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Σημείωμα της έκδοσης  

 
Αυτό είναι το δεύτερο τεύχος της ηλεκτρονικής ενημερωτικής έκδοσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών – Αναπτυξια-

κής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. Ελπίζουμε η πρώτη μας έκδοση να σας φάνηκε χρήσιμη. Επειδή η έκδοσή μας αποστέλλεται 

μόνο σε ηλεκτρονική μορφή αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε γνώση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του παραλήπτη προ-

κειμένου να του αποστείλουμε το τεύχος. Σε αυτή τη φάση παραλήπτες της έκδοσής μας είναι άτομα και φορείς των οποίων  

γνωρίζουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση. Ωστόσο αν γνωρίζετε άτομα και φορείς που θα επιθυμούσαν να την λαμβάνουν μπο-

ρούν στέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση newsletter@aneser.gr γράφοντας στο θέμα την λέξη «συνδρο-

μή». Η συγκεκριμένη διαδικασία θα είναι σε λίγο καιρό δυνατή μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας μας όπου θα μπορούν να 

εγγράφονται απευθείας νέοι συνδρομητές.  

Επειδή το επόμενο τεύχος της ηλεκτρονικής μας έκδοσης θα εκδοθεί στο τέλος του Αυγούστου ευχόμαστε σε όλους σας 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. 

Η συντακτική ομάδα 

 
 
 

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών– Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εται-

ρεία Ο.Τ.Α., διοργάνωσε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2009 στο ξε-

νοδοχείο Elpida Resort & Spa εκδήλωση η οποία ήταν χωρισμέ-

νη σε τρεις ενότητες: Η πρώτη ενότητα αφορούσε ενημερωτική 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων δύο σχεδίων δράσης διατοπι-

κής, διαπεριφερειακής συνεργασίας, τα οποία υλοποιήθηκαν 

στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+, στα οποία 

συμμετείχε ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ως εταίρος μαζί με άλλους διατοπι-

κούς και διακρατικούς εταίρους. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν 

τα αποτελέσματα των διατοπικών σχεδίων α) «Ο Θερμαλισμός 

ως κινητήρια δύναμη τοπικής ανάπτυξης» και β) «Άρωμα Ποιό-

τητας». Η ενημέρωση επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία-

ση των μελετών που υλοποιήθηκαν από τους εταίρους στα πλαίσια των δύο αναφερόμενων σχεδίων καθώς και τη μεταφορά 

εμπειριών και τεχνογνωσίας από τις επισκέψεις που πραγματοποίησαν στελέ-

χη της Ομάδας Τοπικής Δράσης και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής σε 

περιοχές και επιχειρήσεις της χώρας και του εξωτερικού όπου οι δύο αναφε-

ρόμενοι τομείς γνωρίζουν ανάπτυξη. Η δεύτερη ενότητα αφορούσε την πα-

ρουσίαση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος 

LEADER+  

 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών   
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία  Ο.Τ.Α. 
Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 62122, Σέρρες  
Τηλ. 23210-64402 και 3  
Fax: 23210 –99639 
E-mail: info@aneser.gr,  www.aneser.gr 

 Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών 

 Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 
www.aneser.gr  - e-mail: info@aneser.gr 

Τεύχος 2 

 

 

Μάιος – Ιούνιος 2009  

Σε αυτό το τεύχος 
 

Πρόγραμμα LEADER+ 
  Μελέτες και έργα που υλοποιούμε 
  Συμμετοχή σε εκδηλώσεις 
Προγράμματα για ιδιώτες  
 Προγράμματα για φορείς 

 

ΕΕννηημμεερρωωττιικκόό  δδεελλττίίοο
 

Φωτογραφία 1: Αίθουσα εκδηλώσεων «Κερκίνη». Παρουσίαση αποτε-
λεσμάτων προγράμματος LEADER+ 
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στο νομό Σερρών στα πλαίσια ημερίδας κατά την διάρκεια της ο-

ποίας έγινε απολογισμός του έργου που υλοποιήθηκε αλλά και πα-

ρουσίαση των νέων χρηματοδοτικών ευκαιριών για την Σερραϊκή 

ύπαιθρο στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου.  

Στην ημερίδα απεύθυνε χαιρετισμό ο Νομάρχης Σερρών και πρόε-

δρος της ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ κ. Στέφανος Φωτιάδης, ενώ στη συνέχεια τον 

λόγο πήρε ο Διευθυντής της ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ κ. Ιωάννης  Καλογερούδης 

ο οποίος αναφέρθηκε στα αποτελέσματα από την εφαρμογή του 

τοπικού προγράμματος LEADER+,  στην αντίληψη που κυριάρχησε 

κατά την εφαρμογή, στις επιπτώσεις του προγράμματος στην περιο-

χή εφαρμογής και το είδος των παρεμβάσεων που ενισχύθηκαν, ενώ αναδεί-

χτηκαν παράλληλα τα θετικά και αρνητικά σημεία από την εφαρμογή του 

προγράμματος. Ακολούθησε εισήγηση του Νομαρχιακού Σύμβουλου και μέ-

λους του Δ.Σ. της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. κ. Σοφοκλή Θεμιστοκλέους με θέμα τον 

προγραμματισμό ενόψει της προσέγγισης LEADER σε συνδυασμό και με τις 

λοιπές χρηματοδοτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στα πλαίσια της τέταρτης 

προγραμματικής περιόδου. Μεταξύ πρώτης και δεύτερης εισήγησης προβλή-

θηκε 35λεπτο ντοκιμαντέρ, στο οποίο παρουσιάστηκαν συνοπτικά τα έργα και 

οι δράσεις που υλοποιήθηκαν από την εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος 

LEADER+. 

Η τρίτη ενότητα περιλάμβανε εκδήλωση για την προβολή – προώ-

θηση προϊόντων και υπηρεσιών του Νομού Σερρών και κυρίως όσων 

παράχθησαν και αναπτύχθηκαν μέσω των επενδύσεων του τοπικού 

προγράμματος LEADER+. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 48 επιχειρή-

σεις από το νομό οι οποίες παρουσίασαν στους επισκέπτες τα προϊό-

ντα που παράγουν καθώς και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Κατά 

τη διάρκεια της ξενάγησης στα περίπτερα των επενδυτών τα οποία 

ήταν εγκατεστημένα στη μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδο-

χείου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα αποτε-

λέσματα της επενδυτικής τους προσπάθειας και να μιλήσουν μαζί 

τους. Η όλη βραδιά «κύλησε» και έκλεισε υπό τους ήχους μουσικής, 

ενώ οι παρευρισκόμενοι γεύτηκαν διάφορα εδέσματα και ποτά τα 

οποία προέρχονταν αποκλειστικά από τους παραγωγούς - επενδυτές 

του προγράμματος. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης διενεργήθηκε κλήρωση για διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία του νομού. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Αποτύπωση αναπτυξιακών δράσεων Γ ΚΠΣ 

 

H Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη 

Εταιρεία ΟΤΑ υλοποιεί κατόπιν αναθέσεως της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Σερρών την καταγραφή των αναπτυξιακών  

παρεμβάσεων που έλαβαν χώρα κατά την Γ’ προγραμματική  

 

 

Φωτογραφία 2: Από αριστερά προς δεξιά, Σοφοκλής Θεμιστο-
κλέους  Νομαρχιακός Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. της ΑΝΕΣΕΡ 
ΑΕ, Στέφανος Φωτιάδης Νομάρχης Σερρών και πρόεδρος του 
Δ.Σ. της ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ  

Φωτογραφία 3: Αίθουσα Ορέστης, Εκδήλωση από την 
προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών  

Φωτογραφία 4: Αίθουσα Ορέστης, Κλήρωση των δώρων από 
τον Νομάρχη Σερρών κ. Στέφανο Φωτιάδη παρουσία του Δημάρ-
χου Σκοτούσσας κ. Λάζαρου Ευαγγελίδη, του Ν.Σ. κ. Σοφοκλή 
Θεμιστοκλέους και του Διευθυντή της ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ κ. Ιωάννη 
Καλογερούδη 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

 

 

 

περίοδο μέσω της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. Η καταγραφή των ανα-

πτυξιακών παρεμβάσεων που αποτυπώνονται συνδέεται με 

την ανάπτυξη δεικτών επίδοσης οι οποίοι μετρούν και αξιο-

λογούν την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ποιό-

τητας των εν λόγω παρεμβάσεων. Στόχος της ανάπτυξης 

των δεικτών, είναι η ευκολότερη κατανόηση των αποτελε-

σμάτων από το ευρύ κοινό και όχι μόνο από τους «ειδι-

κούς». Τονίζεται ότι ο στόχος της καταγραφής είναι να 

αναδειχθεί η «δυναμική» των παρεμβάσεων και όχι μια 

απλή παράθεση στατιστικών στοιχείων και δεικτών. Τα 

στοιχεία που θα τροφοδοτήσουν την αποτύπωση της υφι-

σταμένης κατάστασης προέρχονται από τα αποτελέσματα 

του κάθε έργου με την μορφή στοιχείων και αρχείων που 

διατηρεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών. 

Κατά την Γ’ Προγραμματική Περιόδο 2000 - 2008 τα έργα 

τα οποία υλοποιήθηκαν μέσω της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. είναι: 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+. Μέσω της Κοι-

νοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ στηρίχθηκε ο  αγροτικός 

τομέας κατά την 3η προγραμματική περίοδο μέσω της ε-

φαρμογής δράσεων που στόχευαν στην αειφόρο ανάπτυξη 

της υπαίθρου και στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινω-

νικής ζωής των περιοχών της υπαίθρου. 

Ο.Π.Α.Α.Χ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ και ΠΑΓΓΑΙΟΥ. Μέσω των Ολο-

κληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου  

 

 

 

υλοποιήθηκαν δράσεις που συνδύαζαν την ενίσχυση των  

ιδιωτικών επενδύσεων με την ταυτόχρονη υλοποίηση δημό-

σιων τεχνικών και κοινωνικών υποδομών. Στόχος των ολο-

κληρωμένων προγραμμάτων ήταν η βελτίωση της ποιότη-

τας ζωής και της οικονομικής προόδου περιοχών με μειονε-

κτικά και ορεινά χαρακτηριστικά. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Σε αυτό τον τομέα προωθήθηκαν έργα που  

χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) και στόχευσαν στην ενίσχυση της απασχόλησης και 

της κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων και ομάδων (κυρίως 

ανέργων).  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ INTERREG III. Μέσω της 

Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙ προωθήθηκε η 

διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ του Νομού Σερρών και  

της επαρχίας Blagoevgrad η οποία ενθάρρυνε την συνεργα-

σία και την ανάπτυξη και των δύο περιοχών.  

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Η ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ συμμετείχε επίσης σε μια 

σειρά άλλων δράσεων όπως: Στην λειτουργία του Κέντρου 

Υποδοχής Επενδυτών Νομού Σερρών, σε έργα που εντά-

χθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πλη-

ροφορίας καθώς και σε ενέργειες που αφορούσαν την πα-

ροχή συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης της Νομαρ-

χιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
2ο φεστιβάλ Σερραϊκής γαστρονομίας 

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη 

Εταιρεία ΟΤΑ συμμετείχε με δικό της περίπτερο στις εκδη-

λώσεις στο πλαίσιο του 2ου διεθνούς  Φεστιβάλ Σερραϊκής 

Γαστρονομίας νοτιοανατολικής Ευρώπης που έλαβε χώρα το 

τριήμερο 22-24 Μαΐου 2009 στις εγκαταστάσεις του ξενο-

δοχείου Elpida Resort & Spa. Η εκδήλωση διοργανώθηκε με 

τη συνεργασία του Επιμελητηρίου Σερρών, της Νομαρχια-

κής Αυτοδιοίκησης Σερρών και της ΤΕΔΚ Νομού Σερρών, 

τελώντας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών και του Ελληνικού Οργανισμού Προώθησης 

Εξαγωγών (ΟΠΕ) και της πρωτοβουλίας Kerasma. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 13 ελληνικά επιμελητήρια και 7 

ξένα που προέρχονταν από την Σερβία, Τουρκία, Αλβανία, 

Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία και Κύπρο και  

Φωτογραφία 5: Επίσκεψη στο περίπτερο της ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ 
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πλήθος επισκεπτών που είχαν την ευκαιρία να γευτούν και 

να γνωρίσουν τη Σερραϊκή κουζίνα, με έμφαση στο κρέας 

βουβαλιού. Κατά την διάρκεια του τριημέρου πραγματο-

ποιήθηκαν παράλληλα ημερίδες, διαγωνισμοί μαγειρικής και 

ζαχαροπλαστικής, επιδείξεις από γνωστούς Σεφ της Ευρώ-

πης, αλλά και επιχειρηματικές συναντήσεις με εισαγωγείς και 

Σερραίους παραγωγούς ειδών διατροφής. Την τελευταία 

μέρα παρασκευάστηκαν και τηγανίστηκαν περισσότερα από  

4000 μπιφτέκια  από βουβαλίσιο κρέας συνολικού βάρους  

 

 

 

312,5 κιλών με αποτέλεσμα την καταχώρηση της ενέργειας  

στο  βιβλίο ρεκόρ Guinness. 

Με την συμμετοχή της αυτή η ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ προέβαλε τα 

προϊόντα των επενδυτών της στους επισκέπτες του περί-

πτέρου της. Η συμμετοχή αυτή συνέβαλε καθοριστικά στη  

προβολή και δημοσιότητα των επιχειρήσεων που δημιουρ-

γήθηκαν στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας 

LEADER+. Πέρα από τις επιχειρήσεις αυτές προβλήθηκαν 

επίσης και οι επιχειρήσεις και τα προϊόντα που δημιουργή-

θηκαν στα πλαίσια των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων 

Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου Κερκίνης και Παγγαίου. 

 

Ημερίδα Λαϊλιά 

 

Στόχος της ημερίδας, με θέμα « Επιχειρηματικότητα στον 

ορεινό όγκο του Λαϊλιά» η οποία πραγματοποιήθηκε στον 

ξενώνα «Κανέλα στην …. Κορφή» την Τετάρτη 22 Απριλίου 

2009, ήταν να προβάλλει τις επιχειρήσεις που δραστηριο-

ποιούνται στην περιοχή και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 

του ορεινού όγκου του Λαιλιά ως ελκυστικού  

επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού. Στην ημερίδα 

συμμετείχαν ως ομιλητές, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. 

Δημήτριος Πανοζάχος, ο οποίος αναφέρθηκε σε καλές πρα-

κτικές ανάπτυξης από το το πρόγραμμα «Πίνδος» που υλο-

ποιήθηκε στον ορεινό όγκο της Ηπείρου.  

Ομιλητές στην ημερίδα ήταν επίσης: ο νομαρχιακός σύμ-

βουλος κ. Ευάγγελος Καλαθάς, ως πρόεδρος του Φορέα 

Διαχείρισης Λαϊλιά, ο αντινομάρχης Τουριστικής και Πολιτι-

στικής Ανάπτυξης κ. Παύλος Καρυπίδης, ο κ. Τάσος Παπα-

δόπουλος, ως πρόεδρος του Δικτύου «Οικοξενία»,  ο καθη-

της του ΤΕΙ Σερρών κ. Καρανάσιος Νικόλαος, ο οικονομο-

λόγος κ. Ιωάννης Μίχος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-

λος της Epsilon net, ο οποίος προσφάτως βραβεύτηκε ως ο 

πιο καινοτόμος επιχειρηματίας στην Ελλάδα για το 2008. Η 

ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ συμμετείχε στην εκδήλωση με τον γεωπόνο κ. 

Ανοιξιάδη Νικάλαο και το διευθυντή της κ. Ιωάννη Καλογε-

ρούδη ο οποίος και ανέπτυξε το θέμα «Νέο LEADER και 

ευκαιρίες χρηματοδότησης των clusters».  

 

 
 
 

Πρόγραμμα: «Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων» 

 

Ξεκίνησε από 16/6/2009 η υποβολή προτάσεων για το 

πρόγραμμα «Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων» 

Ενισχύεται με ποσοστό 50% για το Νομό Σερρών. η ίδρυ-

ση νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες 

(Επιχειρηματικότητα Νέων), σε όλους σχεδόν τους τομείς 

οικονομικής δραστηριότητας (εκτός μεμονωμένων  

περιπτώσεων που περιγράφονται στον κανονισμό υλοποί-

ησης ). 

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύ-

ου) από τις  16/06/2009 και μέχρι 14/09/2009, μέ-

σω του δικτυακού τόπου www.eommex.gr. Ο Φάκελος  

 

 

Φωτογραφία 6: Από την εισήγηση του περιφερειάρχη 
Ηπείρου κ. Δημητρίου Πανοζάχου 
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των Δικαιολογητικών Συμμετοχής αποστέλλεται ΜΟΝΟ 

ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.,  

Ξενίας 16, 115 28 Αθήνα το αργότερο σε δέκα ημέρες 

(ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλε-

κτρονικής υποβολής  

 

 

 

των προτάσεων (σφραγίδα ταχυδρομείου). Περισσότερες  

πληροφορίες: Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών Ν. Σερ-

ρών – Διοικητήριο, Μεραρχίας 36-τηλ. 2321083377 

και στην ιστοσελίδα   

www.eommex.gr/Article.aspx?id=11767 

 

Πρόγραμμα: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών» 

 

Ξεκίνησε από 16/6/2009 η υποβολή προτάσεων για το 

πρόγραμμα «Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναι-

κών». Ενισχύεται με ποσοστό 50% για το Νομό Σερρών η 

ίδρυση νέων επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηματίες 

(Επιχειρηματικότητα Γυναικών), σε όλους σχεδόν τους 

τομείς οικονομικής δραστηριότητας (εκτός μεμονωμένων 

περιπτώσεων που περιγράφονται στον κανονισμό υλοποίη-

σης). 

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) 

από τις  16/06/2009 και μέχρι 14/09/2009, μέσω του 

δικτυακού τόπου www.eommex.gr. Ο Φάκελος των Δικαιο-

λογητικών Συμμετοχής αποστέλλεται ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς 

με συστημένη επιστολή στην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., Ξενίας 16, 115 

28 Αθήνα το αργότερο σε δέκα ημέρες (ημερολογιακές) 

μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 

των προτάσεων (σφραγίδα ταχυδρομείου). 

Περισσότερες πληροφορίες: Κέντρο Υποδοχής Επενδυ-

τών Ν. Σερρών – Διοικητήριο, Μεραρχίας 36-τηλ. 

2321083377 και στην ιστοσελίδα  

www.eommex.gr/Article.aspx?id=11655 

 

 

Προδημοσίευση προγράμματος : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας μικρών και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών. 

 

Αποδέκτες: Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρή-

σεις. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Αναμένεται 

Όροι και προϋποθέσεις: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση καλείται «Δυνητι-

κός Δικαιούχος της Ενίσχυσης». 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων 

των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες: 

 Να είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια. 

 Να έχουν συμπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις 

δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις. 

 Να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή 
Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. 

 Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυ-

μαίνεται: 

o από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) μέχρι δέκα 

εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €) το μέγιστο για 

τις θεματικές ενότητες «Τουρισμός», «Υπηρε-

σίες» και «Εμπόριο» 

o από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) μέχρι δέκα 

εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €) το μέγιστο για 

την θεματική ενότητα «Μεταποίηση» 

Για τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης που λει-

τουργούν για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 

ετών και δεν έχουν τρεις πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστι-

κές χρήσεις, για την τήρηση των ορίων του εδαφίου αυτού, 

λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο (2) ετών. 

 Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Κατ’ εξαί-

ρεση στη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» είναι επιλέξιμες 

και οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία, σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Να απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα κατά το 2008. 

 Να είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σύμφωνα με 
τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ 

της 6ης Μαΐου 2003. 

 Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης 
παλαιάς κρατικής ενίσχυσης. 

Τι χρηματοδοτείται: 

«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» 

1. Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονι-

σμός: χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης,  
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2. λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης. 

3. Διαφοροποίηση - εκσυγχρονισμός διαδικασιών παρα-

γωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοί-

κησης της επιχείρησης. 

4. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των 

προϊόντων. 

5. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιή-

σεις και εξοικονόμηση ενέργειας. 

6. Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία. 

7. Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής 

«ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

1. Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων διοίκη-

σης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης. 

2. Εξορθολογισμός - εκσυγχρονισμός υπηρεσιών, λει-

τουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης. 

3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. 

4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιή-

σεις και εξοικονόμηση ενέργειας. 

5. Ανάπτυξη καινοτομιών. 

6. Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής. 

«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 

1. Εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστά-

σεων τουριστικών καταλυμάτων. 

 

 

2. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υπηρεσιών και διοικη-

τικών διαδικασιών της επιχείρησης. 

3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των 

υπηρεσιών. 

4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιή-

σεις και εξοικονόμηση ενέργειας. 

5. Ανάπτυξη καινοτομιών στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

6. Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής. 

Ύψος ενίσχυσης: 65% για όλο το νομό Σερρών 

 Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνη-

τικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται: 

1. από πενήντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ 

(50.000 έως 300.000 €) για την θεματική ενότητα 

«Μεταποίηση» 

2. από τριάντα χιλιάδες έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες 

ευρώ (30.000 έως 250.000 €) για την θεματική ενότη-

τα «Τουρισμός» 

3. από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ 

(20.000 έως 200.000 €) για τις θεματικές ενότητες «Ε-

μπόριο» και «Υπηρεσίες» 

Σημειώνεται ότι η επιλεξιμότητα δαπανών, σε περίπτωση 

έγκρισης της επενδυτικής πρότασης, ισχύει από 25/5/2009. 

Περισσότερες πληροφορίες: Κέντρο Υποδοχής Επενδυ-

τών Ν. Σερρών – Διοικητήριο, Μεραρχίας 36-τηλ. 

2321083377 και στην ιστοσελίδα 

www.espa.gr/Greek/News.aspx?newsid=119 

 
Πρόγραμμα: «Μετεγκατάσταση 2009 » «Ενίσχυση της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ. & ΒΙΟ.ΠΑ.» 

 

Αποδέκτες: Υφιστάμενες κερδοφόρες (μέσος όρος κερδών προ αποσβέσεων και φόρων τριετίας θετικός) μεταποιητικές επιχει-

ρήσεις που έχουν τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργίας και τρεις (3) δημοσιευμένους ισολογισμούς. 

Υποβολή αιτήσεων: από 20-7-2009 

Ποσοστό χρηματοδότησης: 50% για το Ν. Σερρών  

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: Ελάχιστος 30.000€ - Μέγιστος  300.000€ 

Επιλέξιμες ενέργειες: 

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής: 

1. Επενδύσεις σε πάγια (προμήθεια και εγκατάσταση  παραγωγικού εξοπλισμού, ανέγερση νέων – επέκταση και διαρρύθμιση 

υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ειδικές εγκαταστάσεις) 

2.  Άυλες επενδύσεις (ενέργειες μετεγκατάστασης, ενέργειες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης, μελέτες σχετικές με 

την εγκατάσταση των μηχανημάτων, έκδοση άδειας λειτουργίας) 

Όρια δαπανών: 

 Μέχρι 50.000€ για προμήθεια, μεταφορά  και εγκατάσταση  νέου παραγωγικού εξοπλισμού 

 Μέχρι 200.000€ για ανέγερση νέων κτιριακών διαρρύθμιση υφιστάμενων για να καταστεί κατάλληλος για βιομηχανική 

χρήση διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ειδικές εγκαταστάσεις 

 Μέχρι 200.000€ ( υποχρεωτική δαπάνη ) για αποσυναρμολόγηση-μεταφορά-εγκατάσταση παραγωγικού και μη εξοπλι-

σμού, μεταφορά Α΄ υλών κλπ 

 Μέχρι 15.000€ για δαπάνες συμβούλων 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ  ΦΟΡΕΙΣ 

 

 

 

 

Αξιολογήσεις προτάσεων: 2 φορές το έτος - από 23/09 έως 30/11 και από 02/05 έως ΕΩΣ 30/06 

Περισσότερες πληροφορίες: Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών Ν. Σερρών – Διοικητήριο, Μεραρχίας 36-τηλ. 2321083377  

 
 
 
 
 
«Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων ατόμων που χρή-

ζουν κατ’ οίκον βοήθειας» 

 

Προκηρύχθηκε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυ-

ξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το έργο «Ενέρ-

γειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της 

ποιότητας ζωής ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν κατ’ 

οίκον βοήθειας» το οποίο υποκαθιστά τα προγράμματα 

«Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κοινωνική Μέριμνα».  

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών φρο-

ντίδας κατ΄ οίκον σε ηλικιωμένα άτομα (άνω των 65 ετών) 

και σε μη ηλικιωμένα άτομα [μη αυτοεξυπηρετούμενα ή και 

μερικώς αυτοεξυπηρετούμενα (ΑΜΕΑ, κτλ.)], που χρήζουν 

κατ’ οίκον βοήθειας, από Δομές οι οποίες πληρούν τους 

οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, με σκοπό την εξα-

σφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, όπως ορίζεται στην 

ΚΥΑ 60292/2158/ 27-08-2008 (ΦΕΚ 1724/Β), έχουν οι Μο-

νάδες «Βοήθεια στο Σπίτι» και οι Μονάδες «Κοινωνικής 

Μέριμνας», καλούμενες «Δομές», που είναι ή ανήκουν σε : 

1. Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επιχειρήσεις. του 

Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α) μέχρι την μετατροπή 

τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 

1 του ν 3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

2. Δημοτικές και Κοινοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του 

άρθρου 254 του ν. 3463/2006  

3. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου  

4. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού ή 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και  

5. αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ως σκο-

πό τους την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια ή συναφή 

προς τα ανωτέρω σκοπό, κατά το οικείο καταστατικό. 

Η διαδικασία είναι ανοιχτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός 

με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπο-

γραφής της σύμβασης μέχρι τις 31-12-2010 

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την 10η 

Ιουλίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30.  

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το αναλυτικό τεύχος 

της προκήρυξης παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.rcm.gr, καθώς και στα τηλέφωνα 2313309156 

(κος Παύλος Κοντζίνος) & 2313309180 (κα Κατερίνα Μπο-

ζαρδένη). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συντακτική Ομάδα 

 Ανοιξιάδης Νικόλαος, Γεωπόνος  

 Γραμματόπουλος Αριστείδης Υπεύθυνος Κ.Υ.Ε. 

 Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος 

 Μαυρουδής Γεώργιος, Β. Λογιστής 

 Τρεβλόπουλος Σαράντης, Κοινωνιολόγος 
Υπεύθυνος Σύνταξης 

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

Το επόμενο τεύχος  
τον Αύγουστο του 2009 


