είδους έργα και με την εφαρμογή τους, στη λήψη 

μέτρων τεχνικής στήριξης καθώς και στις συγκριτικές μελέ-

τες, μελέτες για τις επιπτώσεις παρακολούθησης και στη 

λήψη μέτρων ενημέρωσης και διαφήμισης. 

Κάθε χρηματοδοτούμενο έργο πρέπει να είναι συμβα-

τό με τις διατάξεις των Συνθηκών, τις πράξεις που θεσπίζο-

νται δυνάμει των διατάξεων αυτών και των κοινοτικών πο-

λιτικών, κυρίως αυτών που αφορούν την προστασία του 

περιβάλλοντος, τις μεταφορές, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τον  

 

ανταγωνισμό και τη σύναψη των δημόσιων συμβάσεων. 

Είναι επιλέξιμα μόνο τα κράτη μέλη που το κατά κε-

φαλή ακαθάριστο εθνικό προϊόν τους (ΑΕΠ) είναι χαμηλότε-

ρο από το 90% του κοινοτικού μέσου όρου και που έχουν 

εφαρμόσει πρόγραμμα με στόχο να ικανοποιηθούν τα οικο-

νομικά κριτήρια σύγκλισης.  Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, η 

Ισπανία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία μπορούν να καλυφ-

θούν από το Ταμείο Συνοχής. Τα 10 νέα κράτη μέλη της ΕΕ 

είναι επίσης επιλέξιμα μετά τη διεύρυνση. 

Η υπέρβαση του ορίου του ΑΕΠ καθιστά τα κράτη δι-

καιούχους του Ταμείου Συνοχής μη επιλέξιμα για τα νέα 

έργα ή για τα νέα στάδια έργων. Η ενδεικτική κατανομή των 

συνολικών πόρων του Ταμείου στα κράτη μέλη εξαρτάται 

από διάφορα κριτήρια: τον πληθυσμό και την επιφάνεια του 

κράτους, το ΑΕΠ ανά κάτοικο και κοινωνικοοικονομικούς 

παράγοντες όπως τα κονδύλια υποδομών. Ωστόσο, το σύ-

νολο των ετήσιων  
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καταβολών στα εν λόγω κράτη μέλη από το Ταμείο Συνο-

χής, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των Διαρθρωτικών 

Ταμείων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4% του ΑΕΠ των εν 

λόγω κρατών. 

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης για τα 

έργα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αιτήσεις πρέπει να πε-

ριέχουν πληροφορίες που προβλέπονται στον κανονισμό και  

 

να πληρούν ορισμένα κριτήρια για την εγγύηση της ποιότη-

τας των έργων. Η συμμετοχή του Ταμείου Συνοχής περιορί-

ζεται σε μέγιστο ποσοστό. Καλύπτει από το 80% έως το 

85% των δημόσιων ή εξομοιούμενων δαπανών των έργων.  

Οι δαπάνες των έργων δεν μπορούν να καλύπτονται 

ταυτόχρονα από το Ταμείο Συνοχής και από ένα Διαρθρωτι-

κό Ταμείο. Η στήριξη του Ταμείου Συνοχής, των Διαρθρωτι-

κών Ταμείων και των υπόλοιπων κοινοτικών ενισχύσεων δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 90% των συνολικών δαπανών του 

έργου. 

Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» 

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 

Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/7/2010 

Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/9/2010 

Δημόσια δαπάνη: 200.000.000,00€ (140.000.000,00 € για υφιστάμενες και 60.000.000,00 € για νέες και υπό σύσταση επιχει-

ρήσεις) 

  

Το Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» ε-

ντάσσεται στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Ανταγωνιστικό-

τητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-

2013 και αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητι-

κής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέα 

ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες 

καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικό-

τητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση 

της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμε-

νης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, και 

ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας. Στο Πρόγραμμα μπο-

ρούν να υποβάλλουν από μία πρόταση: 

 Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 

(κατά την έννοια του ορισμού των Μικρομεσαίων επιχειρή-

σεων της Ε.Ε., Παράρτημα ΙΙ Σύσταση της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο 

στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που 

δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται 

αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος. 

 Νέες και υπό σύσταση (start –up) μικρές και πολύ 

μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του ορισμού των Μι-

κρομεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε., Παράρτημα ΙΙ Σύσταση 

της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) που δραστηριοποιούνται στον 

ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των  

 

υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτές 

αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος.  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μεταποίηση Σε Νέες 

Συνθήκες» ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επέν-

δυσης από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ (μη περι-

λαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιο-

λογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία 

εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους 

για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην 

περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί 

όροι του Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στον 

Οδηγό Προγράμματος. 

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις  

29-07-2010 μέχρι τις 30-09-2010 ώρα 14:00, μέσω 

των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης 

του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ  - www.ypoian.gr, 

www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, 

www.ependyseis.gr/mis  και www.efepae.gr. 

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υ-

ποβολής των προτάσεων, που ορίζεται κατά την Προκήρυξη 

του Προγράμματος δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή 

πρότασης. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει  
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υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα 

αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογια-

κές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υπο-

βολής των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του 

ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, 

με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητά του καθένα καθώς 

και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα 

και Αναπτυξιακούς Φορείς όπως αναλυτικά αναφέρονται 

στον οδηγό του προγράμματος. 

 Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκλη-

ρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει η ηλεκτρονική υποβολή να 

ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προτάσεων και να έχει πραγματοποιηθεί η  

 

 

υποβολή / αποστολή του Φακέλου υποψηφιότητας, μέσα 

στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται. Στην περίπτωση απο-

στολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία 

που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου 

(ΕΛΤΑ - συστημένη αποστολή) ή στο παραστατικό αποστο-

λής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να 

είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της 

εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο 

εμπρόθεσμης υποβολής. Αντίστοιχα, οι Προτάσεις που θα 

αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία θεωρούνται 

εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται. Ο ενδιαφερόμενος 

ενημερώνεται εγγράφως με σχετική επιστολή από τον ΕΦΕ-

ΠΑΕ.  

Περισσότερες πληροφορίες: Κέντρο Υποδοχής 

Επενδυτών Ν. Σερρών – Διοικητήριο Μεραρχίας 36 -

2321 3 50377 

Παράταση Προγράμματος "Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές" 

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η παράταση της προθεσμία υποβολής των προ-

τάσεων έργου προς ένταξη στο  Πρόγραμμα "Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α-

νταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως και την 14:00 (02:00μμ) ώρα της 27-09-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

“Μειώστε την περιττή 

 κατανάλωση χαρτιού. Μην εκτυ-

πώνετε την ηλεκτρονική μας έκδο-

ση αν μπορείτε να τη  διαβάσετε 

ηλεκτρονικά .” 

 

Αρχισυνταξία – Υπεύθυνος δημιουργικού 

 Τρεβλόπουλος Σαράντης, Κοινωνιολόγος 
Συντακτική Ομάδα 

 Ανοιξιάδης Νικόλαος, Γεωπόνος 

 Γραμματόπουλος Αριστείδης, Υπεύθυνος Κ.Υ.Ε. 

 Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος 

 Καραγκιόζης Δημήτριος, Γεωπόνος 
Υπεύθυνος σύνταξης 

 Καλογερούδης Ιωάννης, Διευθυντής ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 

 

Το επόμενο τεύχος  
τον Οκτώβριο 
του 2010 

 


