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Γενική συνέλευση της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 

 
Πραγματοποιήθηκε στις 30/6/2009 στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ επί 

της οδού Βασιλέως Αλεξάνδρου 2 η ετήσια τακτική γενική συνέλευση χρήσης 

2009. Η γενική συνέλευση των μετόχων αφού άκουσε τις εισηγήσεις και τις 

διάφορες προτάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφάσισε τα 

παρακάτω: 

 Την έγκριση του ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρή-

σης 2008»  

 Την απαλλαγή των μελών του διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών 

από κάθε ευθύνη για την διαχειριστική χρήση του 2008 

 Την εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για 

τη χρήση του 2009 

 Την παροχή εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο για την προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας και την 

τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων του , σε τυχόν τροποποιήσεις του νέου Κώδικα δήμων και κοινοτήτων. 

 Την έγκριση της σύνθεσης της επιτροπής διαχείρισης του προγράμματος LEADER για την Δ’ Προγραμματική περίοδο. 

 Τέλος έγινε ενημέρωση των μετόχων της εταιρείας για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, για την πορεία εφαρμογής 

του τοπικού προγράμματος LEADER+ και την πορεία εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού 

Χώρου Κερκίνης & Παγγαίου. 

 

 

 

Εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 5954/2-7-2009 απόφαση 

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η κατα-

νομή της δημόσιας δαπάνης στις 41 Ομάδες  Τοπικής Δρά-

σης που εγκρίθηκαν να υλοποιήσουν τα τοπικά τους προ-

γράμματα στα πλαίσιο του άξονα 4 «Προσέγγισης LEADER» 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Το 

συνολικό ύψος των πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης ανέρχε-

ται σε 262.700.000€. Στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών  

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με βάση την απόφαση 

αυτή κατανεμήθηκε ποσό δημόσιας δαπάνης ύψους 

7.500.000 € προκειμένου να υλοποιήσει το τοπικό της πρό-

γραμμα.  

Η απόφαση αυτή αντικατέστησε προηγούμενη από-

φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

(υπ’ αρ. 5807/29-6-2009) με την οποία κατανέμονταν στην 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Δημόσια Δαπάνη ύψους 

8.250.000 €. Η αλλαγή αυτή της απόφασης του Υπουργείου  

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκάλεσε την αντί-

δραση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. α.ε. το  
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οποίο απέστειλε προς τον Υπουργό επιστολή διαμαρτυρίας η 

οποία δημοσιεύτηκε και από τα τοπικά και πανελλήνιας 

εμβέλειας μέσα μαζικής ενημέρωσης.   

Σήμερα η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ως Ομάδα Τοπικής Δρά-

σης, που έχει αναλάβει την υλοποίηση του τοπικού προ-

γράμματος, κλήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίμων, σε διαδικασία διαβούλευσης με την Ειδι-

κή Υπηρεσία Διαχείρισης του LEADER του ΠΑΑ, προκειμένου  

 

 

να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής της σύμ-

βασης της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. με το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων στη βάση της ήδη αναμορφωμένης 

πρότασης με βάση το ποσό που της αναλογεί. Σε σύντομο 

χρονικό διάστημα πρόκειται να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

υπογραφής της σύμβασης της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. με το Υπουρ-

γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κατόπιν αυτού η 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. θα είναι σε θέση να προβεί σε ανοιχτές προ-

σκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υποψηφίους 

επενδυτές (ιδιώτες ή/και συλλογικούς φορείς) της περιοχής 

για να υποβάλουν τις προτάσεις τους προς χρηματοδότηση.    

 

 
 
 
 

Καταγραφή και αποτύπωση σε Γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα των αρδευτικών γεωτρήσεων στο νομό  

Σερρών. 

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών - Αναπτυξιακή      

Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. δημιούργησε κατόπιν αναθέσεως 

από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών χάρτη στον οποίο 

αποτυπώνονται οι κρατικές και ιδιωτικές γεωτρήσεις του 

Νομού Σερρών. Το πρώτο μέρος της εργασίας περιλάμβανε 

τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από την αρμόδια 

υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών. Συγκε-

κριμένα πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική καταγραφή των 

καταχωρημένων γεωτρήσεων από το χειρόγραφο πρωτό-

κολλο που τηρούνταν στην Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων 

και Υδατικών πόρων  της Ν.Α. Σερρών. Με τον τρόπο αυτό 

δημιουργήθηκε μια οργανωμένη βάση χωρικών δεδομένων 

με τις καταχωρημένες γεωτρήσεις του Νομού Σερρών. 

Στη συνέχεια έγινε η καταχώρηση - χωροθέτηση 

των δεδομένων των γεωτρήσεων μέσω του προγράμματος 

ArcMap  (εφαρμογή που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, 

τροποποίηση, παρουσίαση των γεωγραφικών δεδομένων). 

Με την εισαγωγή των στοιχείων και με την ποσοτική και 

ποιοτική ανάλυσή τους είναι δυνατή η εξαγωγή χαρτών που 

αναφέρονται στις πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά το 

πρώτο μέρος. Μέσω της εργασία αυτής δίνεται η δυνατότη-

τα για μια ταχεία και παραστατική απεικόνιση των καταχω-

ρημένων γεωτρήσεων, ενώ αποτελεί παράλληλα ένα ιδιαί-

τερα ισχυρό μέσο γεωγραφικής ανάλυσης.  

 

Δημιουργία τουριστικού χάρτη του Νομού Σερρών 

Στα πλαίσια του Μέτρου 1.3.3.2 Ενέργειες προώθησης και προβο-

λής του τοπικού προγράμματος Leader Plus πραγματοποιήθηκε 

από την Αναπτυξιακή εταιρία ΟΤΑ Α.Ε. η δημιουργία Τουριστικού 

Χάρτη του Νομού Σερρών. 

Ο Χάρτης περιλαμβάνει χωροθετική πληροφορία για Μνημεία, 

Αξιοθέατα, Χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος, Καταλύματα, 

Κέντρα Υγείας/Νοσοκομείο, Διεθνή περιπατητικά μονοπάτια κτλ 

του Νομού Σερρών . 

Παράλληλα στα πλαίσια δημιουργίας του τουριστικού χάρτη για 

το Νομό Σερρών δημιουργήθηκε και χάρτης που αφορά τον πο-

λεοδομικό ιστό της πόλης με χρήσιμες πληροφορίες τουριστικού 

και μη ενδιαφέροντος.    
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Δημιουργία κυνηγετικού χάρτη του Νομού Σερρών 

 

Το κυνήγι είναι μια δραστηριότητα που εξασκείται 

από ένα σημαντικό αριθμό ατόμων και αποτελεί μια μορφή 

εναλλακτικού φυσιολατρικού τουρισμού, με φανατικούς 

φίλους αλλά και εχθρούς. Η ανάγκη να εξυπηρετηθούν αυτά 

τα άτομα είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη συνεργασίας 

της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης 

(Κ.Ο.ΜΑ.Θ.) με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών - Αναπτυ-

ξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. για τη δημιουργία του κυνη-

γετικού χάρτη του Νομού Σερρών το 2008.  Στα πλαίσια της 

επικαιροποίησης του χάρτη πραγματοποιήθηκε το 2009 η 

επανέκδοσή του και η έκδοσή του σε έναν αριθμό 7.000 

αντίτυπων. Στο χάρτη καταγράφονται οι ζώνες κυνηγετικού 

ενδιαφέροντος, ενώ επίσης αποτυπώνονται πληροφορίες 

τουριστικού και γενικότερου ενδιαφέροντος.  

 

 

Ειδικότερα για τις κυνηγετικές ζώνες καταγράφηκαν:   

 Η περιοχή που απαγορεύεται το κυνήγι (καταφύγια 

άγριας ζωής, παραμεθόρια ζώνη),  

 Η ζώνη θήρας ( διάβασης) τρυγόνων, ορτύγων & και 

λοιπών περιστεροειδών,  

 Η ζώνη εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων,  

 Η ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή. 

Τη δημιουργία του χάρτη ανέλαβε το τμήμα GIS 

(Γεωγραφικά πληροφορικά Συστήματα) της Αναπτυξιακής 

Εταιρείας Σερρών και η καταγραφή των παραπάνω δεδομέ-

νων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση GPS. Το GPS (Global 

Positioning System, Παγκόσμιο Σύστημα Θεσιθεσίας), είναι 

ένα παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης, το οποίο βασί-

ζεται σε ένα "πλέγμα" εικοσιτεσσάρων δορυφόρων της Γης, 

στους οποίους υπάρχουν ειδικές συσκευές, οι οποίες ονομά-

ζονται "δέκτες GPS". Οι δέκτες αυτοί παρέχουν ακριβείς 

πληροφορίες για τη θέση ενός σημείου, το υψόμετρό του, 

την ταχύτητα και την κατεύθυνση της κίνησης του. Επίσης, 

σε συνδυασμό με το ειδικό λογισμικό χαρτογράφησης 

(ArcMap) έγινε γραφική απεικόνιση αυτών των πληροφο-

ριών ενώ δημιουργήθηκε και ο χάρτης μέσω του προγράμ-

ματος.  

 

 

 

 

 

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. με την υπ. αρ. 40/09 απόφαση 

του Διοικητικού της Συμβουλίου συμμετέχει στον ανοιχτό 

δημόσιο διαγωνισμό ύψους 192.445 ευρώ συμπεριλαμβα-

νομένου ΦΠΑ που προκηρύχθηκε με την υπ. Αριθμ. 

168/2009 διακήρυξη με αναθέτουσα αρχή τον Φορέα Δια-

χείρισης Λίμνης Κερκίνης. Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρη-

σιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον», Μέτρο 8.1, Προστασία και 

διαχείριση βιοτόπων – οικοτόπων, προστασία ειδών, περιο-

χές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και χρηματοδοτείται σε 

ποσοστό 80% το ανώτερο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-

φερειακής Ανάπτυξης και το υπόλοιπο ποσοστό από Εθνι-

κούς πόρους ( Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων ). 

 

 

 

 

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρε-

σιών οι οποίες κατατάσσονται σε δύο (2) διακριτές κατηγο-

ρίες και τρεις (3) υποκατηγορίες: 

1. Υπηρεσίες δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητο-

ποίησης 

1.1. Υπηρεσίες σχεδιασμού και εκτύπωσης εντύπων. 

Οι υπηρεσίες αφορούν το σχεδιασμό και την παραγωγή 

διαφόρων εντύπων του Φορέα όπως τριμηνιαίο δελτίο, 

ετήσιο οδηγό δράσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων, φακέλων 

Α4 για διανομή εντύπων, ενημερωτικού οδηγού της  
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προστατευόμενης περιοχής, οδηγού αναγνώρισης ορνιθο-

πανίδας, χάρτη, αφισών κλπ. 

 1.2. Υπηρεσίες διαφημιστικές. Οι υπηρεσίες αφορούν 

τη διοργάνωση δύο ημερίδων και ενός συνεδρίου, τη δημι-

ουργία λογότυπου του Φορέα, το σχεδιασμό της ιστοσελί-

δας του Φορέα και μιας ηλεκτρονικής έκδοσης (newsletter) 

1.3. Υπηρεσίες ζωγράφου φύσης. Οι υπηρεσίες αφο-

ρούν τη συνεργασία με εγνωσμένου κύρους ζωγράφο   

φύσης για την εικονογράφηση του οδηγού αναγνώρισης 

ορνιθοπανίδας και των άλλων εντύπων και εκδόσεων του 

Φορέα.  

 

 

2. Υπηρεσίες έρευνας εντομοπανίδας και μικρών 

θηλαστικών της περιοχής του υγροτόπου. Οι υπηρεσί-

ες αφορούν την έρευνα της εντομοπανίδας της προστα-

τευόμενης περιοχής και την ταυτοποίηση των δειγμάτων 

καθώς επίσης και έρευνα καταγραφής των μικρών θηλαστι-

κών της περιοχής.  

  Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. για τα υποτμήματα 1.1 και 1.2 

συμμετέχει στο διαγωνισμό ως ένωση εταιρειών μαζί με τις 

εταιρείες PROLINE ΕΠΕ και WIN ΕΠΕ, έχοντας αναλάβει 

παράλληλα το ρόλο του συντονιστή. Επίσης αυτόνομα συμ-

μετέχει για το υποτμήμα 1.3 και το τμήμα 2. 

 

Πρόγραμμα: «Ενίσχυση για την απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας ιατρών, οδοντιάτρων, μηχανικών, γεωτεχνικών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, 

λογιστών και οικονομολόγων- συμβούλων».  

 
Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι επιστήμονες - ελεύ-

θεροι επαγγελματίες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορί-

ες και οι οποίοι :  

 Είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική Επικράτεια.  

 Λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης.  

 Τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας και έχουν μία του-

λάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση (του-

λάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 – διαχειριστική 

χρήση 2008).  

 Διαθέτουν ΑΦΜ έγκυρο, ενεργό και ενταγμένο σε συ-

γκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 

(ΚΑΔ).  

 γκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 

(ΚΑΔ).  

 Έχουν κάνει πρώτη έναρξη επαγγέλματος πριν την 

1η/1/2009.  

 Διαθέτουν φορολογική ενημερότητα.  

Χρηματοδοτείται: 

 εξοπλισμός πληροφορικής (Η/Υ και περιφερειακά)  

 απαραίτητο ειδικό λογισμικό (software)  

 εξειδικευμένος εξοπλισμός σύγχρονης τεχνολογίας για 

την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας (π.χ. ιατρικά 

μηχανήματα).  

Ύψος και είδος ενίσχυσης 

Αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης, ύψους 80% επί της 

υποβαλλόμενης πρότασης, προβλέπεται για τους νέους 

επαγγελματίες, δηλαδή εκείνους οι οποίοι κατέθεσαν δήλω-

ση έναρξης άσκησης επαγγέλματος μέσα στην τελευταία 

πενταετία (μετά την 1η Ιανουαρίου 2004). 

 Για όσους έχουν κάνει έναρξη άσκησης επαγγέλματος πριν 

την 1η Ιανουαρίου 2004 προβλέπεται ποσοστό ενίσχυσης 

ύψους 50% του προϋπολογισμού της πρότασης. Σε κάθε 

περίπτωση, εφόσον ο προϋπολογισμός μιας υποβαλλόμενης 

πρότασης υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της ανά δραστηριό-

τητα επιχορηγούμενης πρότασης, η ενίσχυση περιορίζεται 

στο μέγιστο προβλεπόμενο ποσό:  

 Ιατροί /οδοντίατροι: 5.000 - 20.000€   

 Μηχανικοί:   4.000 - 8.000€      

 Γεωτεχνικοί: 4000 - 8000€   

 Δικηγόροι- Συμβολαιογράφοι: 3.000 - 5.000€     

 Οικονομολόγοι- Σύμβουλοι: 3.000 - 5.000€     

 Λογιστές   3.000 - 5.000€   

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά 

μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr κατά την πε-

ρίοδο 1/9/2009-9/10/2009  , χωρίς την προσκόμιση δικαιο-

λογητικών. Τα κριτήρια επιλογής των προτάσεων θα βασί-

ζονται σε οικονομικά στοιχεία παρελθόντων ετών. Η  
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αξιολόγησή τους θα είναι συγκριτική και θα γίνεται ηλε-

κτρονικά με αυτόματο τρόπο - μέσω του συστήματος taxis- 

μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Η προθεσμία  

 

 

υλοποίησης των προτάσεων ορίζεται σε 4 μήνες από την 

ημερομηνία έγκρισης τους. Για τις εγκεκριμένες προτάσεις,  

θα γίνονται  αποδεκτές μόνο δαπάνες που έχουν πραγματο-

ποιηθεί από 01/09/2009. Περισσότερες πληροφορίες: Κέ-

ντρο Υποδοχής Επενδυτών Ν. Σερρών – Διοικητήριο, 

Μεραρχίας 36-τηλ. 2321083377  

Πρόγραμμα: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών». 

 

Όροι και προϋποθέσεις: Το φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση καλείται 

«Δυνητικός Δικαιούχος της Ενίσχυσης». Οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, 

είναι οι ακόλουθες: 

 Να είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια. 

 Να έχουν συμπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις 

δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις. 

 Να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης 

ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. 

Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να 

κυμαίνεται: 

 από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) μέχρι δέκα εκα-

τομμύρια ευρώ (10.000.000 €) το μέγιστο για τις θεματικές 

ενότητες «Τουρισμός», «Υπηρεσίες» και «Εμπόριο» 

 από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) μέχρι δέκα εκα-

τομμύρια ευρώ (10.000.000 €) το μέγιστο για την θεματική 

ενότητα «Μεταποίηση» 

Για τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης που 

λειτουργούν για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 

ετών και δεν έχουν τρεις πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστι-

κές χρήσεις, για την τήρηση των ορίων του εδαφίου αυτού, 

λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο (2) ετών. 

 Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Κατ’ 

εξαίρεση στη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» είναι     

 

 

 

επιλέξιμες και οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία, σύμ-

φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Να απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτομα κατά το 2008. 

 Να είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σύμφωνα με 
τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 

6ης Μαΐου 2003. 

 Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης 
παλαιάς κρατικής ενίσχυσης. 

Ύψος και είδος ενίσχυσης: 65% για όλο το νομό 

Σερρών. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότα-

σης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται: 

 από πενήντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ 

(50.000 έως 300.000 €) για την θεματική ενότητα 

«Μεταποίηση» 

 από τριάντα χιλιάδες έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες 

ευρώ (30.000 έως 250.000 €) για την θεματική ενότη-

τα «Τουρισμός» 

 από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ 

(20.000 έως 200.000 €) για τις θεματικές ενότητες «Ε-

μπόριο» και «Υπηρεσίες» 

Σημειώνεται ότι η επιλεξιμότητα δαπανών, σε περί-

πτωση έγκρισης της επενδυτικής πρότασης, ισχύει από 

25/5/2009. Προθεσμία υποβολής προτάσεων από 

01/09/2009 και μέχρι τις 9/11/2009 

Περισσότερες πληροφορίες: Κέντρο Υποδοχής 

Επενδυτών Ν. Σερρών – Διοικητήριο, Μεραρχίας 36-

τηλ. 2321083377

Μετάθεση Ημερομηνίας Έναρξης Υποβολής Προτάσεων για τα Προγράμματα "Πράσινη Επιχείρηση 2009", "Πρά-

σινες Υποδομές 2009" και "Μετεγκατάσταση 2009". 

Για τα τρία παραπάνω προγράμματα  η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 6η /10/2009. 

Επίσης αναμένεται να καθοριστούν οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για τα παρακάτω προγράμματα 

«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», «ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ», «ΜΕΤΟΙΚΩ», «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009 – 

ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ», «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009», «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΣΤΗΡΙΖΩ 2009» προδημοσίευση 

 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση - μέσω χρημα-

τοδοτικών ενισχύσεων – στην ενίσχυση των άμεσων και 

σχετικά μικρών αλλά στρατηγικής σημασίας αναγκών των 

πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων, που δραστηριο-

ποιούνται στους τομείς της μεταποίησης 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι υφιστά-

μενες πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις για τις οποίες 

συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

 Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα 
στα όρια της επικράτειας. 

 Ασκούν μία από τις επιλέξιμες δραστηριότητες των κλά-
δων μεταποίησης η οποία αντιστοιχεί στους παρακάτω κω-

δικούς δραστηριότητας κατά τομείς, κλάδους ή τάξεις NACE 

10.52, 10.7, 10.82, 10.83, 10.84, 11.05, 11.07, από 13 – 

23, 25-28, 31 – 33, 37-39.  

 Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης να ανήκει στους 

επιλέξιμους κλάδους της μεταποίησης βάση των μεγαλύτε-

ρων ακαθάριστων εσόδων (σύμφωνα με τον κωδικό 761 

του εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης). 

 Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη (τουλάχιστον 

12μηνη) φορολογική χρήση. 

 Απασχολούσαν, κατά το έτος 2008, 0 – 9 άτομα με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας (στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι 

αυτοαπασχολούμενοι), εκφραζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας (ΕΜΕ). 

 Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριε-

τίας ανέρχεται από 20.000€  έως 2.000.000,0€. 

 Έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας ως προς μεταποιητική 
τους δραστηριότητα ή σχετικό απαλλακτικό.  

 Διαθέτουν τεκμηριωμένα την απαιτούμενη ίδια συμμετο-
χή κατά την υποβολή της πρότασης. 

2. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις με νομική μορ-

φή που θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία 

(Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ ή Ανώνυμη ή Συνεταιρι-

σμός). 

3. Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) 

μόνο πρόταση. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες 

από μία προτάσεις στο Πρόγραμμα, οι προτάσεις που αυτό 

το Νομικό πρόσωπο συμμετέχει θα απορρίπτονται όλες. 

Όρια προϋπολογισμών και Ποσοστό Χρηματοδότη-

σης 

1. Τα όρια του προϋπολογισμού των προτάσεων σε ΕΥΡΩ 

(μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), καθώς επίσης και το 

ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζονται ως 

εξής: 

Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογι-

σμού της πρότασης: € 10.000 

Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 

της πρότασης: €60.000  

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης: 50% γενικά  

2. Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης 

για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται 

ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου.  

3. Ο Τραπεζικός δανεισμός για την κάλυψη της ιδιωτικής 

συμμετοχής μπορεί να ανέρχεται  μέχρι  ποσοστού 25% 

του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών 

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋ-

πολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύν-

δεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατη-

γορίες επιλέξιμων δαπανών και τα παρακάτω ανώτατα όρια 

δαπανών ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών: 

Α/Α Επιλέξιμη 

Κατηγορία Δαπάνης 
Ανώτατα όρια επιχορηγούμενων Δαπανών ανά κατηγορία 

1 Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις Μέχρι 60.000€  

2 Κτιριακά - Διαμόρφωση Χώρων Μέχρι 30.000€  

3 Δαπάνες Διαφήμισης  - Συμμετοχή σε 
Εκθέσεις Εσωτερικού 

Μέχρι 30.000€ 

4 Άλλες άυλες Δαπάνες Μέχρι 20.000€ 
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Επιλέξιμες είναι οι προτάσεις των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός κατά τη διαδικασία υπαγωγής κυμαίνεται 

από 10.000€ - 60.000€. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) μέσω του δικτυακού τόπου 

www.eommex.gr, συνεχώς από ημερομηνίας έναρξης 05/10/2009, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, εκτός των περιό-

δων που διαρκεί η αξιολόγηση και η υπαγωγή των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής 

είναι υποχρεωτική. Περισσότερες πληροφορίες: Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών Ν. Σερρών – Διοικητήριο, Με-

ραρχίας 36-τηλ. 2321083377  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» προδημοσίευση 

 

Το Πρόγραμμα «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» αποτελεί μια επί 

μέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαί-

σιο του ΕΣΠΑ, με πολλαπλή σκοπιμότητα. Πιο συγκεκριμέ-

να, αποσκοπεί, στην ενίσχυση επιχειρήσεων, προκειμένου  

 να πιστοποιηθούν με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων 
ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 

1801/OHSAS 18001:2007 ή/και ISO 14001:2004/ΕΜΑS, 

ή/και ISO 27000 ή/και SΑ 8000 ή/και άλλων συστημάτων 

διαχείρισης που βασίζονται σε πρότυπα ευρείας αναγνώρι-

σης (εθνικά, διεθνή ή κλαδικά)  

 να ενισχύσουν/βελτιώσουν τις υποδομές τους, στο πλαί-
σιο της συνεχούς βελτίωσης (continual improvement) ήδη 

εγκατεστημένων (και σε ισχύ) συστημάτων διαχείρισης που 

σχετίζονται με την ποιότητα, τη διασφάλιση της ασφάλειας 

των τροφίμων, την υγιεινή & ασφάλεια στο χώρο εργασίας, 

το περιβάλλον & την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 

διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων, την ασφάλεια 

πληροφοριών, την εταιρική κοινωνική ευθύνη κλπ.  

 να συμπληρώσουν/ενισχύσουν τις υποδομές τους στο 
πλαίσιο ικανοποίησης των απαιτήσεων που θέτει η απαίτηση 

για πιστοποίηση τους σε συστήματα διαχείρισης με βάση τα 

πρότυπα ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 

1801/OHSAS 18001:2007 ή/και ISO 14001:2004/ΕΜΑS, 

ή/και ISO 27000 ή/και SΑ 8000 ή/και άλλα συστήματα δια-

χείρισης που βασίζονται σε πρότυπα ευρείας αναγνώρισης 

(εθνικά, διεθνή ή κλαδικά) και τα οποία δεν ήταν εγκατε-

στημένα πριν τη προδημοσίευση του προγράμματος 

 να προβούν σε πιστοποίηση προϊόντων-υπηρεσιών με 
βάση αναγνωρισμένα πρότυπα/τεχνικές προδιαγραφές (που 

συνήθως συνοδεύεται από τη λήψη ειδικών σημά-

των/πιστοποιητικών συμμόρφωσης)   ή/και να προβούν σε 

αναγκαίες ενέργειες για την επίθεση σήμανσης CE σε προϊό-

ντα με βάση τις εφαρμοστέες κοινοτικές απαιτήσεις.                             

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Δικαιούχος ενίσχυσης του 

Προγράμματος «Σύγχρονη Επιχείρηση» μπορεί να  

καταστεί οποιοδήποτε πρόσωπο που πληροί σωρευτικά τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Είναι επιτηδευματίας κατά την έννοια των διατάξεων του 
ΚΒΣ (παρ. 1 του άρθρου 2) εξαιρουμένων των κοινοπραξιών 

(παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) 

 Ασκεί δραστηριότητα πριν την 1/01/(έτος υποβολής πρό-

τασης-2) και έχει κλεισμένη τουλάχιστον μία διαχειριστική 

περίοδο 

 Έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα 

 Τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

 Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 

αρ.1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 (EL 

L 379/28.12.2006) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 

87 & 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

(de minimis aid) (βλέπε και Παράρτημα Ι του παρόντος 

Οδηγού προγράμματος) 

 Εμπίπτει σύμφωνα με την ταξινόμηση των κωδικών δρα-
στηριότητας (ΚΑΔ 2008) στους παρακάτω επιλέξιμους ΚΑΔ 

2008 είναι: 06 – 32, 35 – 37, 38.2, 38.3,55.1, 33, 38.1, 39 -

46, 47 (εκτός του 47.8), 49 – 53, 55 (εκτός από το 55.1), 

56, 58 -66, 68-75, 77-82,85 – 88,90,91,93, 95,96. 

 Δε βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση και δεν εκκρεμεί σε βάρος του ανάκτηση ενίσχυ-

σης, 

 Δεν είναι προβληματική επιχείρηση. 

 Έχει μέσο όρο κύκλου εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο των € 

30.000,00 κατά την τελευταία τριετία (η απαίτηση αυτή θα 

ισχύει για τα έτη 2007 & 2008 για τον πρώτο κύκλο υποβο-

λής προτάσεων) και ο μέσος όρος των κερδών προ φόρων 

και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας είναι θετικός. 

 Δηλώνει υπεύθυνα ότι διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές 
για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων  
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με αναπηρία ή δεσμεύεται για την υλοποίηση των απαραί-

τητων υποδομών πρόσβασης μέχρι και την ολοκλήρωση της 

επένδυσης (σε περίπτωση που δεν διαθέτει τις σχετικές 

υποδομές και η πρόταση ενταχθεί στο Πρόγραμμα). 

Όρια Προϋπολογισμών & Ποσοστά Χρηματοδότησης 

1. Τα όρια του προϋπολογισμού των προτάσεων σε ΕΥΡΩ 

(μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), καθώς επίσης και το 

ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζονται ως 

εξής: 

Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογι-

σμού της πρότασης: 30.000 € 

Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 

της πρότασης: Από 80.000 € έως 150.000 €   ανάλογα με 

την επιχείρηση 

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης: 50% γενικά  

2. Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης 

για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται 

ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου.  

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Ως επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται οι παρακάτω:  

Δαπάνες εμπειρογνωμόνων: Δαπάνες παροχής υπηρε-

σιών Συμβούλου-εμπειρογνώμονα (σχεδιασμός, ανάπτυξη,  

εφαρμογή) στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων του προ-

γράμματος  

Δαπάνες Επαλήθευσης & Πιστοποίησης: Δαπάνες πι-

στοποίησης των Συστημάτων Διαχείρισης ή επαλήθευσης  

 

 

 

 

 

του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMAS).   

Δαπάνες Αγοράς Προτύπων, που αφορούν σε Συστήματα 

Διαχείρισης- Προϊόντα-Υπηρεσίες για τα οποία ζητείται Πι-

στοποίηση ή θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης 

διαδικασίας εκτίμησης συμμόρφωσης προϊόντων για την 

επίθε  ση σήμανσης CE. Δαπάνες για την πιστοποίηση προ-

ϊόντων-υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυ-

πα/τεχνικές προδιαγραφές ή/και δαπάνες αναγκαίες για την 

επίθεση σήμανσης CE σε προϊόντα με βάση τις εφαρμοστέες 

κοινοτικές απαιτήσεις. 

Δαπάνες Διαμόρφωσης Χώρων: Δαπάνες για βελτιώσεις 

ήδη υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο 

συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις  Συστημάτων Διαχείρισης 

(όπως έχουν οριοθετηθεί στην αρχή του Οδηγού και όπως 

επαναλαμβάνονται και παρακάτω). 

Δαπάνες προμήθειας Υλισμικού (Hardware) & Λογι-

σμικού (Software): Δαπάνες προμήθειας Υλισμικού & 

Λογισμικού που συμβάλλουν στην ικανοποίηση των στόχων 

του προγράμματος (όπως έχουν οριοθετηθεί στην αρχή του 

Οδηγού και όπως επαναλαμβάνονται και παρακάτω) 

Δαπάνες Συμβούλων: Δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων 

που αφορούν αποκλειστικά στην σύνταξη του φακέλου 

υποβολής & στην επίβλεψη υλοποίησης του ενταγμένου 

έργου 

Η πρόταση υποβάλλεται µε το «Έντυπο Υποβολής», το 

οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής 

από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα που παρέχει 

το Υπ.ΟΙ.Ο. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υπο-

χρεωτική.  

Περισσότερες πληροφορίες: Κέντρο Υποδοχής 

Επενδυτών Ν. Σερρών – Διοικητήριο, Μεραρχί-

ας 36-τηλ. 2321083377  

 

 

 

 

Αρχισυνταξία – Υπεύθυνος δημιουργικού 

 Τρεβλόπουλος Σαράντης, Κοινωνιολόγος 
Συντακτική Ομάδα 

 Ανοιξιάδης Νικόλαος, Γεωπόνος  

 Ανδρεάδου Παναγιώτα, Τοπογράφος 

 Γραμματόπουλος Αριστείδης Υπεύθυνος Κ.Υ.Ε. 

 Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος 

Υπεύθυνος σύνταξης 

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

Το επόμενο τεύχος  
τον Οκτώβριο του 2009 


