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Ενημερωτικό Δελτίο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

ΤΕΥΧΟΥΣ 

 Προσέγγιση LEADER 


Προγραμματική για την 

ανάδειξη λίμνης Κερκίνης 


Ανάπλαση οικισμού 

Κερκίνης 


Επιχειρησιακά 

προγράμματα ΟΤΑ 


Υποβολή πρότασης για την 

κοινωνική οικονομία 


Προγραμματική για την 

εφαρμογή προγράμματος 

καταπολέμησης 

Επενδυτικά προγράμματα 

για ιδιώτες και επιχειρήσεις 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

Επόμενο τεύχος στις          
28 Φεβρουαρίου 2015 

Επιτρέψτε μου να στείλω τις καλύτερες ευχές μου για το Νέο Έτος σε όλους τους 

αναγνώστες μας και στους συνεργάτες μου όλα αυτά τα χρόνια στην ηλεκτρονική μας 

έκδοση. 

Ο ερχομός του νέου έτους είναι μια στιγμή που εμείς, ως πολίτες, ως οικογένειες, 

ως άτομα και ως κοινότητα στρέφουμε την προσοχή μας σε ό, τι είναι πραγματικά 

σημαντικό - την οικογένεια, τη φιλία, τη συνεργασία, την επιστροφή σε σημαντικές 

αξίες.  

Αυτό το χρονικό διάστημα, ιδίως, όσοι από εμάς έχουμε την τύχη να έχουμε 

χαρούμενες γιορτές θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την ανάγκη των άλλων οι οποίοι  

λόγω των οικονομικών συνθηκών διέρχονται μια δύσκολη περίοδο. 

Ευτυχισμένο το νέο έτος 

Ο αρχισυντάκτης 

Μειώστε την περιττή κατανάλωση χαρτιού. 

Μην εκτυπώνετε την ηλεκτρονική μας έκδοση 

αν μπορείτε να τη  διαβάσετε ηλεκτρονικά . 
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ΠΠρροοσσέέγγγγιισσηη  LLEEAADDEERR  

Ευχές και δώρα από το τοπικό πρόγραμμα LEADER 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η χρονιά για το Τοπικό Πρόγραμμα 

LEADER. Oι πληρωμές των δικαιούχων από το Τοπικό Πρόγραμμα 

LEADER κατά το έτος 2014 ξεπέρασαν τα 1.300.000 €. Το ποσό αυτό 

αφορά το καθαρό ποσό που πιστώθηκε στους λογαριασμούς των 

δικαιούχων (ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων) ενώ το 

συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης και της ιδιωτικής συμμετοχής των 

δικαιούχων ανεβάζει το συνολικό ύψος των επενδύσεων σε 2.100.000 € 

περίπου.  

Η πλειονότητα των χρημάτων αυτών διατέθηκαν στην τοπική αγορά 

για την αμοιβή προμηθευτών και υπηρεσιών δημιουργώντας ένα 

σημαντικό κύκλο εργασιών, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική 

περίοδο. Για το λόγω αυτό αξίζουν πολλά συγχαρητήρια κυρίως στους 

ιδιώτες επενδυτές που τολμούν και επενδύουν στον κλάδο τους.  

Μαζί με τις ευχές όλων των στελεχών της Ομάδας LEADER έρχονται 

και τα δώρα των εντάξεων. Επιπλέον 14 επενδυτικά σχέδια τα οποία 

είχαν υποβληθεί κατά την 4η προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος 

οδεύουν προς ένταξη. Η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης ξεκίνησε 

και θα ολοκληρωθεί τις πρώτες ημέρες της νέας χρονιάς οπότε μετά και 

τη  σύμφωνη γνώμη της ΕΥΕ ΠΑΑ θα ανακοινωθούν και επίσημα τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης.  Έως τότε καλή Πρωτοχρονιά με ευχές 

για μια χρονιά με υγεία και δημιουργικότητα.  

ΠΠρροογγρρααμμμμααττιικκήή  σσύύμμββαασσηη  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ττηηςς  

ΛΛίίμμννηηςς  ΚΚεερρκκίίννηηςς  

Κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 

πραγματοποίησε η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στα τέλη Νοεμβρίου 2014, 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των στελεχών – εξωτερικών 

συνεργατών μέσω συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα συμμετέχουν στην 

ομάδα έργου για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Σιντικής, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και 

της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. (ως φορέας υλοποίησης) για την εκπόνηση μελετών 

για την αξιοποίηση και ανάδειξη της λίμνης Κερκίνης.  
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Με την συγκρότηση της ομάδας έργου από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., στην 

οποία περιλαμβάνονται τόσο μόνιμα στελέχη της εταιρείας όσο και 

εξωτερικοί συνεργάτες που επιλέχθηκαν μέσω της ανωτέρω διαδικασίας, 

αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες των απαιτούμενων 

μελετών που προκύπτουν από την  μελέτη πλαίσιο που συντάσσεται στα 

πλαίσια του Υποέργου 1 «Αξιοποίηση και ανάδειξη της λίμνης Κερκίνης 

και των Παραλίμνιων περιοχών» της προγραμματικής σύμβασης.  

ΑΑννάάππλλαασσηη  οοιικκιισσμμοούύ  ΚΚεερρκκίίννηηςς  
Παραδόθηκε η μελέτη που εκπόνησε η Αναπτυξιακή Εταιρεία 

Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για το δήμο Σιντικής και 

αφορά τη συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης 

και ανάδειξης του οικισμού Κερκίνης. Στόχος είναι η συνολική μελέτη 

αναβάθμισης του οικισμού και η δυνατότητα ένταξης του συνόλου ή 

μέρους των προτεινόμενων παρεμβάσεων  στα πλαίσια του Μέτρο 322 : 

«Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών» του προγράμματος Αγροτική 

Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013.  
ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκάά  ππρροογγρράάμμμμαατταα  ΟΟΤΤΑΑ  

Σύμφωνα με τα άρθρα 203-207 του N. 3463/2006 (Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων)  θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. Στο 

πλαίσιο αυτής της διαδικασίας ο δήμος Βισαλτίας έχει προχωρήσει στην 

ανάθεση της εργασίας για την κατάρτισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε., με 

σκοπό την εκπόνηση του Επιχειρησιακού του Σχεδίου για την τρέχουσα 

δημοτική περίοδος. 

ΕΕφφααρρμμοογγήή  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  κκααττααπποολλέέμμηησσηηςς  

κκοουυννοουυππιιώώνν    
Μετά από ένα χρόνο κατά τον οποίο δεν εφαρμόστηκε πρόγραμμα 

καταπολέμησης κουνουπιών στο Νομό Σερρών από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 

και σε συνέχεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της 

εταιρείας μεταξύ του αντιπεριφερειάρχη Σερρών κου Ιωάννη Μωυσιάδη, 

δημάρχων της Π.Ε. Σερρών και στελεχών της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 

αποφασίστηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την εφαρμογή 

προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2015 με 

συμβαλλομένους: 
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▪ Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

▪ Το Δήμο Αμφίπολης 

▪ Το Δήμο Βισαλτίας 

▪ Το Δήμο Εμμ. Παπά 

▪ Το Δήμο Ηράκλειας 

▪ Το Δήμο Σιντικής 

▪ Το Δήμο Σερρών  

▪ Την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ορίστηκε ως φορέας υλοποίησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης για την εφαρμογή ενός επίγειου 

Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα 

Σερρών σε εκτάσεις και οικισμούς των Δήμων που συμμετέχουν στην εν 

λόγω προγραμματική, το οποίο σε συνδυασμό με το πρόγραμμα 

αεροψεκασμών που αναμένεται να εφαρμοσθεί από την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας θα αποτελέσει μία ολοκληρωμένη μέθοδο 

καταπολέμησης κουνουπιών.  

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύναψη της προγραμματικής και η 

έναρξη των ψεκασμών θα πρέπει να ληφθούν σχετικές αποφάσεις από τα 

αρμόδια όργανα των συμμετεχόντων και να εγκριθεί από τον επίτροπο 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εκτιμάται ότι η διαδικασία αυτή θα 

ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου ώστε να ξεκινήσουν το 

πρόγραμμα καταπολέμησης εντός του Μαρτίου του 2015 με σκοπό να 

υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα την φετινή περίοδο.  
ΚΚοοιιννωωννιικκήή  ΟΟιικκοοννοομμίίαα  

Υποβλήθηκε η πρόταση, η οποία αναμένεται να γίνει αποδεκτή, από 

την Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Συνεργασία για την 

Κοινωνική Οικονομία» με τίτλο «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών 

Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των 

πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» στην οποία η Αναπτυξιακή 

Εταιρεία Σερρών συμμετέχει ως μέλος της σύμπραξης με συντονιστή 

εταίρο το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος και εταίρους: 

▪ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

▪ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

▪ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

▪ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

▪ ΑΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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▪ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

▪ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

(ΕΕΤΑΑ) 

▪ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 

▪ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

▪ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

▪ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝΠΕ) 

▪ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 

▪ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ 

▪ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

▪ The Cultural Project Κοιν.Σ.Επ.  "Artisans" 

▪ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ BIO-RIZA  ΠΟΙΟΤΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ "BIO- RIZA Κοιν.Σ.Επ." 

Το σχέδιο δράσης θα υλοποιηθεί στο σύνολο των περιφερειακών 

ενοτήτων της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Με δεδομένη την 

έναρξη υλοποίησης της πράξης την 1 Φεβρουαρίου 2015 η λήξη της 

προσδιορίζεται την 31η Δεκεμβρίου του 2016. Στα πλαίσια της 

διαβούλευσης για την υποβολή του σχεδίου συμφωνήθηκε ότι οι 

ΚΟΙΝΣΕΠ που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια υλοποίησης του θα 

ανήκουν και στις τρεις προβλεπόμενες από το νόμο τύπους: 

α) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.  

β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας.  

γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και 

Παραγωγικού Σκοπού. 

Σκοπός της δημιουργίας του Περιφερειακού Μηχανισμού 

Υποστήριξης είναι η υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και 

ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, η διάχυση της 

ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και η εδραίωσή της μέσω μόνιμων 

δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών.  

Οι άμεσα ωφελούμενοι του Περιφερειακού Μηχανισμού 

Υποστήριξης είναι όλες εκείνες οι κατηγορίες του πληθυσμού που 

αντιμετωπίζουν εμπόδια ως προς την ένταξή τους στην αγορά εργασίας 

και κυρίως οι αναφερόμενοι ως ανήκοντες στις «Ευάλωτες» και «Ειδικές» 

ομάδες του πληθυσμού. 
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Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του σχεδίου είναι:  

1. Δικτύωση. Οι δράσεις δικτύωσης θα γίνουν τόσο σε εθνικό επίπεδο 
όσο και στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας. 

2. Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης. Οι δράσεις της 
κατηγορίας αυτής περιλαμβάνουν, ενέργειες διάχυσης της ιδέας της 
κοινωνικής οικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο. 

3. Διαχειριστικές Υπηρεσίες (αφορά στο συντονισμό-διαχείριση 
της Πράξης). Η δράση αυτή αφορά τον συντονισμό του συνόλου της 
Πράξης που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη και 
πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον Συντονιστή Εταίρο. 

4. Πληροφόρηση-Συμβουλευτική – Υποστήριξη.  Οι παρεχόμενες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες του Περιφερειακού Μηχανισμού προς τις 
Κοιν.Σ.Eπ. αποτυπώνονται στο αναλυτικό Σχέδιο Δράσης σε τρεις 
διακριτές δράσεις: 

α. Δράση «Πληροφόρηση-συμβουλευτική-υποστήριξη».  

β. Δράση «Υποστήριξη κατά τη φάση προ της επιχειρηματικής εκκίνησης 
Κοιν.Σ.Επ.  

γ. Δράση «Υποστήριξη κατά τη φάση της λειτουργίας των ΚοινΣΕπ με 
υπηρεσίες τύπου «θερμοκοιτίδας κοινωνικής επιχειρηματικότητας» 

5. Δομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού (αφορά τη 
δημιουργία Θερμοκοιτίδων) 

      ΕΕππεεννδδυυττιικκάά  ππρροογγρράάμμμμαατταα  γγιιαα  ιιδδιιώώττεεςς  
Προδημοσίευση του Προγράμματος  

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» 

Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 

(ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς 

νεοφυούς, επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα 

στοχεύει: 

▪ Στη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και 

▪ Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός 

ατόμου 
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ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο 

μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ΔΟΥ και οι οποίοι δεν 

ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα από 

1/1/2014 έως και την ημερομηνία προκήρυξης. 

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να 

έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, 

τους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας  

▪ Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων 

▪ Εφοδιαστική Αλυσίδα 

▪ Ενέργεια 

▪ Περιβάλλον 

▪ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

▪ Τουρισμός 

▪ Υγεία 

▪ Υλικά – Κατασκευές 

▪ Πολιτιστική - Δημιουργική Βιομηχανία 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού 

προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 

25.000,00€ έως 40.000,00€. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών 

προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της 

επένδυσης. Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 

40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής 

επιστολής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι 

τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του 

επιχειρηματικού σχεδίου. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1) Λειτουργικές (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, έξοδα προβολής & 

διαφήμισης). 2) Εξοπλισμός, προμήθεια πρώτων υλών και αποσβέσεις 

παγίων. 3) Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομικής, συμβουλευτικής, 

λογιστικής υποστήριξης και σύνταξης και παρακολούθησης 

επιχειρηματικού σχεδίου κλπ.). 4) Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία. 

5) Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας.   
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ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει 

να υποβάλλουν προς αξιολόγηση το επιχειρηματικό τους σχέδιο με 

βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην προκήρυξη του 

Προγράμματος. Η προκήρυξη του Προγράμματος, ο Οδηγός εφαρμογής 

και τα Παραρτήματά του, θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ 

ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr. 

Προδημοσίευση του Προγράμματος 
«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» 

Το Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» εντάσσεται στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, 

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο 

την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας. Οι 

στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία 

Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / 

Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία. 

Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω 

της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό 

εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση 

του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη 

ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας 

προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η χρηματοδότηση γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το 

Ελληνικό Δημόσιο. 

Καθεστώς ενίσχυσης – Προϋπολογισμός έργων– Διάρκεια έργων 
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού 

προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 20.000€ 

έως 300.000 €. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων 

ορίζεται σε 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Υπάρχει 

δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της 

αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. 

Επιλέξιμοι Φορείς – Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση : Υφιστάμενες 

μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

 
 
 
 
 



 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

9 

www.aneser.gr 

 
Επιλέξιμες Ενέργειες 

▪ Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων  

▪ Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους 

▪ Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της για την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών 

▪ Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης 

Τεχνολογίας 

▪ Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση  

▪ Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών για την λειτουργία σύγχρονων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

▪ Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός 

Διαδικασία αξιολόγησης 
Οι προτάσεις θα εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας όπως αυτή 

καθορίζεται από το χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής της επένδυσης. 

Οι αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, οι υποχρεώσεις 

των δικαιούχων και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν 

αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος. 

Η προκήρυξη του Προγράμματος, ο Οδηγός εφαρμογής και τα 

Παραρτήματά του, θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ 

http://www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Εταιρείας 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών  

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 

Μεραρχίας 67, Σέρρες, 62123,  
Τηλ. 23210 64402-3,  

Fax: 23210 99639,  

www.aneser.gr  e-mail: info@aneser.gr 

 

Επόμενο τεύχος τον Φεβρουάριο του 2015 

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. 

Αρχισυνταξία – Υπεύθυνος 
δημιουργικού  

▪ Τρεβλόπουλος Σαράντης,  

Κοινωνιολόγος  

Συντακτική Οµάδα  

▪ Ανοιξιάδης Νικόλαος,  

Γεωπόνος  

▪ Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος,  

Οικονοµολόγος  

▪ Μαυρουδής Γεώργιος,  

Λογιστής  

Υπεύθυνος σύνταξης  

▪ Καλογερούδης Ιωάννης,  

∆ιευθυντής ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε  

 


