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ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ LEADER … ΕΝ ΟΨΕΙ 

 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εντάξεως των επενδυτικών σχεδίων της 2ης προκήρυξης του 

Προγράμματος LEADER Ν. Σερρών μετά από τη δειγματοληπτική διαδικασία διοικητικού ελέγ-

χου από την ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα και οριστικοποιήθηκε ο πίνακας των ενταγμένων έρ-

γων του τοπικού προγράμματος.  

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το τοπικό 

πρόγραμμα ανέρχεται σε 4.920.000 €.  

 

 Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών 

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

Τεύχος 25 

 

Μάρτιος – Απρίλιος  2013 

Σε αυτό το τεύχος 
 

 Προσέγγιση LEADER 
 Άξονας 3 του Π.Α.Α. 
 ΤΟΠΣΑ 
 Πανεπιστημιάδα Θεάτρου 
 Καταπολέμηση κουνουπιών 
 Προγράμματα για ιδιώτες 

Ενημερωτικό δελτίο
 

Μπορεί το πνεύμα της ελπίδας που το Πάσχα 

φέρνει, να μας βοηθήσει να βρούμε την ικα-

νοποίηση στα μικρά πράγματα και να αποκα-

ταστήσει την πίστη μας ότι η Ανάσταση του 

Κυρίου μπορεί να σημάνει και τη δική μας 

ανάσταση  σε προσωπικό, οικογενειακό και 

επαγγελματικό επίπεδο.  

Σας ευχόμαστε ένα Πάσχα φωτεινό και χα-

ρούμενο. 

Εκ της συντακτικής ομάδας

Πηγή εικόνας : http://taxeosistories.blogspot.gr/2012/04/blog-post.html 
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ΑΞΟΝΑΣ 3 ΤΟΥ Π.Α.Α. (ΠΡΩΗΝ Ο.Π.Α.Α.Χ.) 

 

 

 

Από τα έργα αυτά 24 έργα ύψους 

2.900.000 € είναι έργα ιδιωτών ή ιδιωτικών 

φορέων και 12 έργα ύψους 2.020.000 € α-

φορούν μικρά έργα υποδομών δημόσιου χα-

ρακτήρα.  

Τα οριστικά αποτελέσματα της 2ης προ-

κήρυξης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστο-

σελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών  

( www.aneser.gr )  

Μετά από την εξέλιξη αυτή, και χωρίς 

καμία καθυστέρηση, η Ομάδα Τοπικής Δρά-

σης προετοίμασε ήδη την επόμενη προκήρυ-

ξη του προγράμματος LEADER.  

Η κατανομή πιστώσεων και το υλικό των 

προκηρυσσόμενων δράσεων βρίσκεται ήδη 

στη Διαχειριστική αρχή προς έγκριση. Μόλις 

η διαδικασία αυτή ολοκληρωθεί η προκήρυ-

ξη θα βγει “στον αέρα”  

 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι πιστώσεις 

που θα προκηρυχθούν ανέρχονται σε 

1.400.000 € που αντιστοιχούν σε έργα ύ-

ψους περίπου 2.550.000 € και θα αφορούν 

όλες τις δράσεις του τοπικού προγράμματος 

που απευθύνονται σε ιδιώτες (μεταποίηση 

προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής 

και δασοκομικών ειδών, επιχειρήσεις εστία-

σης και αναψυχής, μικρά καταλύματα κλπ) 

αλλά και σε φορείς που υλοποιούν έργα δη-

μόσιου χαρακτήρα  (έργα υποδομής, πολιτι-

στικές εκδηλώσεις και υποδομές, αναπλά-

σεις και αποκαταστάσεις κτιρίων κλπ)  

Λίγες ακόμη ημέρες υπομονής λοιπόν 

για τους ενδιαφερόμενους, μέχρι την έναρξη 

της νέας προκήρυξης !  

  

Ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης - φακέλων υπο-

ψηφιότητας για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα: 

311 «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» 

312 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 

313 «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» 

του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ 2007-2013) του Άξονα 

3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» 

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 24η Μαΐου 2013 αντί της 24ης Απριλίου 

2013 που ίσχυε προηγουμένως. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στις με αριθμ. πρωτ. 2793/06.02.2013, 

2794/06.02.2013 και 2796/06.02.2013 Υπουργικές Αποφάσεις Προσκλήσεων Υποβολής Αι-

τήσεων Ενίσχυσης των αντίστοιχων Μέτρων. 
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ΤΟΠΣΑ 

 

 

 

«Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών» 

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο έργο «Τοπικό σχέδιο για την 

απασχόληση στο Δήμο Σερρών» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργώ στην 

Απασχόληση στην οποία η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος.  

Στόχος του έργου είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και η ενίσχυση της απασχόλησης 

μέσα από την προώθηση στην τοπική αγορά εργασίας κυρίως νέων με υψηλά προσόντα, 

ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις ευμετάβλητες σημερινές συνθήκες, αγρότες με νέες ιδέες 

και ικανότητες εφαρμογής καινοτομικών δράσεων και πρακτικών καθώς και μακροχρόνια 

ανέργων με προοπτική επαγγελματικού επαναπροσανατολισμού και ικανότητας εισόδου στην 

αγορά εργασίας. 

Ωφελούμενοι της δράσης είναι Δημότες ή Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σερρών των ακό-

λουθων ομάδων: 

 Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. (60 ωφελούμενοι) 

 Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί 

που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), υπό τις προϋποθέσεις που 

ορίζονται από το πρόγραμμα (35 ωφελούμενοι) 

 Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστη-

ριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011. 

(45 ωφελούμενοι) 

Με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα γίνει η προετοιμασία 

140 ωφελουμένων ώστε κάποιοι από αυτούς (άνεργοι) να ενταχθούν 

στην αγοράς και ορισμένοι άλλοι να εφαρμόσουν καινοτομίες στην 

επιχειρηματική δράση, λειτουργώντας παράλληλα ως πιλότοι δημι-

ουργίας απασχόλησης στην τοπική αγορά εργασίας.  

Δράσεις στις οποίες συμμετέχουν οι ωφελούμενοι είναι :  

 Ενέργειες δικτύωσης  

 Συμβουλευτική Υποστήριξη (Διάγνωση των αναγκών των 

ωφελουμένων, Συμβουλευτική απασχόλησης, Συμβου-

λευτική επιχειρηματικότητας) 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

 6 προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 70 ωρών το καθένα 

Την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το έντυπο της αίτησης συμμετοχής 

και τις προϋποθέσεις συμμετοχής μπορείτε να τα πληροφορηθείτε από την ιστοσελίδα της Α-

ΝΕΣΕΡ Α.Ε. (www.aneser.gr) και από τα γραφεία των εταίρων της αναπτυξιακής σύμπραξης.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν εντύπως αιτήσεις για ένταξη στο σχέδιο δράσης έως 

και 08/05/2013, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 15:00 στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 

Α.Ε., Βασ. Αλεξάνδρου 2, 2ος Όροφος, Τ.Κ. 62100 Σέρρες. 

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να λάβετε και κατά τη διάρκεια της 

ενημερωτικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Απριλίου και ώρα 19:00, 

στην αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» του Επιμελητηρίου Σερρών όπου θα γίνει η παρουσίαση 

του έργου. 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργώ στην Απασχόληση» σας προσκαλεί 
τη Δευτέρα 29 Απριλίου και ώρα 19:00, στην αίθουσα Γεώργιος 
Χρηστίδης του Επιμελητηρίου Σερρών σε ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: 

Παρουσίαση του έργου  

«Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Σερρών» 

Στόχος του έργου είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και η ενίσχυση της 
απασχόλησης στο Δήμο Σερρών μέσα από την προώθηση στην τοπική 
αγορά εργασίας κυρίως : 

 νέων με υψηλά προσόντα,  
 αγροτών με νέες ιδέες και  
 μακροχρόνια ανέργων με προοπτική επαγγελματικού 

αναπροσανατολισμού και ικανότητας εισόδου στην αγορά 
εργασίας. 

Η παρουσίαση του έργου θα γίνει από στελέχη της Αναπτυξιακής 
Εταιρείας Σερρών Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ. 
 

 Ο πρόεδρος της Α.Σ 
 Μωυσιάδης Ιωάννης 

 

 

 

Κατακυρώθηκε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ΑΕ ΟΤΑ η υλοποίηση του έργου «Παρο-

χή υπηρεσιών υποστήριξης για τη διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών 

έτους 2013» σύμφωνα με την υπ’ 3853/2013 διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού του Δήμου Σερ-

ρών.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 

 

ΑΡΗΣ 

 

 

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 διοργάνωσης του πολιτιστικού θε-

σμού της Πανεπιστημιάδας θεάτρου στο Δήμο Σερρών για το έ-

τος 2013.  

Με την κατακύρωση του έργου  η Αναπτυξιακή Εταιρεία 

Σερρών ΑΕ ΟΤΑ θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες: 

▪ Υπηρεσίες Αφισοκόλλησης ▪ Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης 

▪ Υπηρεσίες Υποστήριξης παραγωγής  ▪ Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης  

 

Τις επόμενες ημέρες ξεκινούν οι ψε-

κασμοί από την Αναπτυξιακή Εταιρεία 

Σερρών προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

οι πληθυσμοί των προνυμφών των κου-

νουπιών στα πλαίσια του επίγειου προ-

γράμματος καταπολέμησης των κουνου-

πιών.  

Προκειμένου ωστόσο να ξεκινήσει η 

υλοποίηση του προγράμματος απαιτείται η  υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης αφού 

πρώτα ολοκληρωθεί η λήψη των σχετικών αποφάσεων από όλους τους συμμετέχοντες στην προ-

γραμματική σύμβαση και πραγματοποιηθεί προληπτικός έλεγχος της σύμβασης από τον επί-

τροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Στην Προγραμματική αυτή σύμβαση η συμμετοχή της περιφέρειας αφορά στη διάθεση τόσο 

ανθρώπινου δυναμικού όσο και υλικών μέσων, ενώ η συμμετοχή των έξι συμβαλλομένων ΟΤΑ  

αφορά στη χρηματοδοτική συνδρομή με το συνολικό ποσόν των 370.000,00 €. 

Επισημαίνεται ότι, η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. αναλαμβάνει την επίγεια καταπολέμηση των κουνου-

πιών για το Νομό Σερρών ενώ την διενέργεια των αεροψεκασμών θα την εκτελέσει η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας συνολικά για όλη την Κεντρική Μακεδονία (και για το νομό Σερρών). Έ-

τσι το επίγειο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. για το νομό Σερρών 

θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το πρόγραμμα της Περιφέρειας.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 

 

 

 

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μετα-

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

Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ενίσχυση 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού 

– Εμπορίου – Υπηρεσιών»  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ μέχρι τις 10/05/2013. 

Επιπλέον προστέθηκαν νέοι επιχορηγούμενοι Κωδικοί Δραστηριότητας. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων 

των ενισχύσεων ισχύουν όσα ανακοινώθηκαν με την πρόσκληση. Περισσότερες 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 Ιούνιο 
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 


