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Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, τα στελέχη της Ανα-

πτυξιακής Εταιρείας Σερρών τήρησαν και φέτος το έθιμο της 

κοπής της βασιλόπιτας η οποία πραγματοποιήθηκε σε ταβέρνα 

της πόλης μας. Τυχερή της χρονιάς αναδείχτηκε η Αναπτυξια-

κή Εταιρεία Σερρών (στα αλήθεια) στην οποία και έπεσε το 

φλουρί.  

Ακολούθησε φαγητό με άφθονο κρασί.  

 

 

 

Έρχεται Νέα Πρόσκληση για το LEADER 

Ολοκληρώθηκε μετά από πολύμηνη καθυστέρηση η διαδικασία ένταξης των επενδυτικών 

σχεδίων της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος. Συγκεκρι-

μένα από τα 33 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στα πλαίσια αυτής, για τις 19 απ’ αυτά 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης και συντάχθηκαν τα αντίστοιχα τεχνικά δελτία.  

Συγκεκριμένα πρόκειται για : 

o Τέσσερα (4) ξενοδοχεία – καταλύματα  

o Πέντε (5) χώρους εστίασης  

o Δύο (2) οινοποιεία  

o Δύο (2) επιχειρήσεις εμπορίας γεωργικών προϊό-

ντων  

o Μια (1) βιοτεχνία ειδών διατροφής  

o Ένα (1) φούρνο  

o Μια (1) βιοτεχνία επεξεργασίας και συσκευασίας ξηρών καρπών  

o Τρία (3) έργα δημόσιου χαρακτήρα που αφορούν αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων οικι-

σμών στα πλαίσια εφαρμογής μιας συνολικής μελέτης αισθητικής και λειτουργικής ανα-

βάθμισης του οικισμού.  

 

 Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών 

 Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 
 www.aneser.gr  - e-mail: info@aneser.gr 
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Οι δικαιούχοι του τοπικού προγράμματος καλούνται πλέον να υποβάλλουν τα απαραίτητα 

επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπογραφή των συμβάσεών τους και 

να ξεκινήσουν την υλοποίηση των έργων τους. Ορισμένοι μάλιστα από αυτούς έχουν ήδη ξεκι-

νήσει να υλοποιούν ή και ολοκλήρωσαν τα έργα τους.  

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER συνεδριάζει πλέον για να διαμορφώσει το 

περιεχόμενο της 2ης πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος η οποία θα δημοσιευτεί εντός του 

Μαρτίου και θα έχει διάρκεια μέχρι και τον Ιούνιο.  

Στη 2η αυτή προκήρυξη θα χρηματοδοτηθούν έργα ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ ενώ κα-

λούνται να συμμετέχουν τόσο ιδιώτες επενδυτές όσο και φορείς που υλοποιούν έργα δημόσιου 

χαρακτήρα (ΟΤΑ , Συλλογικοί Φορείς , Σύλλογοι  κλπ).  

Οι δράσεις οι οποίες πρόκειται να προκηρυχτούν είναι οι ακόλουθες :  

L123α:  Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

L123β:  Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων 

L311-1:  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέ-

ρευσης (για αγρότες) 

L311-2:  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής (για αγρότες) 

L311-4:  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την ε-

ξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές 

μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) (για αγρότες) 

L311-5:  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγω-

γής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων (για αγρότες) 

L311-6:  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (για αγρό-

τες) 

L311-7:  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 

μετά την α΄ μεταποίηση (για αγρότες) 

L312-1:  Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων 

L312-2:  Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

L312-3:  Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 

μετά την α΄ μεταποίηση 

L312-4:  Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης 

L312-5:  Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων 

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

περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης) 

L313-2:  Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων 

L313-3:  Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου 
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L313-4:  Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής 

L313-5:  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέ-

ρευσης 

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

L313-8:  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την ε-

ξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές 

μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

L313-9:  Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης 

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

υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις) 

L321-2:  Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστη-

ριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 

L321-3:  Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της 

τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδο-

μή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών κλπ 

L322-3:  Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτιρίων 

L323-1:  Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση 

μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστα-

σία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευ-

αισθητοποίησης 

L323-2β:  Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών της α-

γροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελ-

θόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, 

λιοτρίβια, πατητήρια) 

L323-4:  Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-

εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά 

 

Λεπτομέρειες για την 2η πρόσκληση του τοπικού προγράμματος θα δημοσιοποιούνται στην ι-

στοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών (www.aneser.gr)  

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ 
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Υποβολή προτάσεων σε διαγωνισμούς 

 

 

 

 

 

«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» 

 

Στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησι-

ακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώ-

πινου Δυναμικού» για την προγραμματική 

περίοδο 2007−2013» θα υλοποιηθεί η δρά-

ση:  

▪ «Τοπικές δράσεις κοινωνικής έντα-

ξης για ευάλωτες ομάδες»  

 

Οι Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Έ-

νταξης για ευάλωτες ομάδες περιλαμβά-

νουν αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις, οι 

οποίες απευθύνονται σε ανέργους για τους 

οποίους λόγω ηλικίας, τόπου διαμονής, χρό-

νου ανεργίας, πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων ή 

άλλων κοινωνικών και οικονομικών παραμέ-

τρων, απαιτούνται συνδυασμένες παρεμβά-

σεις, προκειμένου να είναι σε θέση να εντα-

χθούν στην αγορά εργασίας και να δημιουρ-

γηθούν οι προϋποθέσεις άρσης του κοινωνι-

κού αποκλεισμού που τα χαρακτηρίζει. Στην 

κατηγορία των ευάλωτων ομάδων ανήκουν: 

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με 

χαμηλά τυπικά προσόντα, Άτομα με αναπη-

ρία, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, Γυ-

ναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, Γυ-

ναίκες / Άντρες θύματα trafficking, Μετανά-

στες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, Άτομα με 

Θρησκευτικές και πολιτισμικές Ιδιαιτερότη-

τες, Αιτούντες άσυλο, Αποφυλακισθέντες, 

Πρώην χρήστες ουσιών, Οροθετικοί, Άστεγοι, 

Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας 

/ απειλούμενα από φτώχεια, Άτομα που  

υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού 

προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας 

κοινωνικού φύλου. 

Στόχος της δράσης είναι η απασχόληση 

και η προετοιμασία των ωφελουμένων ώστε:  

▪ να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα 

αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της περιοχής τους 

▪ να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να 

επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα 

επενδυτικά προγράμματα 

▪ να αποκτήσουν δεξιότητες που θα κα-

λύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των 

τοπικών επιχειρήσεων που θα τους 

προσλάβουν 

Η υλοποίηση της δράσης θα γίνει μέσα 

από Αναπτυξιακή Σύμπραξη η οποία συστή-

θηκε για αυτό τον σκοπό  η οποία θα λει-

τουργεί με τη μορφή αστικής μη κερδοσκο-

πικής εταιρείας.  

Στο πλαίσιο της δράσης η Αναπτυξιακή 

Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Ε-

ταιρεία ΟΤΑ έχει αναλάβει την πρωτοβουλία 

ως συντονιστής εταίρος να υποβάλει σχέδιο 

με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής και 

επαγγελματικής ένταξης για ευάλωτες ομά-

δες στο Δήμο Σερρών» και εταίρους τους: 

 Δήμος Σερρών 

 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών 
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 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-

ριο Σερρών 

 Εργατικό Κέντρο Νομού Σερρών 

 ΚΕΚ Εύβουλος 

 Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. 

 

Η περιοχή παρέμβασης στην οποία θα 

υλοποιηθεί το σχέδιο είναι ο δήμος Σερρών. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου 

υπολογίζεται να ανέλθει  σε €535.000 περί-

που.   

Οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν μέσω 

του σχεδίου είναι:  

1. ΜΕΛΕΤΕΣ με την ανάλυση της τοπικής α-

γοράς εργασίας, η οποία αποτελεί αναπό-

σπαστο τμήμα του σχεδίου δράσης. 

2. ΔΙΚΤΥΩΣΗ. Περιεχόμενο της δράσης είναι 

η ηλεκτρονική και φυσική δικτύωση όπως 

επίσης η προώθηση καινοτόμων ενεργειών 

συνεργασίας και δικτύωσης των τοπικών φο-

ρέων-εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης 

(επιχειρήσεις, επιμελητήρια, αντιπροσωπευ-

τικοί φορείς των ομάδων στόχου, Κοινωνικοί 

εταίροι εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΜΚΟ, ΟΤΑ 

κλπ). 

 

 

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ-

ΠΟΙΗΣΗΣ. Γενικοί στόχοι των Ενεργειών Δη-

μοσιότητας και Ευαισθητοποίησης είναι: Η 

ενημέρωση των εν δυνάμει ενδιαφερομένων / 

ωφελουμένων, η γνωστοποίηση του Προ-

γράμματος, η ευαισθητοποίηση της τοπικής 

κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικο-

νομίας, η διάχυση των αποτελεσμάτων του 

σχεδίου. 

4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ. 

Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας δράσης 

εντάσσονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες 

για το συντονισμό και τη διαχείριση του σχε-

δίου από το Συντονιστή Εταίρο. Η δράση αυ-

τή είναι υποχρεωτική. 

5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. Αφορά σε 

ενέργειες κατάρτισης/επιμόρφωσης που θα 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο του κάθε σχεδίου. 

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – Υ-

ΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Αφορά την παροχή Συμβουλευ-

τικών Υπηρεσιών στις Ομάδες Στόχου  με 

στόχο την ενδυνάμωση των υποψηφίων, την 

αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προ-

σόντων με απώτερο σκοπό την προώθηση σε 

θέσεις απασχόλησης ή την έναρξη επιχειρη-

ματικής δράσης.  

«Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη διασυνοριακή κινητικότητα» 

Υποβλήθηκε σε συνεργασία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών και της εταιρείας Χριστο-

φορίδης & Σια ΟΕ, με τη μορφή ένωσης εταιριών, πρόσφορά στα πλαίσια του διαγωνισμού «Α-

νάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη διασυνοριακή κινητικότητα», και αποτελεί δράση του 

έργου «Δημιουργία δικτύου για την υποστήριξη της εργασιακής κινητικότητας και την αναβάθ-

μιση του ανθρώπινου δυναμικού» με ακρωνύμιο «Μαθησιακή Κοινότητα» και αναθέτουσα αρχή 

την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.  
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Βασικός στόχος του έργου είναι να αναδείξει τις υφιστάμενες τάσεις στην αγορά εργασίας 

της διασυνοριακής περιοχής, τις αλλαγές στην απασχόληση, την υφιστάμενη διασυνοριακή κι-

νητικότητα - κλαδική και εποχική - του ανθρώπινου δυναμικού και τα προβλήματα που προ-

κύπτουν, το μισθολόγιο, τις κοινωνικές παροχές, την πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού και την 

σύσταση επιχειρήσεων, τις ειδικότητες που ευνοούν τη διασυνοριακή κινητικότητα και τα αντί-

στοιχα επαγγελματικά προφίλ καθώς και τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Επιπλέον, θα 

προτείνει συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με την εργασιακή κινητικότητα που θα επιτρέπουν στο 

μέλλον την κάλυψη ποσοτικών και ποιοτικών αναγκών με σκοπό να αναπτυχθεί πλήρως το υφι-

στάμενο ανθρώπινο δυναμικό.  

Απώτερος στόχος είναι να καθιερώσει ένα δίκτυο για την καταγραφή της κινητικότητας του 

ανθρώπινου δυναμικού της διασυνοριακής περιοχής και την υποστήριξη ποσοτικών και ποιοτι-

κών αναγκών. Θα δημιουργηθεί μια ειδική διαδικτυακή εφαρμογή για τον συμψηφισμό κενών 

θέσεων εργασίας με τις αιτήσεις για εργασία.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρχισυνταξία – Υπεύθυνος δημιουργικού 

 Τρεβλόπουλος Σαράντης, Κοινωνιολόγος 
Συντακτική Ομάδα 

 Ανοιξιάδης Νικόλαος, Γεωπόνος 

 Γραμματόπουλος Αριστείδης, Γεωπόνος 

 Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος 

 Μαυρουδής Γεώργιος, Λογιστής 

Υπεύθυνος σύνταξης 

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

 

 

Το επόμενο τεύχος  
τον Απρίλιο 
του 2012 

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 κατα-

νάλωση χαρτιού. Μην εκτυ-

πώνετε την ηλεκτρονική μας 

έκδοση αν μπορείτε να τη  

διαβάσετε ηλεκτρονικά .” 

 
 


