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Ενημερωτικό σημείωμα 

Με τη παρούσα έκδοση του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου κλείνουμε πλέον τέσσε-

ρα χρόνια από την ίδρυση του και φτάσαμε σήμερα να σβήνουμε το τέταρτο μας κεράκι γενε-

θλίων. Όταν μου ανατέθηκε από τη διεύθυνση 

της εταιρείας η ηλεκτρονική έκδοση ενός 

ενημερωτικού δελτίου πολλοί λίγοι πίστευαν ότι 

αυτό θα μακροημέρευε. Κάποιες αντίστοιχες 

προσπάθειες στο παρελθόν σταματούσαν μετά 

από λίγο. Ωστόσο αυτή τη φορά η προσπάθεια 

αυτή ανατέθηκε σε έναν άνθρωπο που από τη 

φύση του είναι λίγο πεισματάρης και αντιμετώ-

πισε με συνέπεια αυτή την πρόκληση. Ωστόσο 

δεν ήμουνα μόνος. Αυτή η προσπάθεια αγκα-

λιάστηκε και από κάποιους συναδέλφους οι οποίοι βοήθησαν με κείμενα ή με γενικότερες πα-

ρατηρήσεις στις μέχρι σήμερα εκδόσεις.  Όλα αυτά που σχεδιάσαμε, όλα αυτά που ξεκινήσαμε 

μαζί να κάνουμε, εδραίωσαν τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική έκδοση στην καρδιά και στη συνεί-

δηση μας, θεωρώντας πλέον ως μια ηθική περισσότερο υποχρέωση να συνεχίσουμε αυτή την 

ομαδική προσπάθεια. Αυτό κάναμε και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε μέχρι και σήμερα και θα 

κάνουμε και στο μέλλον. 

Ο Αρχισυντάκτης 

Σαράντης Τρεβλόπουλος 

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τα Μέτρα 311, 312 και 313 του 

Άξονα 3 

Έως τις 24 Απριλίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι αγρότες και  επενδυτές να κάνουν 

αιτήσεις για τις δράσεις της μεταποίησης και του αγροτουρισμού. 

 

 Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών 

 Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 
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Στόχος των Μέτρων είναι η ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς 

της τοπικής οικονομίας. Τα επενδυτικά σχέ-

δια θα υλοποιηθούν στις περιοχές παρέμβα-

σης του Άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ) του ΠΑΑ και το 

ποσοστό ενίσχυσης είναι 50%. 

Οι περιοχές της Περιφερειακής Ενότη-

τας Σερρών όπου εφαρμόζονται αυτά τα Μέ-

τρα είναι οι Δημοτικές Ενότητες Αμφίπολης, 

Κορμίστας, Πρώτης, Ροδολίβους, Αχινού, 

Βισαλτίας, Νιγρίτας, (εκτός της Δ.Κ. Νιγρί-

της), Τραγίλου, Ηράκλειας, Στρυμονικού, 

Αλιστράτης, Κερκίνης και Πετριτσίου.  

Ενδεικτικά, οι επενδυτικές δαπάνες α-

φορούν σε: 

▪ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 

μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυ-

κτέρευσης . 

▪ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 

χώρων εστίασης και αναψυχής. 

▪ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για 

την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υ-

παίθρου (π.χ. εναλλακτικές μορφές του-

ρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώ-

ροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) . 

▪ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 

μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, πα-

ραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, 

βιοτεχνικών μονάδων σύμφωνα με τους 

επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος . 

▪ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σύμ-

φωνα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προ-

γράμματος . 

▪ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 

επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατρο-

φής μετά την α΄ μεταποίηση σύμφωνα 

με τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμ-

ματος . 

▪ Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (των 

κατηγοριών που αναφέρονται στις δρά-

σεις και για τους δικαιούχους αυτών των 

Μέτρων) με τη χρήση ανανεώσιμων πη-

γών ενέργειας για παραγωγή θερμότη-

τας/ψύξης ή/και ηλεκτρισμού (όπως κε-

ντρικά ηλιακά συστήματα, αξιοποίηση 

βιομάζας, γεωθερμικές εφαρμογές, φω-

τοβολταϊκά, κ.λ.π) με σκοπό την κάλυψη 

των αναγκών  της επιχείρησης καθώς και 

επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

(στο κτιριακό κέλυφος ή/και στον Η/Μ 

εξοπλισμό) σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. 

Δικαιούχοι του Μέτρου είναι φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του 

Μέτρου 311), κάτοικοι ή μη των περιοχών 

παρέμβασης του Άξονα 3 που δύνανται να 

υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επι-

χειρήσεων. Το συνολικό κόστος των προανα-

φερόμενων επενδύσεων ανέρχεται έως 

300.000 €, ενώ για όσες υπάγονται στην κα-

τηγορία «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρω-

ματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της 

τοπικής οικονομίας», το επιλέξιμο κόστος 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 €, ε-

φόσον στο επενδυτικό σχέδιο δεν προβλέπο-

νται δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού 

ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων. 
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ΤΟΠΣΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑ 

 

«Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της διοργάνωσης της Πανεπιστημιάδας θεά-

τρου Σερρών για το έτος 2013» 

Υποβλήθηκε φάκελος για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών υποστήρι-

ξης για τη διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών έτους 2013» σύμφωνα 

με την υπ’ 3853/2013 διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού του Δήμου Σερρών.  

 Στόχος του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της διοργάνωσης της Πα-

νεπιστημιάδας Σερρών για το έτος 2013. Συγκεκριμένα, το έργο αφορά την υποστήριξη της δι-

οργάνωσης του πολιτιστικού θεσμού της Πανεπιστημιάδας θεάτρου στο Δήμο Σερρών για το έτος 

2013. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στο χώρο του  Δημοτικού Θεάτρου «ΑΣΤΕΡΙΑ» το μήνα Μάιο, 

διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών περίπου και θα περιλαμβάνει παραστάσεις, ημερίδες με ει-

σηγήσεις από διεθνείς προσωπικότητες του θεάτρου, ειδικευμένα σεμινάρια (για το θέατρο, τη 

θεατρική συγγραφή κλπ) καθώς και θεατρικά εργαστήρια. Στις θεατρικές παραστάσεις της Πα-

νεπιστημιάδας Θεάτρου θα συμμετέχουν φοιτητικοί θίασοι διαφόρων πανεπιστημίων από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το θεατρικό τους  έργο συμβάλλοντας με 

αυτόν τον τρόπο στην ανάδειξη, προβολή και διάδοση του φοιτητικού θεάτρου καθώς και στην 

ευαισθητοποίηση του κοινού για το θέατρο.  

Με την υποβολή του φακέλου η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ΑΕ ΟΤΑ διεκδικεί τις παρα-

κάτω υπηρεσίες: 

▪ Υπηρεσίες Αφισοκόλλησης ▪ Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης 

▪ Υπηρεσίες Υποστήριξης παραγωγής  ▪ Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης  

 

 

«Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών» 

Σε φάση έναρξης υλοποίησης βρίσκεται πλέον το Τοπικό Σχέδιο δράσης για την Απασχόλη-

ση του Δήμου Σερρών με τον τίτλο «Συνεργώ στην Απασχόληση». Εντός του Φεβρουαρίου ολο-

κληρώθηκε η διαδικασία συντονισμού με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Κεντρικής 

Μακεδονίας και πλέον είμαστε έτοιμοι για την ανοιχτή πρόσκληση προς τους υποψήφιους ωφε-

λούμενους η οποία θα δημοσιευτεί εντός του Μαρτίου. Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο απευθύνεται 

σε ανέργους και απασχολουμένους του Δήμου Σερρών και αναμένεται να ωφελήσει 140 άτομα 

είτε εντάσσοντας τα στην αγορά εργασίας είτε  
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ΑΛΛΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

 

προετοιμάζοντας τα για επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι ωφελούμενοι για να συμμετέχουν 

στο σχέδιο θα πρέπει να είναι: 

1. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ. 

2. Νέοι επιστήμονες εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις που ορίζει το πρόγραμμα 

3. Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν 

υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντι-

κειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €. 

Με βάση το σχέδιο προβλέπεται να ωφεληθούν από τις δράσεις του: 60 άνεργοι, 35 νέοι ε-

πιστήμονες και 45 αγρότες.  

 

Συνάντηση εργασίας με Ομάδες Τοπικής Δράσης από την Βουλγαρία 

Συνάντηση εργασίας με στελέχη από Ομάδες Τοπικής Δράσης από την Βουλγαρία που δια-

χειρίζονται προγράμματα LEADER πραγματοποίησε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών στις Σέρ-

ρες στις 28 Φεβρουαρίου 2012. Στη συνάντηση από την πλευρά της Βουλγαρίας συμμετείχαν οι 

κάτωθι ομάδες: 

1. Local Action Group Harmanli  

2. Local Action Group Yablanitsa - Pravets  

3. Local Action Group Tundzha  

 

 

 

Φωτογραφικό υλικό από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ 

 

 

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η κα Ivanka Dushkova  και ο κος Ευστάθιος Τιτόπου-

λος ως ειδικοί σύμβουλοι τοπικής ανάπτυξης συνεργαζόμενοι με τις ΟΤΔ της Βουλγαρίας. 

Στόχος της συνάντησης ήταν η γνωριμία με τις Ομάδες Τοπικής Δράσης της Βουλγαρίας, η 

ανταλλαγή πληροφοριών και η διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευ-

ρών τόσο στα πλαίσια των τοπικών προγραμμάτων (μέσω του μέτρου 421β «Διακρατική συνερ-

γασία») όσο και σε άλλους τομείς μέσω δικτύωσης επιχειρήσεων των δύο περιοχών.  

 

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μετα-

ποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 - ΠΕΠ 

Κεντρικής Μακεδονίας 

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - 

Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με στόχο την ενίσχυση υ-

φιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα 

υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογί-

ες πληροφορικής. 

Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού: 

 από 30.000 έως 300.000 € για τον τομέα «Μεταποίηση» 

 από 20.000 έως 300.000 € για τον τομέα «Τουρισμός» 

 από (20.000 έως 100.000 € για τον τομέα «Εμπόριο - Υπηρεσίες». 

Η επιλογή του τομέα υποβολής της επενδυτικής πρότασης συσχετίζεται με τον δηλούμενο 

- προτεινόμενο ή τους δηλούμενους - προτεινόμενους προς ενίσχυση ΚΑΔ. Σε περίπτωση 

πρόθεσης ενίσχυσης δύο ή περισσότερων ΚΑΔ, όλοι οι δηλούμενοι προς ενίσχυση ΚΑΔ πρέπει 

να ανήκουν στον ίδιο τομέα. 

Σε ποιους απευθύνεται 

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται υφιστάμενες και νέες / υπό σύσταση επιχειρήσεις, 

οι οποίες δραστηριοποιούνται στις ενισχυόμενες Περιφέρειες και κατηγοριοποιούνται σύμφωνα 

με τα παρακάτω: 
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1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31/12/2011 έχουν δύο ή πε-

ρισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας. 

2. Νέες / υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατη-

γορία των υφιστάμενων.Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέ-

τουν τον/τους δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης, ενώ οι υπό σύσταση πριν 

την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης 

Τι χρηματοδοτείται 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου 

ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται: 

 από τριάντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (30.000 έως 300.000€) για τη Θεματική 

Ενότητα «Μεταποίηση» 

 από είκοσι χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 300.000€) για τη Θεματική 

Ενότητα «Τουρισμός» 

 από είκοσι χιλιάδες έως εκατό χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 100.000€) για τη Θεματική Ενό-

τητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες». 

Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 

ανωτέρω όρια. 

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών 

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός 

3. Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης) 

4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας 

5. Δικαιώματα τεχνογνωσίας 

6. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 

7. Λογισμικό 

8. Προβολή - Προώθηση 

9. Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

10. Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρη-

ματοδότησης 25%) 
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Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τους δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τις Θεματι-

κές Ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός» και τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία 

έκδοσης της απόφασης ένταξης για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες».  

Ιδιωτική συμμετοχή  

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί 

να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.  

Περίοδος υποβολής 

Από 25/2/2013 έως 25/4/2013  

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, οι επιλέξιμες ε-

νέργειες και δαπάνες, η επιλεξιμότητα των Κωδικών Αρχικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και περισ-

σότερες πληροφορίες περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος στο παρακάτω 

link. 

http://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/2122/Odhgos%20Programmatos%20Nea%20

Drash%20MME.pdf 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Μειώστε την περιττή κατα-
νάλωση χαρτιού. Μην εκτυ-
πώνετε την ηλεκτρονική μας 
έκδοση αν μπορείτε να τη  
διαβάσετε ηλεκτρονικά .” 

Αρχισυνταξία – Υπεύθυνος δημιουργικού 

 Τρεβλόπουλος Σαράντης, Κοινωνιολόγος 
Συντακτική Ομάδα 

 Ανοιξιάδης Νικόλαος, Γεωπόνος 
 Γραμματόπουλος Αριστείδης, Γεωπόνος 
 Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος 
 Καραγκιόζης Δημήτριος, Γεωπόνος 
 Μαυρουδής Γεώργιος, Λογιστής 

Υπεύθυνος σύνταξης 

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

Το επόμενο τεύχος  
τον Απρίλιο 
του 2013 

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 

 
 


