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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER 
Επιτέλους το πρόγραμμα 

LEADER ξεκίνησε!  

 

 

1η Προκήρυξη  LEADER   

 

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών - Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α. καλεί 

τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα 

''Προσέγγιση LEADER''. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η  20/01/2011, ημέ-

ρα Πέμπτη και ώρα 14:30. 

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία της εταιρείας, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 2ος όροφος, Σέρρες, είτε ιδι-

οχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με απόδειξη παραλαβής. Σε περίπτωση υποβολής με συ-

στημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέ-

ρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλη-

σης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρώ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες  και στα τηλέφωνα 2321064402 & 2321064403. Το ενημερωτικό υλικό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το δει ή να 

το κατεβάσει από τον ιστότοπο της εταιρείας στη διεύθυνση: http://www.aneser.gr/nea/prokirixeis-foron/214-1-leader-21-10-

2010.html 

Ενημερωτικές εκδηλώσεις – ημερίδες 

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία  Σερρών Αναπτυξιακή 

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης της 

Προσέγγιση LEADER στο Νομό Σερρών στα πλαίσια του 

Άξονας 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας 2007-2013, οργανώνει ενόψει της προκήρυξης των 

δράσεων του προγράμματος ενημερωτικές συναντήσεις με 

τον τοπικό πληθυσμό. Στόχος των ενημερωτικών συναντή-

σεων είναι η Επιτόπια Ενημέρωση των κατοίκων της 

περιοχής παρέμβασης σε θέματα που αφορούν το 

πρόγραμμα LEADER και των δράσεων που μπορούν 

να χρηματοδοτηθούν μέσα από αυτό.  

Μέχρι σήμερα τα στελέχη της εταιρείας προχώ-

ρησαν στις παρακάτω ενημερωτικές εκδηλώσεις στους δή-

μους της περιοχής παρέμβασης: 

 στην Κοινότητα Αχλαδοχωρίου, 3 Οκτωβρίου 2010  

 

 Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών 

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

Τεύχος 10 

 

 

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2010  

Σε αυτό το τεύχος 
 Προσέγγιση  LEADER 
 Άξονας 3 του Π.Α.Α. 
 European Destinations of 

Excellence 
 Διαγωνισμοί - Μελέτες. 
 Χρηματοδοτικά μέσα. 
 Προγράμματα για ιδιώτες  

Ενημερωτικό δελτίο
 

 

Εικόνα 1: Από την ενημερωτική εκδήλωση στο Δημαρχείο του 
Δήμου Καπετάν Μητρούση στον Προβατά Σερρών στις                    
4 Οκτωβρίου 2010. Αρχείο ΑΝ.ΕΣ.ΕΡ. 
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 στο Δήμο Καπετάν Μητρούση, 4 Οκτωβρίου 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 στην Κοινότητα Ορεινής, 5 Οκτωβρίου 2010 

 στην Κοινότητα Άνω Βροντούς, 7 Οκτωβρίου 2010  

 στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, 11 Οκτωβρίου 2010 

 στην Κοινότητα Αγκίστρου, 15 Οκτωβρίου 2010  

 στο Δήμο Σερρών, 20 Οκτωβρίου 2010 (ενημερωτική 

εσπερίδα) 

 στο Δήμο Στρυμόνα την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο επόμενο διάστημα η εταιρεία θα ολοκληρώσει τις ενη-

μερωτικές της συναντήσεις στους υπόλοιπους δήμους που 

εντάσσονται στην περιοχή της προσέγγισης LEADER 

 στο Δήμο Σκοτούσσας,  

 στο Δήμο Λευκώνα  

 στο Δήμο Σκουτάρεως 

 στο Δήμο Νέας Ζίχνης  

 στο Δήμο Σιδηροκάστρου και  

 την κοινότητα Προμαχώνα 

Δημιουργία Μητρώου Μελετητών 

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.), λειτουργώντας ως Ομάδα Το-

πικής Δράσης του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 "Εφαρμογή της προσέγγισης Leader" του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-

πτυξης της Ελλάδας 2007-2013 στο πλαίσιο της δημοσίευσης 

της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο τοπικό πρό-

γραμμα, κάλεσε τα Μελετητικά Γραφεία / Συμβούλους Επι-

χειρήσεων / Μελετητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να εγ-

γραφούν στο Μητρώο Μελετητών της εταιρείας. Για το σκο-

πό αυτό πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 

στις 23/10/2010 ενημερωτική συνάντηση με τα Μελετητικά 

Γραφεία / Σύμβουλοι Επιχειρήσεων / Μελετητές (φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα) κατά την οποία υπήρξε ενημέρωση από τα 

στελέχη της εταιρείας. Η συμμετοχή στην ενημερωτική αυτή 

εκδήλωση αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή στο μη-

τρώο μελετητών της εταιρείας. 

 

 

 

Εικόνα 2: Από την εσπερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτω-
βρίου 2010 στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Σερρών. Αρχείο ΑΝΕΣΕΡ 

Εικόνα 3: Από την ενημερωτική εκδήλωση στον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Νέου Σουλίου στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά στις 11 
Οκτωβρίου 2010. Αρχείο ΑΝ.ΕΣ.ΕΡ. 

Εικόνα 4: Από την ενημέρωση των μελετητών στις 23 Οκτωβρίου 2010 
στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.. Αρχείο ΑΝΕΣΕΡ 
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EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE 

ΑΞΟΝΑΣ 3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 

 
 

 

 

Παράταση προγράμματος 

Παρατάθηκε έως την 01 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 14:30 με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων η περίοδο υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης- φακέλων υποψηφιότητας, στο πλαίσιο του Άξονα 3 του προ-

γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης "Αλέξανδρος Μπαλτατζής" που έληγε στις 15 Οκτωβρίου. Μετά την ολοκλήρωση της καταλη-

κτικής ημερομηνίας αναμένουμε με ενδιαφέρον την ανακοίνωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά 

με τα σχέδια που υποβλήθηκαν για τις περιοχές του Νομού Σερρών που εντάσσονται στον Άξονα 3.  

Ενημερωτικές συναντήσεις  

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών στην προσπάθειά της 

να ενημερώσει τους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης 

του Άξονα 3 και των δράσεων που μπορούν να χρηματοδο-

τηθούν μέσα από αυτό πραγματοποίησε μια σειρά ενημε-

ρώσεων κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα στους 

παρακάτω δήμους: 

 στο Δήμο Αλιστράτης, 6 Σεπτεμβρίου 2010 

 στο Δήμο Κορμίστας,  7 Σεπτεμβρίου 2010 

 στο Δήμο Πρώτης, 7 Σεπτεμβρίου 2010 

 στο Δήμο Ηράκλειας,  8 και 20 Σεπτεμβρίου 2010 

 στο Δήμο Αμφίπολης, 13 Σεπτεμβρίου 2010 

 στο Δήμο Ροδολίβους 13 Σεπτεμβρίου 2010 

 στο Δήμο Νιγρίτας, 14 Σεπτεμβρίου 2010 

 στο Δήμο Κερκίνης, 15 Σεπτεμβρίου 2010 

 στο Δήμο Τραγίλου, 17 Σεπτεμβρίου 2010 

 στο Δήμο Αχινού, 17 Σεπτεμβρίου 2010 

 στο Δήμο Στρυμονικού, 20 Σεπτεμβρίου 2010 

 Στο Δήμο Βισαλτίας, 20 Σεπτεμβρίου 2010 

 στο Δήμο Πετριτσίου, 22 Σεπτεμβρίου 2010 

Παραλαβή του βραβείου 

Είκοσι πέντε (25) τουριστικοί προορισμοί σε όλη την Ευρώπη βραβεύτηκαν με τον τίτλο European Destinations of 

Excellence (EDEN IV) 2010 (ευρωπαϊκός προορισμός αριστεί-

ας 2010) με θέμα «υδάτινος τουρισμός» στη διάρκεια τελε-

τής για την απονομή του βραβείου στις Βρυξέλλες στις 

27/09/2010. Ανάμεσα στους προορισμούς που βραβεύτηκαν 

ήταν και ο Νομός Σερρών με τη λίμνη Κερκίνης και τα ιαματι-

κά λουτρά Αγκίστου και Σιδηροκάστρου μετά την επιλογή της 

πρότασης που κατέθεσε η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε. για λογαριασμό της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών. 

Παράκτια και παρόχθια τοπία φυσικής ομορφιάς στην 

Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, 

την Τσεχία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμα-

νία,  

 

 

Εικόνα 5: Ο κος Tajani παραδίδει το βραβείο στον Αντινομάρχη Τουρι-
σμού-Πολιτισμού κο Χρυσανθίδη. Αρχείο ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

 

 

την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ισλανδία, την  Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, το Λουξεμβούργο, τις 

Κάτω Χώρες, την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Ισπανία, τη 

Σλοβενία και την Τουρκία ανακηρύχθηκαν «ευρωπαϊκοί προ-

ορισμοί αριστείας» (EDEN) χάρη στις καινοτομικές προσεγγί-

σεις και τον αειφόρο τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν και 

προώθησαν τον τουρισμό. Το πρόγραμμα EDEN ενισχύει την 

προβολή αναδυόμενων και λιγότερων γνωστών προορισμών 

στην ΕΕ. Επιπλέον, η πρωτοβουλία διαδίδει το μήνυμα των 

βιώσιμων πρακτικών στον τουρισμό, προωθεί τους τόπους με 

χαμηλή τουριστική κίνηση και, με αυτόν τον τρόπο, βοηθά 

στην αποσυμφόρηση των προορισμών με πολύ υψηλή του-

ριστική κίνηση. 

Ο κ. Antonio Tajani, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ε-

πιτροπής υπεύθυνος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματι-

κότητα δήλωσε: «Αυτοί οι είκοσι πέντε θαυμάσιοι προορισμοί 

ακολουθούν μέτρα φιλικά προς το περιβάλλον που σέβονται διαρκώς τη φύση και αποσκοπούν στη διατήρηση των οικοσυστη-

μάτων για τις επόμενες γενιές. Αυτοί οι τουριστικοί προορισμοί, 

που είναι κατά βάση παράκτιοι και παρόχθιοι, προωθούν τις και-

νοτομικές προσεγγίσεις για τον υδάτινο τουρισμό με τέτοιο τρό-

πο, ώστε όχι μόνο να προωθήσουν ένα ποιοτικότερο περιβάλλον 

αλλά και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της εποχικότητας και 

να εξισορροπήσουν την τουριστική ροή προς τους μη παραδοσι-

ακούς προορισμούς.» 

Από το 2007 το πρόγραμμα EDEN προωθεί βιώσιμα τουρι-

στικά πρότυπα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις υπο-

ψήφιες χώρες. Το πρόγραμμα βασίζεται σε εθνικούς διαγωνι-

σμούς που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και καταλήγουν στην 

επιλογή ενός τουριστικού προορισμού αριστείας για κάθε συμμε-

τέχουσα χώρα. Αυτή η αναζήτηση αριστείας για τον ευρωπαϊκό 

τουρισμό αναπτύσσεται γύρω από ένα θέμα που επιλέγεται από 

την Επιτροπή σε συνεργασία με τους οικείους εθνικούς οργανι-

σμούς τουρισμού. Μέχρι σήμερα τα θέματα ήταν ο αγροτουριστικός προορισμός (2007), η τοπική άυλη κληρονομιά (2008), οι 

προστατευόμενες περιοχές (2009) και, φέτος, ο υδάτινος τουρισμός. Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα EDEN και 

τους προορισμούς που έχουν βραβευθεί μέχρι σήμερα http://ec.europa.eu/eden  

Κατακύρωση διαγωνισμού φορέα Κερκίνης 

Κατακυρώθηκαν στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. τα υποτμήματα 1.3. και 2 του δημόσιου διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ. 

Αριθμ. 168/2009 διακήρυξη με αναθέτουσα αρχή το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης. Αντικείμενο των υποτμημάτων αυτών 

περιλαμβάνουν:  

 

Εικόνα 6: Στο περίπτερο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών. Δια-
κρίνονται από δεξιά προς τα αριστερά ο Αντινομάρχης Τουρισμού κος 
Χρυσανθίδης Β., η Ευρωβουλευτής κα Παλιαδέλη Χ. και ο προϊστάμενος 
της διεύθυνσης τουρισμού κος Σύρπας Χ. Αρχείο ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 

Εικόνα 7: Από την διάσκεψη για την Ευρωπαϊκή ημέρα τουρισμού 
στις 27 Σεπτεμβρίου 2010 στο κτήριο Charlemagne στην έδρα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Αρχείο ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

 

Υποτμήμα 1.3. Υπηρεσίες ζωγράφου φύσης. Οι υπηρεσίες 

αφορούν τη συνεργασία με εγνωσμένου κύρους ζωγράφο 

φύσης για την εικονογράφηση του οδηγού αναγνώρισης 

ορνιθοπανίδας και των άλλων εντύπων και εκδόσεων του 

Φορέα. 

Υποτμήμα 2. Υπηρεσίες έρευνας εντομοπανίδας και μικρών 

θηλαστικών της περιοχής του υγροτόπου. Οι υπηρεσίες 

αφορούν την έρευνα της εντομοπανίδας της προστατευό-

μενης περιοχής και την ταυτοποίηση των δειγμάτων καθώς 

επίσης και έρευνα καταγραφής των μικρών θηλαστικών της 

περιοχής. 

Παράδοση της μελέτης της Ροδόπολης. 

Παραδόθηκε στο Δήμο Κερκίνης από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ η μελέτη 

που εκπονήθηκε για τη συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού Ροδόπολης. 

Στόχος της μελέτης είναι η συνολική μελέτη αναβάθμισης του οικισμού της Ροδόπολης και η ένταξή και υλοποίησή αυτής στα 

πλαίσια του Μέτρο 322 του Προγράμματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής το οποίο θα υλοποιηθεί σε γεωγραφικά οριοθετημένες περι-

οχές παρέμβασης που χαρακτηρίζονται ως ορεινές και μειονεκτικές. 

Μελέτη για τη δημιουργία υπαίθριου μουσείου ιστορίας των εγγειοβελτιωτικών έργων της πεδιάδας των Σερρών 

Ανατέθηκε στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Αναπτυξιακή Ανώνυμη 

Εταιρεία ΟΤΑ με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου 

Σερρών η εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία υπαίθριου 

μουσείου ιστορίας των εγγειοβελτιωτικών έργων της πεδιά-

δας των Σερρών.  

Ο νομός Σερρών είναι κατεξοχήν αγροτικός και ως εκ 

τούτου έχει πλούσια αγροτική ιστορία, καθώς και πλούσιο 

ιστορικό απόθεμα πρακτικών, εργαλείων και μηχανημάτων 

της αγροτικής οικονομίας. Ειδικότερα δε, η Διεύθυνση Εγ-

γείων Βελτιώσεων (ΔΕΒ) της Νομαρχίας (πρώην ΥΕΒ), δια-

θέτει ένα πολύ σημαντικό απόθεμα παλαιών μηχανημάτων 

και εξοπλισμού, τα οποίο απαιτείται να σωθεί και να συντη-

ρηθεί. Τα μηχανήματα αυτά αποτελούν μάρτυρες της ιστο-

ρίας, της εξέλιξης και ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας 

στο Σερραικό κάμπο. 

Η μελέτη έχει ως στόχο την καταγραφή και αποτύπωση 

αυτού του αποθέματος, τη συγκέντρωσή του σε συγκεκρι-

μένο χώρο και την έκθεση του κατά κάποιο τρόπο στο κοι-

νό. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αφενός μεν η διάσω-

ση αυτού του αξιόλογου υλικού, αφετέρου δε, διαχέεται η 

ιστορική γνώση στο κοινό και δημιουργούνται ευνοϊκές 

προοπτικές τουριστικής αξιοποίησης.  

 

Ολοκληρώσαμε στα προηγούμενα τεύχη την παρουσίαση των δράσεων που αναφέρονται στο πλαίσιο του "Εθνικού Στρα-

τηγικού Πλαισίου Αναφοράς" (ΕΣΠΑ), και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013 καθώς και 

των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής. Στο παρόν τεύχος θα παρουσιάσουμε δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία το 

«JEREMIE» και το «JESSICA». Τα δύο αυτά χρηματοδοτικά μέσα ανήκουν στην κατηγορία της ανακύκλωσης πόρων (revolving 

funds). Η Ανακύκλωση (Revolving) είναι η χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους, το ποσό αποπληρωμής των οποίων επανα-

χρηματοδοτεί νέα έργα (δυνατότητα μελλοντικής επαναξιοποίησης πόρων). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται πολύ υψηλός 

βαθμός Μόχλευσης Πόρων (βαθμός ενεργοποίησης δανείων και ιδιωτικών πόρων). Αυτή η διαδικασία συμπεριλαμβάνει ένα νέο 

πλαίσιο  φιλοσοφίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη μετάβαση δηλαδή από τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην παροχή δανει-

σμού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους αλλά και της ανάγκης προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων ως εχέγγυο βιωσιμότητας των ανα-

λαμβανόμενων επενδύσεων.  
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Το χρηματοδοτικό εργαλείο «JEREMIE» 

Στο πλαίσιο του JEREMIE (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις 

Μικρομεσαίες και τις Μεσαίες Επιχειρήσεις - Joint European 

Resources for Micro to Medium Enterprises), το ΥΠΟΙΟ 

υπέγραψε στις 26 Ιουνίου 2007 την πρώτη μεταξύ των 27 

Κρατών-Μελών της Ε.Ε. Σύμβαση Χρηματοδότησης για την 

οργάνωση των δομών υλοποίησης και χρηματοδότησης του 

JEREMIE στην Ελλάδα, πιστοποιώντας τον πρωτοποριακό 

ρόλο και την αποφασιστικότητα της Ελλάδας για την υιοθέ-

τηση και προώθηση σύγχρονων χρηματοοικονομικών μέσων 

που θα συνδράμουν αποφασιστικά στην τόνωση της αντα-

γωνιστικότητας των ΜΜΕ. Η χρηματοδότηση καλύπτει ευρύ 

φάσμα προϊόντων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι μικρο-

πιστώσεις μέσω τραπεζών, η συμμετοχή στο κεφάλαιο επι-

χειρήσεων, τα κεφάλαια ανάληψης επιχειρηματικού κινδύ-

νου, η παροχή εγγυήσεων κ.ά. Τα μέσα αυτά αναμένεται να 

έχουν ισχυρό πολλαπλασιαστικό συντελεστή με στόχο την 

επένδυση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω της απορρόφησης 

κοινοτικών κονδυλίων. 

Το χρηματοδοτικό εργαλείο «JESSICA» 

Στο πλαίσιο της JESSICA (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αει-

φόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα - Joint European 

Support for Sustainable Investment in City Areas), το Υ-

ΠΟΙΟ έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την ΕΤΕπ για την 

ανάθεση μελετών και την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασί-

ας στο προσεχές διάστημα. Η πρωτοβουλία JESSICA στο-

χεύει στη στήριξη επενδυτικών προγραμμάτων και έργων 

αστικής ανάπτυξης. Στόχος της JESSICA είναι η κινητοποίη-

ση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων δρά-

σεων αστικής ανάπτυξης με πιλοτικά προγράμματα να προ-

βλέπονται για την πρώτη περίοδο σε επίπεδο ΟΤΑ. Απώτε-

ρος στόχος είναι η ανάπτυξη αστικών κέντρων και η παροχή 

νέων θέσεων εργασίας. Οι ενισχύσεις θα χορηγούνται μετά 

τη σύνταξη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης, 

όπου θα προτείνεται η υλοποίηση έργων με χαρακτηριστικά 

παρέμβασης ολοκληρωμένου χαρακτήρα (ενεργειακά δίκτυ-

α, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κ.ά.). 

Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» 

Με απόφαση του Υπουργού κου Μ. Χρυσοχοΐδη  τρο-

ποποιήθηκε ο οδηγός του προγράμματος και παρατείνεται η 

περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων (καταληκτική 

ημερομηνία 20-12-2010). Μία από τις σημαντικότερες αλλα-

γές του προγράμματος είναι η αύξηση του ποσοστού χρη-

ματοδότησης των μικρών και των πολύ μικρών επιχειρήσε-

ων του Ν. Σερρών από 35% σε 45%. 

Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσε-

ων ορίζεται η 14η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως 

καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής (20-12-

2010).Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υπο-

χρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντί-

γραφο), το αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές)  

μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 

των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ 

ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. Στο Ν. 

Σερρών οι προτάσεις υποβάλλονται στο Επιμελητήριο Σερ-

ρών και στα 2 υποκαταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπε-

ζας (Σερρών και Ηράκλειας). 

Περισσότερες πληροφορίες:  

Επιμελητήριο Σερρών: Π. Κωστοπούλου 2, Τ. Κ. 62122, 

Σέρρες,: 23210 99720  

Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, Βασ. Βασιλείου & Νικ. 

Πλαστήρα, Σέρρες, 23210 98060 

 

Πρόγραμμα «Ένδυση και Υπόδηση - Νέες προοπτικές». 
 

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων μέχρι την 14η ώρα της 22/11/2010. Επίσης αυξάνεται  το 

ποσοστό χρηματοδότησης των μικρών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων του Ν. Σερρών από 40% σε 50%. Ο προϋπολογισμός 

του έργου κυμαίνεται από 30.000 - 150.000 € για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με ποσοστό επιδότησης. Σε κάθε περί-

πτωση το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού 
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σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας. 

 

Υλοποίηση Προγραμμάτων «Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» 

 
Οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ενταχθεί στα Προγράμ-

ματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» & «Ενίσχυση 

Επιχειρηματικότητας Γυναικών» θα έχουν στη διάθεση τους 

τα ηλεκτρονικά έντυπα για την υποβολή αιτημάτων χρημα-

τοδότησης ως ακολούθως: 

 Αίτημα Προκαταβολής Τετάρτη, 27/10/2010 (δείτε 

κατευθυντήριες οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΕΟΜΜΕΧ 

–eommex.gr) 

 Αίτημα Α’ Δόσης Τετάρτη, 03/11/2010 

 Τροποποιήσεις που υποβάλλονται μαζί με τα ανωτέρω 

αιτήματα είναι δυνατόν να εξετάζονται. 

 Τροποποιήσεις χωρίς αίτημα χρηματοδότησης, θα είναι 

δυνατόν να υποβάλλονται στο προσεχές χρονικό διά-

στημα, το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα. 

 

 

 

 Επιχειρηματικά Σχέδια τα οποία έχουν υλοποιήσει το 

σύνολο του έργου, θα έχουν την δυνατότητα να αιτη-

θούν και να λάβουν το 80% της επιχορήγησης με έ-

λεγχο μόνο του οικονομικού αντικειμένου. 

Με την ανάρτηση των αιτημάτων θα υπάρχουν στην 

ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.eommex.gr) και τα δι-

καιολογητικά καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες υλοποίη-

σης και ηλεκτρονικής υποβολής. 

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι οι απαντήσεις στις υπο-

βληθείσες αντιρρήσεις επί των αποφάσεων θα ανακοινω-

θούν εντός του Νοεμβρίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες: Κέντρο Υποδοχής Ε-

πενδυτών Ν. Σερρών – Διοικητήριο - Μεραρχίας 36 -

2321350377 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Μειώστε την περιττή 

 κατανάλωση χαρτιού. Μην εκτυ-

πώνετε την ηλεκτρονική μας έκδο-

ση αν μπορείτε να τη  διαβάσετε 

ηλεκτρονικά .” 

 

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 

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  
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του 2010 

 


