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Λίγα λόγια για την έκδοση 

 
Στα χέρια σας κρατάτε το πρώτο τεύχος της ενημερωτικής έκδοσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Α.Ε. – Αναπτυξιακή 

Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Η έκδοση αυτή φιλοδοξεί να υπηρετήσει: 

 Την ενημέρωση των φορέων και των ιδιωτών μέσα από ενημερωτικά κείμενα και άρθρα 

 Την παρουσίαση του έργου που η Αναπτυξιακή εταιρεία επιτελεί 

Ελπίζουμε ότι αυτή η ενημερωτική έκδοση θα ικανοποιήσει τις ανάγκες των φορέων καθώς και των ιδιωτών που θα εκφράσουν 

την επιθυμία τους να λαμβάνουν την έκδοσή μας. Το ενημερωτικό δελτίο προγραμματίζεται να εκδίδεται κάθε δίμηνο. Το παρόν 

καλύπτει το δίμηνο Μαρτίου - Απριλίου 2009. Η συντακτική επιτροπή της ενημερωτικής έκδοσης αποτελείται από στελέχη της 

εταιρείας με επικεφαλής το διευθυντή της εταιρείας. 

Εκ της συντακτικής ομάδας 
 
 

 
Έγκριση Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή Προσέγγισης LEADER” 

 

Ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 2697/31/3/2009 

απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων τα αποτελέσματα του διαγωνισμού της 10ης 

Ιουνίου 2008 που διενεργήθηκε από το Υπουργείο για την 

επιλογή τοπικών προγραμμάτων, φορέων υλοποίησης και 

περιοχών στα πλαίσια του Άξονα 4 : «Εφαρμογή της 

Προσέγγισης LEADER» του προγράμματος  

Αγροτική Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α.).  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η πρόταση της Αναπτυξιακής  

Εταιρείας Σερρών  έλαβε συνολική βαθμολογία 89,60% 

καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση τόσο στη βαθμολόγηση 

των επιμέρους κριτηρίων όσο και στο σύνολο, μεταξύ των  

 συνολικά 44 υποψηφίων ομάδων που συμμετείχαν στο  

διαγωνισμό με τα προγράμματά τους από όλη την Ελλάδα.  

 

 

 

 

 

 

Το ύψος των πιστώσεων που θα διατεθούν από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Τοπικό  

Πρόγραμμα LEADER του νομού Σερρών θα ανακοινωθεί με 

νεότερη απόφαση του Υπουργού. Σε σύντομο χρονικό  

 

διάστημα πρόκειται να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

υπογραφής της σύμφασης της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.  με το  

 

 

Εικόνα: Από την συνέντευξη τύπου για την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για το Leader στην αίθουσα του 

Νομαρχιακού Συμβουλίου Σερρών στις 4/4/2009 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών—   
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία  Ο.Τ.Α. 
Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 62121, Σέρρες  
Τηλ. 23210-64402 και 3  
Fax: 23210 –99639 
E-mail: info@aneser.gr  Site:www.aneser.gr 

Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α  Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν —   
Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η  Α Ν Ω Ν Υ Μ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α  Ο . Τ . Α .  
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Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κατόπιν 

αυτού η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. θα είναι σε θέση να προβεί σε 

ανοιχτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς 

τους υποψήφιους επενδυτές για να υποβάλουν τα 

επενδυτικά τους σχέδια.   

Η έγκριση της πρότασης που υποβλήθηκε στα πλαίσια του                                                                                   

Άξονα 4 του ΠΑΑ αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας που  

πραγματοποιήθηκε από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. καθ’ όλη της  

 

 

 

διάρκεια υλοποίησης του τοπικού προγράμματος 

LEADER+, προσπάθεια η οποία είχε σαν αποτέλεσμα οι 

συνολικές απορροφήσεις να ξεπεράσουν τις αρχικές 

προσδοκίες και να ανέλθουν σε 150% του αρχικά 

εγκεκριμένου προγράμματος. Το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της 

περιοχής και επιβραβεύοντας το έργο της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 

προέβη σε κατανομή πιστώσεων ύψους 2,3 εκ € επιπλέον  

των αρχικών ανεβάζοντας το συνολικό ύψος του τοπικού 

προγράμματος σε 12,5 εκ €. 

 

 

Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ νομού Σερρών (Θέση «Ερείπια Νεράϊδας» του 

Δήμου Σκοτούσσας) 

 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης γίνεται η 

διερεύνηση της βιωσιμότητας της λειτουργίας του νέου 

ΧΥΤΑ του νομού Σερρών στη θέση «Ερείπια Νεράϊδας» του 

Δήμου Σκοτούσσας. Την ευθύνη της λειτουργίας του έργου 

έχει η ΕΣΑΝΣ  Α.Α.Ε (Επιχείρηση Στερεών Αποβλήτων 

Νομού Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία) η οποία 

έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση (μεταφορά, διαλογή, 

επεξεργασία και διάθεση) των στερεών αποβλήτων και 

απορριμμάτων του νομού Σερρών. Λόγω του σημαντικού 

κοινωνικού χαρακτήρα του έργου η ανάλυση λαμβάνει 

υπόψη κριτήρια όχι μόνο οικονομικής αποδοτικότητας αλλά 

και κοινωνικής σημασίας.  

Το έργο είναι πρωτεύουσας σημασίας για τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του νομού 

Σερρών και της προστασίας του περιβάλλοντος του νομού. 

Εντάσσεται στους τομείς προτεραιότητας του Ταμείου 

Συνοχής και ειδικότερα σε αυτόν του Περιβάλλοντος και το 

συνολικό του επιλέξιμο κόστος ανέρχεται σε 7.539.735 € 

πλέον ΦΠΑ 19%. Στην εν’ λόγω δαπάνη περιλαμβάνεται 

και η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Νιγρίτας με αποτέλεσμα το 

κόστος που σχετίζεται αποκλειστικά με τη κατασκευή και 

λειτουργία του ΧΥΤΑ να είναι κατά 150.000 €  περίπου 

χαμηλότερο. Οι πιστώσεις του έργου θα προέλθουν κατά 

75% από κοινοτική χρηματοδότηση και κατά 25% από 

εθνικούς πόρους, ενώ φορέας υλοποίησης του έργου είναι 

η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών. Μετά την 

ολοκλήρωση του έργου την λειτουργία του αναλαμβάνει η 

ΕΣΑΝΣ.  

Τμήμα εκπόνησης μελέτης : Τμήμα μελετών 

ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε 

 
 “European Destinations of Excellence” 

 

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. με την υπ. αρ. 11/09 απόφαση του 

Διοικητικού της Συμβουλίου αποφάσισε την συμμετοχή της 

εταιρείας, μαζί με άλλους φορείς του νομού, στην υποβολή 

πρότασης προς το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης για 

συμμετοχή στην τρίτη φάση του Προγράμματος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής “EUROPEAN DESTINATIONS OF 

EXCELLENCE” (EDEN ΙΙΙ) – «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ  

 

ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ». 

Στόχος του προγράμματος είναι η επιλογή από τα κράτη-

μέλη ενός προορισμού ο οποίος θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει μια περιοχή που θα χαρακτηρίζεται ως 

«προστατευόμενη περιοχή» μαζί με τις περιοχές που  

 

 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
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συνορεύουν μ’ αυτή και στην οποία αναπτύσσεται 

βιώσιμος τουρισμός που χρησιμοποιεί την 

«προστατευόμενη περιοχή» ως συγκριτικό πλεονέκτημα 

τουριστικής ανάπτυξης. Οι προτάσεις που θα 

υποβληθούν με βάση την παρούσα πρόσκληση θα 

αξιολογηθούν και ο προορισμός που θα επιλεχθεί, θα  

προβληθεί τόσο σε εθνικό επίπεδο, μέσω της 

ιστοσελίδας του  Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης 

όσο και σε ευρωπαϊκό, μέσω των δράσεων προβολής 

της Ευρωπαϊκής. 

Στόχος του προγράμματος είναι η επιλογή από 

τα κράτη-μέλη ενός προορισμού ο οποίος θα πρέπει να                                         

συμπεριλαμβάνει μια περιοχή που θα χαρακτηρίζεται ως 

«προστατευόμενη περιοχή» μαζί με τις περιοχές που 

συνορεύουν μ’ αυτή και στην οποία αναπτύσσεται  

 

 

βιώσιμος τουρισμός που χρησιμοποιεί την 

«προστατευόμενη περιοχή» ως συγκριτικό πλεονέκτημα 

τουριστικής ανάπτυξης. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν 

με βάση την παρούσα πρόσκληση θα αξιολογηθούν και ο 

προορισμός που θα επιλεχθεί, θα  προβληθεί 

τόσο σε εθνικό επίπεδο, μέσω της ιστοσελίδας 

του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης όσο και 

σε ευρωπαϊκό, μέσω των δράσεων προβολής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, οι επιλεγέντες 

προορισμοί από τα Κράτη που συμμετέχουν στο 

φετινό πρόγραμμα, θα βραβευθούν σε εκδήλωση 

που θα διοργανώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τον λόγο 

αυτό ως περιοχή για την υποβολή της πρότασης 

επιλέχτηκε η λίμνη Κερκίνη και η ευρύτερη περιοχή της 

λίμνης Κερκίνης που διαθέτει τα χαρακτηριστικά που η 

πρόταση απαιτεί. 

 

Τίτλος προγράμματος:  

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ  

Δικαιούχοι προγράμματος:  

Νέοι και Νέες, οι οποίοι γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και 

το 1991, είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες 

που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 

1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.  

Τι εντάσσεται;  

Το σύνολο των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων του 

δευτερογενή και τριτογενή τομέα( εκτός κάποιων 

μεμονωμένων περιπτώσεων που περιγράφονται στο 

παράρτημα του Κανονισμού ) 

Ενίσχυση:  

Κατώτερο όριο υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου 

30.000 €. Ποσοστό ενίσχυσης για το Ν. Σερρών 50% .  

Λήξη προκήρυξης προγράμματος:  

Η πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) 

μετά από τις 15/06/2009 και μέχρι 30/06/2009 σε 

ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ανακοινωθεί από την 

ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε 

Περισσότερες πληροφορίες:  

Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών Ν. Σερρών – Διοικητήριο 

Μεραρχίας 36 -2321083377 και στην ιστοσελίδα 

www.ggb.gr/el_ec_newsitem538.htm 

 

 

Τίτλος προγράμματος: 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.  

Δικαιούχοι προγράμματος:  

Γυναίκες που γεννήθηκαν  από το 1954 μέχρι και το 1991 

και είναι άνεργες, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες που 

δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 

μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.  

Τι εντάσσεται;  

Το σύνολο των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων του 

δευτερογενή και τριτογενή τομέα (εκτός κάποιων 

μεμονωμένων περιπτώσεων που περιγράφονται στο 

παράρτημα του Κανονισμού ) 

Ενίσχυση:  

Κατώτερο όριο υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου 

30.000 €. Ποσοστό ενίσχυσης για το Ν. Σερρών 50% 

Λήξη προγράμματος:  

Η πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) 

μετά από τις 15/06/2009 και μέχρι 30/06/2009 σε 

ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ανακοινωθεί από την 

ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε  

Περισσότερες πληροφορίες:  

Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών Ν. Σερρών – Διοικητήριο 

Μεραρχίας 36 -2321083377 και στην ιστοσελίδα 

www.ggb.gr/el_ec_newsitem538.htm 

 

 

ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ 
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Τίτλος προγράμματος:  

E – SECURITY  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Δικαιούχοι προγράμματος:  

Επιχειρήσεις που πληρούν το κριτήριο της Μικρομεσαίας 

Επιχείρησης (ΜΜΕ) ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους 

(όχι ενώσεις επιχειρήσεων), που ασκούν οικονομική 

δραστηριότητα νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια. 

Τι εντάσσεται;  

Οι Κατηγορίες Δαπανών (Κ.Δ.) που είναι επιλέξιμες για 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο της δράσης, είναι οι 

ακόλουθες: 

1. Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού  

2. Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού  

3. Δαπάνες Προμήθειας Υπηρεσιών  

Ενίσχυση:  

Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά 

υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται σε 70.000€, και ο  

 

 

 

 

 

 

ελάχιστος προϋπολογισμός σε 5.000€.Το ποσοστό 

επιχορήγησης ανά εγκεκριμένο έργο ανέρχεται στο 70% 

του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης. Το ύψος 

της ενισχυόμενης επένδυσης καθορίζεται με βάση την 

κατάταξη κάθε επιχείρησης σε προκαθορισμένες 

κατηγορίες, σύμφωνα με το μέγεθος της επιχείρησης και 

την υφιστάμενη υποδομή. σε ΤΠΕ. 

Λήξη προκήρυξης προγράμματος:  

Η πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου). Η 

είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα θα είναι διαθέσιμη 

μετά τις 22 Απριλίου 2009 ενώ αιτήσεις θα μπορούν να 

υποβάλλουν από την Πέμπτη 7 Μαΐου 2009 .Εφόσον 

ολοκληρωθεί επιτυχώς η ηλεκτρονική υποβολή, οι 

επενδυτές προσκομίζουν πλήρες φάκελο με τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να ελεγχθεί η 

πληρότητα και η ορθότητα των ηλεκτρονικών στοιχείων 

που έχουν καταχωρηθεί. 

Περισσότερες πληροφορίες:  

Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών Ν. Σερρών – Διοικητήριο 

Μεραρχίας 36 -2321083377 και στην ιστοσελίδα  

www.digitalaid.gr/newsfiles/16_3_2009fact_sheet_short_e

securityFINAL.pdf 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

 

Από την διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ψηφιακή Σύγκλιση» είναι ανοιχτά αυτή την στιγμή τρία 

προγράμματα τα οποία απευθύνονται προς τους ΟΤΑ Α' και 

Β' βαθμού με πληθυσμό άνω των 20.000. 

Τίτλος προγράμματος:  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.2: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΟΛΙΤΗ»  

Τι εντάσσεται;  

προτάσεις που στόχο έχουν τη βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δημόσιας 

Διοίκησης προς τον πολίτη μέσω της χρήσης ΤΠΕ. 

Ενίσχυση:  

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς 

ένταξη πράξεων ορίζεται το ποσό των 200.000,00 € ΕΥΡΩ.  

Λήξη προγράμματος:  

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από τη Δευτέρα  

 

20 Οκτωβρίου 2008. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των 

προτάσεων θα προσδιοριστεί  με την εξάντληση της 

συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της παρούσας 

Τίτλος προγράμματος:  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.2: «ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» 

Τι εντάσσεται;  

προτάσεις που στόχο έχουν την αποδοτικότερη 

λειτουργία του Δημόσιου τομέα μέσω της εισαγωγής 

αποτελεσματικότερων διαδικασιών εξυπηρέτησης των 

επιχειρήσεων και των πολιτών ώστε να συμβάλει 

σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

ελκυστικότητας της χώρας για επενδύσεις. 

 

 

 

ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ 
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Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

 
Τεύχος 1, 

Μαρτίου – Απριλίου 2009 

 

 

 

 

Ενίσχυση:  

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς  

ένταξη πράξεων ορίζεται το ποσό των 200.000,00 € ΕΥΡΩ. 

Λήξη προγράμματος:  

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από τη  17 

Οκτωβρίου 2008. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των 

προτάσεων θα προσδιοριστεί  με την εξάντληση της 

συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της παρούσας 

Τίτλος προγράμματος:  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.1: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ  

ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΤΠΕ – ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  

ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 

Τι εντάσσεται:  

προτάσεις που στόχο έχουν την ισότιμη πρόσβαση όλων  

 

 

των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και  

στη γνώση, στη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς 

τους πολίτες καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού 

χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, 

ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ 

Ενίσχυση:  

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς 

ένταξη πράξεων ορίζεται το ποσό των 200.000,00 € ΕΥΡΩ 

Λήξη προγράμματος:  

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από τη 14 

Ιανουαρίου 2009. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των 

προτάσεων θα προσδιοριστεί  με την εξάντληση της 

συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της παρούσας

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα» 

 

Τίτλος προγράμματος:  

Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»  

Δικαιούχοι προγράμματος:  

ΟΤΑ Α’ βαθμού Αυτοδιοίκησης που έχουν πληθυσμό πάνω 

από 10.000 κατοίκους (βάσει 

απογραφής ΕΣΥΕ 2001) 

Ενίσχυση:  

Ποσοστό Δημόσιας Συμμετοχής 

70%-ποσοστό Συμμετοχής του 

Δήμου 30% 

Στόχος του προγράμματος: η 

βελτίωση των όρων της 

ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο, στην 

προώθηση δράσεων επίδειξης με άμεσα εφαρμόσιμα 

αποτελέσματα και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και 

των στελεχών  

 

 

 

 

 

της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης σε ζητήματα 

εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας και  βιώσιμης 

διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος για την εφαρμογή 

δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας στους Δήμους. Το 

Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες 

ταξινομούνται σε πέντε (5) Άξονες 

Προτεραιοτήτων, ως εξής:  

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ 

(ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ) ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

ΑΞΟΝΑΣ 5: ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

 

 

Το επόμενο τεύχος  
τον Ιούνιο του 2009 

Συντακτική Ομάδα 

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

● Ανοιξιάδης Νικόλαος, Γεωπόνος  

● Γραμματόπουλος Αριστείδης Υπεύθυνος Κ.Υ.Ε. 

● Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος  

● Τρεβλόπουλος Σαράντης, Κοινωνιολόγος 


