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Καλό καλοκαίρι 

Μετά από ένα δύσκολο χειμώνα όπου η οικονομική κρίση οδήγησε σε αρκετές ανατροπές και σε 

ένα κλίμα απαισιοδοξίας το καλοκαίρι που είναι ήδη εδώ ελπίζουμε να βάλει τα πράγματα στη 

θέση τους. Γιατί όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε παρά τις όποιες δυσκολίες υπάρ-

χουν, ελπίζουμε στην αισιόδοξη πλευρά της ζωής που συνδέεται με τις μυρωδιές, τους ρυθμούς 

και την αύρα του καλοκαιριού. Ας δούμε λοιπόν όλοι μας ξανά τη ζωή  ως πηγή χαράς και ευτυ-

χίας. Οι δυσκολίες στη ζωή είναι για να τις αντιμετωπίζουμε, να μαθαίνουμε από αυτές και να 

προχωράμε μπροστά. Φέτος λοιπόν ας υποδεχτούμε το καλοκαίρι όπως μας αξίζει, με διάθεση 

απαλλαγμένη από τη συννεφιά των προηγούμενων μηνών, με χαμόγελα και αισιοδοξία και προ-

πάντων ας επιστρέψουμε μετά γεμάτοι θετική ενέργεια.  

Καλό καλοκαίρι, λοιπόν, σε όλους τους αναγνώστες μας! 
 

Εκ της συντακτικής ομάδας 
 

 

 “European Destinations of Excellence” (EDEN ΙV) 

Επιλέχτηκε ως νικήτρια στις 27/05/2010 η πρόταση που συνέταξε η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. για λογαριασμό της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Σερρών στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας» 

(“European Destinations of Excellence” – EDEN IV), με θέμα του φετινού διαγωνισμού τον «Υδάτινο Τουρισμό» 

(“Aquatic Tourism”). Το Πρόγραμμα EDEN, που ξεκίνησε από το 2007, έχει στόχο την ανάδειξη νέων 

τουριστικών προορισμών, μη παραδοσιακών και μη αναπτυγμένων, οι οποίοι αναπτύσσονται τουριστικά 

σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Η πρόταση που κατατέθηκε ανέδειξε ως νικητή Ελληνικό τουριστικό προορισμό για το 2010 το 

Νομό Σερρών με τη Λίμνη Κερκίνη και τις λουτροπόλεις - ιαματικές πηγές Αγκίστρου και Σιδηροκά-

στρου. Έχει ήδη παραδοθεί έκθεση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην ελληνική και  αγγλική γλώσ-

σα, η οποία θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να την χρησιμοποιήσει κατά την κρίση της.  Στην 

έκθεση περιλαμβάνονται τόσο  γενικά  στοιχεία για τον προορισμό (γεωγραφικά, τουριστικά, πολιτιστικά κ.λπ.) όσο και στοιχεία 

που τον αναδεικνύουν ως προορισμό βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Επίσης έχει ήδη αποσταλεί  ηλεκτρονικό φωτογραφικό 

υλικό υψηλής ποιότητας (High resolution) από τον νικητή προορισμό το οποίο και θα χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή για λόγους προβολής. 

Σημειώνουμε ότι ο νικητής προορισμός θα προβληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα βραβευθεί σε σχετική εκδήλωση 

που θα διοργανώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, στις 27 Σεπτεμβρίου 2010, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Μέρας Του-

ρισμού. Τέλος μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται συνεργείο από την ευρωπαϊκή 

επιτροπή που θα βιντεοσκοπήσει την επιλεγμένη περιοχή.  
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Σε αυτό το τεύχος 
 European Destinations of Excellence 
 Πρόγραμμα LEADER 
 Συμμετοχή σε διαγωνισμούς. 
 Ενημέρωση για χρηματοδοτικά προ-
γράμματα. 

 Προγράμματα για ιδιώτες. 
 Γενική συνέλευση της ΑΝΕΣΕΡ 

Ενημερωτικό δελτίο
 

 

Άλλη μια πρωτιά για 
την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 

 

 

 
Υπογράφηκε στις 17.5.2010 η σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Αναπτυξι-

ακής Εταιρείας Σερρών, για την υλοποίηση από την τελευταία του Τοπικού Προγράμματος LEADER στα πλαίσια του Άξονα 4 του 

ΠΑΑ. Λεπτομέρειες απομένουν πλέον για την έκδοση της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντας του Τοπικού προγράμματος 

LEADER στα πλαίσια του Άξονα 4 του ΠΑΑ και την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των επενδυτικών σχεδίων. Το ύψος του 

Τοπικού Προγράμματος αναμένεται να ανέλθει σε 12.000.000 € και η συνολική Δημόσια Δαπάνη που θα διατεθεί στους αποδέ-

κτες του στα 7.500.000 €. Οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στα πλαίσια του σχεδίου , είναι: 

 

Δράση L311-1     

& L313-5 
:  

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης (έως 40 

κλίνες) 

Δράση L311-2     

& L313-6 
:  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής  

Δράση L311-4  :  

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού,  ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλο-

παιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)  

Δράση L311-5  :  
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παρα-

δοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων   

Δράση L311-6  :  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  

Δράση L311-7     

& L312-3 
:  

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μετα-

ποίηση 

Δράση  L312-4    

& L313-9 
:  

Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό 

την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.  

Δράση L312-1   :  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων  

Δράση L312-5  :  Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων.  

Δράση L313-1  :  
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα 

ενημέρωσης και πληροφόρησης).  

Δράση L313-2  :  Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων.  

Δράση L313-3  :  Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου.  
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 

 

 

Δράση L313-4   

 

 

:  

 

 

Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών.  

Δράση L321-1   :  
Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, 

μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις).   

Δράση L321-2   :  

Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων καθώς 

και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προ-

σχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κλπ.   

Δράση L321-3   :  
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη 

πολιτιστικών φορέων μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια μουσικών οργάνων, στολών.   

Δράση L322-1  :  Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 

Δράση L322-2   :  Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση 

Δράση L322-3   :  Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων 

Δράση L323-1   :  

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυ-

τοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση 

θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

Δράση L323-2α   :  
Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου 

τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια) 

Δράση L323-2β :  

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου 

τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να κατα-

στούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) 

Δράση L323-3   :  
Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση περιβαλλο-

ντικά υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτέυσεις με ενδημικά είδη) 

Δράση L323-4  :  
Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια που 

σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική /πολιτιστική κληρονομιά 

 

 
 

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

Αυτοδιοίκηση Σερρών 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Α-

νώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ υπέβαλλε προσφορά στα πλαίσια 

ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης 

τη συμφερότερη προσφορά για το έργο «Συγγραφή εγχει-

ρίδιου που απευθύνεται στους υπεύθυνους λήψης αποφά-

σεων και τη  δημόσια διοίκηση με υποδείξεις για τη βελτίω-

ση των  
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

 

πρακτικών παραχώρησης μικρών υδροηλεκτρικών σε χώρες 

της ΝΑ Ευρώπης και «συγγραφή οδηγού για την προώθηση 

της εμπλοκής των τοπικών, περιφερειακών και διακρατικών 

παραγόντων στον σχεδιασμό μικρών υδροηλεκτρικών στο 

Στρυμόνα, με έμφαση στην LFGroups (Ελληνικά και Βουλ-

γαρικά)».  

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 εταιρί-

ας «VATI Hungarian Nonprofit Limited Liability Compamy  

         for Regional Development and Town 

Planning” η οποία ενεργεί για λογαριασμό της Αρχής Διαχεί-

ρισης του Προγράμματος the South East Europe 

Transnational Cooperation Programme» η οποία υπογράφη-

κε στις 16/9/2009.  

Μετά την κατακύρωση του έργου στην Αναπτυξι-

ακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ η 

εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση δύο οδηγών: ενός 

οδηγού με αναφορά στις αρχές που εμπλέκονται στη διαδι-

κασία ωρίμανσης και υλοποίησης μικρών υδροηλεκτρικών 

μονάδων και ενός οδηγού που θα περιγράφει την προβλε-

πόμενη νομοθεσία για την αδειοδότηση μικρών υδροηλε-

κτρικών. 

 

 Στα προηγούμενα τεύχη της ενημερωτικής μας έκδοσης αναφερθήκαμε γενικά στα δύο σημαντικότερα χρηματοδοτι-

κά μέσα για την περίοδο 2007-2013 που είναι το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 που αποτελεί 

τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο και χρηματοδοτεί ιδιώτες και φορείς και το Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013 για την στήριξη της υπαίθρου. Στο αμέσως προηγούμενο τεύχος 

ξεκινήσαμε να αναλύουμε περισσότερο το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 και αναφερθήκαμε 

περιεκτικά στα 8 τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ καθώς και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα με έμφαση στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης και ειδικότερα στις δράσεις που αφορούν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

  

Στο τεύχος αυτό θα αναφερθούμε στο δεύτερο 

σημαντικότερο μέσο χρηματοδότησης της νέας χρηματοδο-

τικής περιόδου που αναφέρεται στην εφαρμογή της Πολιτι-

κής Αγροτικής Ανάπτυξης και της Πολιτικής Αλιείας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσό που πρόκειται να διατεθεί για 

τους σκοπούς αυτούς ανέρχεται σε 7,5 δις ευρώ.  Οι παρα-

πάνω πόροι των 7,5 δις ευρώ προέρχονται από: 3,9 δις 

κοινοτική συνδρομή, 2,2 δις δημόσια δαπάνη εθνική συν-

δρομή και 1,4 ιδιωτική συμμετοχή.  

 Οι πόροι για την Αγροτική Ανάπτυξη, συγχρηματοδο-

τούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την 

Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) και θα διατεθούν μέσω 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

«Αλέξανδρος Μπαλτατζής». 

 Οι πόροι για την Αλιεία, συγχρηματοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ). 

 

Στη νέα περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 η 

πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 επικεντρώνεται σε 

τρεις (3) τομείς που αντιστοιχούν στους τρεις θεματικούς 

άξονες του νέου κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη 

καθώς και ένα τέταρτο άξονα, γνωστό ως "Άξονα LEADER", 

που βασίζεται στην εμπειρία από τις Κοινοτικές Πρωτοβου-

λίες LEADER και παρέχει δυνατότητες προσέγγισης της 

αγροτικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, “από τη βάση προς 

την κορυφή”. 

Ειδικότερα το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» διαρθρώνεται στους 

παρακάτω άξονες: 

 



 
Τεύχος 8, 

Μάιος - Ιούνιος 2010 

 

Σελίδα 5 από 9 
 

www.aneser.gr 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 
 

 

 

 

Τα Μέτρα ανά άξονα είναι : 

Άξονας 1 : 

 Μέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού 

 Μέτρα που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του φυσικού δυναμικού και στην προαγωγή της καινοτομίας. 

 Μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής και των προϊόντων 

Άξονας 2 : 

 Μέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση της γεωργικής γης 

 Μέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση της δασικής γης 

Άξονας 3: 

 Μέτρα για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας 

 Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές 

Άξονας 4: 

 Τα Μέτρα εξειδικεύονται από τις Ομάδες Τοπικής δράσης (Ο.Τ.Δ.) / Αναπτυξιακές Εταιρείες που συνδυάζουν έργα και 

παρεμβάσεις που συνάδουν με τις ανάγκες και τις προοπτικές των διαφόρων περιοχών. 

 

 

 

 

Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης 

2007-2013  
«Αλέξανδρος  
Μπαλτατζής» * 

Άξονας 1: 

Βελτίωση της ανταγωνιστικό-

τητας του τομέα της γεωργίας 

και της δασοκομίας 

 

Άξονας 2: 

Βελτίωση του περιβάλλοντος 

και της υπαίθρου 

 

Άξονας 3: 

Ποιότητα ζωής στις αγροτικές 

περιοχές και διαφοροποίηση 

της αγροτικής οικονομίας 

 

Άξονας 4: 

Εφαρμογή της προσέγγισης 

LEADER 

 

 

* Ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής ήταν μια προσωπικότητα με πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο της οργάνωσης του αγροτικού κόσμου και του συνεταιριστικού κινήμα-

τος. Γεννήθηκε το 1904 και το 1928 εκλέγεται πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιρισμών Ξάνθης. Με δική του πρωτοβουλία ιδρύεται το 1935 η ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία τον 

εκλέγει πρώτο πρόεδρο. Από το 1959 και έπειτα ιδρύει πολλούς αγροτικούς και εμπορικούς συνεταιρισμούς ανάμεσα τους τη ΣΕΚΑΠ Ξάνθης, τη ΣΕΚΟΒΕ στη Θεσ-

σαλονίκη, τη ΣΠΕΚΑ, τη ΣΕΚΑΘ στη Ξάνθη και άλλους. Απεβίωσε το 1987.  



 
Τεύχος 8, 

Μάιος - Ιούνιος 2010 

 

Σελίδα 6 από 9 
 

www.aneser.gr 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

 

 

Πρόγραμμα: ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Προθεσμίες υποβολής: 21/6/2010 - 24/8/2010 

Δημόσια δαπάνη: 15.000.000 € 

Περίληψη: Γενικός σκοπός του Προγράµµατος 

είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων ενθάρρυνσης της 

καινοτοµίας και ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και της 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του  συγκεκριµένου κλά-

δου. Πιο συγκεκριµένα, ειδικοί στόχοι του Προγράµµατος 

είναι: 

 Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων 

που συµβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής πα-

ρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και 

τη διεθνή αγορά. 

 Έµφαση στην ποιοτική αναβάθµιση, την τυποποίηση και 

την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρή-

σεων. 

 Αναπροσανατολισµός της µεταποιητικής δραστηριότητας 

και των «παραδοσιακών» της κλάδων προς κλάδους και 

προϊόντα ψηλότερης προστιθέµενης αξίας. 

 Αναβάθµιση της επιχειρηµατικής βάσης σε τοµείς που 

υστερούν ως προς την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας 

ή λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες µορφές, εν προκειµένω οι 

κλάδοι ΚΕΥΔ. 

 Ενίσχυση του ρόλου των συνοδευτικών υπηρεσιών στο 

παραγωγικό σύστηµα, µε έµφαση στην ενίσχυση επενδυ-

τικών σχεδίων για την ενίσχυση της παρουσίας των ελλη-

νικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές. 

 Ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογικής και µη τεχνολογι-

κής καινοτοµίας. 

 Επιχειρηµατική αξιοποίηση του ζητήµατος της προστασί-

ας του περιβάλλοντος. 

o Διατήρηση ή / και αύξηση των θέσεων εργασίας.  

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Επιλέξιµες προς 

χρηµατοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες: 

 Είναι υφιστάμενες Mικρο - Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

που απασχολούν λιγότερα από 250 άτοµα και το όριο του 

κύκλου εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή ε-

κείνο του συνόλου του ισολογισμού τα 43 εκατ. ευρώ και 

πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας. 

 Έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερα την 

1/1/2007 και λειτουργούν αδιαλείπτως τουλάχιστον από 

τότε. 

 Έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και κέντρο άσκη-

σης της δραστηριότητάς τους µέσα στα όρια της ελληνι-

κής επικράτειας. 

 Οι κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητές τους είναι 

µμεταποιητικές επιχειρήσεις των κλάδων ΚΕΥΔ ή επιχει-

ρήσεις παροχής υποστηρικτικών στην µμεταποίηση των 

κλάδων ΚΕΥΔ υπηρεσιών. 

 H επιχείρηση δεν πρέπει να έχει λάβει κατά τα έτη 2008, 

2009 και 2010, συµπεριλαµβανοµένου του ποσού που αι-

τείται από το παρόν πρόγραµµα, επιχορηγήσεις µε τον 

κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 200.000 €. Ως 

λήξη της τριετίας θεωρείται η ηµεροµηνία ένταξης της 

πρότασης στο πρόγραµµα. Σε περίπτωση λήψης επιχορη-

γήσεων µε τον κανόνα De minimis, θα πρέπει να δηλω-

θούν όλα τα προγράµµατα, η ηµεροµηνία ένταξης σ’ αυ-

τά και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων που έχει 

λάβει σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση. 

Προδημοσίευση Προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός»  

Η Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο 

πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (ΕΠΑΕ).  

  

 



 
Τεύχος 8, 

Μάιος - Ιούνιος 2010 

 

Σελίδα 7 από 9 
 

www.aneser.gr 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 
 

 

Σκοπός της  πράξης «Πράσινος Τουρισμός». Η Πράξη 

«Πράσινος Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων 

στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηρι-

οποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά καταλύματα 

και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας ενώ δεν 

εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006. 

Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί: 

 Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των 

εμπλεκόμενων στην τουριστική διαδικασία και της ε-

ταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχει-

ρήσεων. 

 Στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των 

τουριστικών μονάδων, τη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών 

τους επιδόσεων. 

 Στην δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που 

πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης. 

Στην κατεύθυνση αυτή, οι τουριστικές μονάδες 

που θα ενισχυθούν μέσω της Πράξης «Πράσινος Τουρι-

σμός» καλούνται να βελτιώσουν τις λειτουργικές τους υπο-

δομές και τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες με οικολογικό  

                     προσανατολισμό αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα 

τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.  

 Ειδικότερα, οι στόχοι αυτών των ενεργειών είναι 

η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιριακών 

εγκαταστάσεων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, η εξοικονό-

μηση ενέργειας, η σωστή και υπεύθυνη διαχείριση του ύδα-

τος και των απορριμμάτων καθώς και η υλοποίηση διαδικα-

σιών που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ενώ παράλληλα 

προωθούν την ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων σε 

περιβαλλοντικά θέματα. 

 Η βελτίωση του περιβάλλοντος και η μείωση του 

κόστους λειτουργίας από την υιοθέτηση οικολογικών προ-

τύπων αποτελούν σημαντικό κίνητρο για την υιοθέτηση 

ενός συστήματος οικολογικής λειτουργίας και πιστοποίησης. 

Η σαφώς διαφαινόμενη τάση των τελευταίων ετών σύμφω-

να με την οποία οι τουρίστες αλλά και πολλές τουριστικές 

επιχειρήσεις παγκοσμίως έχουν ευαισθητοποιηθεί σε θέματα 

προστασίας του περιβάλλοντος και πιστοποίησης τουριστι-

κών καταλυμάτων αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για πράσι-

νες επενδύσεις. 

 Η αναγνώριση των τάσεων αυτών και η ανα-

γκαιότητα εκσυγχρονισμού των τουριστικών μονάδων με 

γνώμονα το σεβασμό του περιβάλλοντος και την αρχή της 

αειφορίας καθιστούν αναγκαία την υλοποίηση της Πράξης 

«Πράσινος Τουρισμός». 

 

Παράταση υποβολής προτάσεων για τα προγράμματα   

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»  ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010» 

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Γενι-

κή Διεύθυνση Στήριξης Βιομηχανίας παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων έως τις 23- 7-2010 των 

προγραμμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» «Πράσινη Επι-

χείρηση 2010»  και «Πράσινες Υποδομές 2010». Ειδικότερα: 

«Πράσινη Επιχείρηση 2010». 

  Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η δημι-

ουργία των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντι-

κής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων προκειμέ-

νου να κάνουν παρεμβάσεις στη διαδικασία της παραγωγι-

κής αλυσίδας. Πιο συγκεκριμένα, ειδικοί στόχοι του Προ-

γράμματος είναι: 

• Η μείωση του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντι-

κού αποτυπώματος μεταποιητικών επιχειρήσεων 

• Η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά πράσινων προϊόντων 

και υπηρεσιών 

• Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ 

των επιχειρήσεων και η μείωση του ελλείμματος κοινωνικής 

αποδοχής για τη μεταποιητική δραστηριότητα. 

• Η συμμόρφωση επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα με 

διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα. 

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μια 

πρόταση υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

(κατά την έννοια του άρθρου 3 του ορισμού ΜΜΕ του Πα-

ραρτήματος Ι του Κανονισμού 800/2008) που  
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δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της 

μεταποίησης (Κωδικοί 10–33) και των υπηρεσιών που 

δρουν υποστηρικτικά σε αυτές (κωδικοί 82.92 και 96.01).  

 

 

Στο πλαίσιο της προγράμματος «Πράσινη Επιχείρηση 2010»  

ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 

€30.000,00 έως €200.000,00. Το ποσοστό δημόσιας χρημα-

τοδότησης καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επέν-

δυσης και διαμορφώνεται για την περιοχή του Νομού Σερ-

ρών στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.  

«Πράσινες Υποδομές 2010». 

 Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην δημιουργία των 

προϋποθέσεων ώστε ο τομέας της προστασίας του περιβάλ-

λοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηματικής δρα-

στηριότητας. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από 

μια πρόταση υφιστάμενες και νεοσυσταθείσες πολύ μικρές, 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στο 

Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της 

Επιτροπής. Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές 

επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία  

Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρ-

ρυθμη Εταιρεία) με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλά-

χιστον σε έναν από τους κάτωθι κωδικούς Κ.Α.Δ. 2008 

(NACE - αναθεώρηση 2 όπως ισχύει), όπως αυτοί αναγρά-

φονται στην άδεια λειτουργίας της μονάδας ή τη βεβαίωση 

έναρξης επιτηδεύματος: 

• 37: Επεξεργασία λυμάτων 

• 38: Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανά-

κτηση υλικών 

• 39: δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη 

διαχείριση αποβλήτων 

Στο πλαίσιο της προγράμματος «Πράσινες Υποδο-

μές 2010» ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επέν-

δυσης από €300.000,00 έως €2.500.000,00. Το ποσοστό 

δημόσιας χρηματοδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με το 

μέγεθος της επιχείρησης και τον  τόπο υλοποίησης της ε-

πένδυσης. Έτσι για τον Νομό Σερρών το ποσοστό  δημόσιας 

χρηματοδότησης διαμορφώνεται σε 

α) Στο 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τις μεσαίες 

επιχειρήσεις 

β) Στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τις μικρές 

και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

Αποτελέσματα προγραμμάτων 

1. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επιχειρήσεων που επιχορηγούνται στο πλαίσιο της προκήρυξης για 

την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του εμπορίου, του franchise, της 

μεταποίησης, του τουρισμού και των υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π του ΕΣΠΑ 2007-2013. Για περισσότερες πληροφορίες 

επισκεφθείτε τον ιστότοπο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας http://www.pepkm.gr . Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων 

παρουσιάστηκαν απροσδόκητα υψηλές βάσεις (Εμπόριο: 75,829 - Υπηρεσίες: 76,248 - Μεταποίηση: 69,116 – Τουρισμός: 62,255 

– Franchise: 67,3). Οι λόγοι που κινήθηκαν σε υψηλό επίπεδο είναι: 

 

 Ο αρχικός προϋπολογισμός  των 1.050.000€ μειώθηκε σε 500.000€ με αποτέλεσμα να επιχορηγούνται περίπου οι μισές 

επιχειρήσεις από αυτές που στην αρχή είχαν προϋπολογισθεί 

 Το ποσοστό της επιχορήγησης (65%) λειτούργησε ενθαρρυντικά έτσι ώστε να υποβληθεί πλήθος προτάσεων, όμως συνέ-

βαλε αρνητικά στον αριθμό των προτάσεων που επιχορηγούνται καθώς υψηλό ποσοστό επιχορήγησης συνεπάγεται μεγα-

λύτερη δημόσια δαπάνη ανά πρόταση με αποτέλεσμα μικρότερο αριθμό επενδυτικών σχεδίων που επιχορηγούνται 

 Παρακίνηση από μέρους των τραπεζών των επιχειρήσεων – πελατών τους  για υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο συγκε-

κριμένο πρόγραμμα 

 Η χαμηλή γενική  βάση ( 40 μονάδες ) καθώς η επίσης χαμηλή βάση στα οικονομικά στοιχεία των δυνητικών δικαιούχων ( 

9 μονάδες ) σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος συνέτειναν στην υποβολή μεγάλου πλήθους προτάσεων ( πε-

ρίπου 49.000 πανελληνίως). 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 

 

 

 Η απουσία εναλλακτικών προγραμμάτων κατά την περίοδο πριν την υποβολή των προτάσεων επίσης λειτούργησε υπέρ της 

υποβολής μεγάλου πλήθους προτάσεων.  

2. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης της δράσης ενίσχυσης επιστημόνων - ελεύθερων επαγγελματιών της υπ. αριθ. 

41240/ΕΥΣ6713/26.8.2009 προκήρυξης ενίσχυσης επιστημόνων - ελεύθερων επαγγελματιών  και καταρτίστηκε ο πίνα-

κας κατάταξης των επιτυχόντων ανά ΠΕΠ με φθίνουσα σειρά κατάταξη.  Τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα στον ιστότοπο 

http://www.espa.gr/el/Pages/News.aspx?start=20, ενώ υπάρχει και συμπληρωματικός πίνακας επιτυχόντων Προγράμματος 

ενίσχυσης επιστημόνων / ελευθέρων επαγγελματιών λόγω εξομάλυνσης της βαθμολογίας στον ιστότοπο 

http://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=208  

 

 

 
 

Πραγματοποιήθηκε στις 30/6/2010 στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεί-

ας ΟΤΑ επί της οδού Βασιλέως Αλεξάνδρου 2 η ετήσια τακτική γενική συνέλευση χρήσης 2009. Κατά τη διάρκεια της γενικής 

συνέλευσης εκτός των άλλων έγινε εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο στη συνέχεια συστήθηκε σε σώμα 

με την παρακάτω σύνθεση: 

1. Στέφανος Φωτιάδης, ως Πρόεδρος. 

2. Σοφοκλής Θεμιστοκλέους, ως Αντιπρόεδρος. 

3. Ιωάννης Βλάχος, ως Διευθύνων Σύμβουλος. 

4. Αθανάσιος Γάτσιος, ως μέλος. 

5. Κωνσταντίνος Ζάβος, ως μέλος. 

6. Βασίλειος Κοσλίδης, ως μέλος. 

7. Θεόδωρος Μηλίδης, ως μέλος. 

8. Αθανάσιος Σπάσης, ως μέλος. 

9. Ιωάννης Χατζηηλιάδης, ως μέλος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρχισυνταξία – Υπεύθυνος δημιουργικού 

 Τρεβλόπουλος Σαράντης, Κοινωνιολόγος 
Συντακτική Ομάδα 

 Ανοιξιάδης Νικόλαος, Γεωπόνος 

 Γραμματόπουλος Αριστείδης, Υπεύθυνος Κ.Υ.Ε. 

 Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος 
Υπεύθυνος σύνταξης 

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

 

 

Το επόμενο τεύχος  
τον Αύγουστο 
του 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 

εκτυπώνετε την ηλεκτρο-

νική μας έκδοση αν μπο-

ρείτε να τη  διαβάσετε 

ηλεκτρονικά .” 

 

Εικόνα: Από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 
30ης Ιουνίου 2010 (Αρχείο ΑΝΕΣΕΡ) 

Την ώρα της έκδοσης: Ανακοινώθηκε η αξιολόγηση των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων  στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων ενίσχυσης της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας και καταρτίστηκαν οι πίνακες κατάτα-

ξης ανά πρόγραμμα και άξονα κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα στον ιστό-

τοπο: http://www.eommex.gr/Article.aspx?id=11930 


