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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

 

 

 

 Επειδή το παρόν τεύχος απευθύνεται σε επαγγελματίες ας δούμε πως αντιμετωπίζουν αυτοί την κατάσταση που επι-

κρατεί στην αγορά.  

 

 

Πώς απαντούν οι επαγγελματίες, σε περίοδο αναδουλειάς, στην ερώτηση: “Πώς πάει η δουλειά;" 

 

Φούρναρης : ψίχουλα 

Μανάβης: κολοκύθια 

Αγρότης: ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι 

Ανθοπώλης: μαρασμός 

Υφασματέμπορος: πανί με πανί 

Ψαράς: ούτε λέπι 

Φαρμακοποιός: με το σταγονόμετρο 

Ηλεκτρολόγος: δεν βλέπω φως 

Υδραυλικός: μούφα η δουλειά 

Έμπορος χαλιών: χάλια 

Κομμωτής: τρίχες 

Ψιλικατζής: ψιλοπράγματα 

Νεκροθάφτης: ψόφια πράγματα 

Ο απέναντι νεκροθάφτης: μεγάλη νέκρα 

Βοθρατζής: σκατά 

Πόρνη: αραχνιάσαμε 

Πρωθυπουργός: παραλάβαμε χάος 

(Αναδημοσίευση του κειμένου από: http://museum23.blogspot.com/2010/02/blog-post_22.html, 22/2/ 2010.) 

 
 Όπως με όλους τους επαγγελματίες έτσι και η συντακτική ομάδα της έκδοσης στο ίδιο ερώτημα απαντά                  

βαράμε μύγες,  ενώ η διεύθυνση απαντά ότι οι καιροί είναι δύσκολοι.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 

 

 

 

 
 

Ολοκληρώθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 14:30 η διαδικασία υποβολής επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια της 1ης 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-

πτυξης 2007 -2013.  

Το ενδιαφέρον των υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη κατάσταση της αγοράς, χαρακτηρίζεται ικανοποιητι-

κό δεδομένου ότι υποβλήθηκαν συνολικά 33 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 7.660.266,63 € και αιτούμενης δη-

μόσιας δαπάνης 4.388.919,35 € 

Το ενδιαφέρον αυτό καλύπτει το 81,84 % του συνολικά προκηρυχθέντος ποσού του τοπικού προγράμματος. Στον πίνα-

κα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανά δράση, ο αιτούμενος προϋπολογισμός 

αυτών και το ποσοστό κάλυψης του προκηρυχθέντος ποσού.  

 

ΜΕΤΡΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΔΡΑΣΗ 

Αριθμός 
υποβληθέ-
ντων επεν-
δυτικών 
σχεδίων 

Προϋπολογισμός 
υποβληθέντων 

επενδυτικών σχεδί-
ων 1ης Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδια-

φέροντος 

Ποσοστό κάλυ-
ψης προκηρυ-
χθέντων ποσών 

411 L123 L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών 
προϊόντων 7 1.409.137,69 € 121,48% 

413 L311 
L3111: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονι-
σμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών δια-
νυκτέρευσης 

2 838.228,26 € 493,08% 

413 L311 L3112: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονι-
σμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 1 77.360,79 € 26,68% 

413 L312 L3121: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονι-
σμοί βιοτεχνικών μονάδων 2 289.066,00 € 27,27% 

413 L312 L3122: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονι-
σμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3 621.504,34 € 69,83% 

413 L312 
L3123: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονι-
σμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών δια-
τροφής μετά την α΄ μεταποίηση 

3 478.037,74 € 79,67% 

413 L313 
L3135: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονι-
σμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών δια-
νυκτέρευσης 

5 2.117.443,11 € 96,25% 

413 L313 L3136: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονι-
σμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 5 282.106,84 € 22,39% 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

 

 

 

ΜΕΤΡΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΔΡΑΣΗ 

Αριθμός 
υποβληθέ-
ντων επεν-
δυτικών 
σχεδίων 

Προϋπολογισμός 
υποβληθέντων 

επενδυτικών σχεδί-
ων 1ης Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδια-

φέροντος 

Ποσοστό κάλυ-
ψης προκηρυ-
χθέντων ποσών 

413 L313 

L3138: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονι-
σμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για 
την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαί-
θρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, 
ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαι-
διών, χώροι γευσιγνωσίας) 

2 429.809,79 € 143,27% 

413 L322 L3221: Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρη-
στων χώρων 3 1.117.572,07 € 166,80% 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 33 7.660.266,63 € 81,84% 

 

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. προέβη στη συνέχεια σε δημόσιες συνεδριάσεις αποσφράγισης 

των επενδυτικών σχεδίων και ξεκίνησε άμεσα την αξιολόγησή τους. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να 

ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2011.  

 

«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» 

Με στόχο την προώθηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το 

Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, θέτει σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστι-

κότητα των Επιχειρήσεων», ύψους 30 εκ. €. Με το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»:  

 Προωθούμε την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως κεντρικής πολιτικής επιλογής για την αναβάθμιση 

της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.  

 Ενισχύουμε και υποστηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υπό προϋποθέσεις τις μεγάλες επιχειρήσεις, που δρα-

στηριοποιούνται στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών και επιλεγμένων κλάδων του ε-

μπορίου για την έναρξη / συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης.  

 Οι μεγάλες και οι εμπορικές επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι εκτός από το δικό τους επενδυτικό 

σχέδιο θα συνεργαστούν σε εξωστρεφείς δραστηριότητες με τουλάχιστον δύο (2) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επι-

χειρήσεις και με τουλάχιστον μία (1) πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση, οι εμπορικές επιχειρήσεις.  

 Υποστηρίζουμε και Ομάδες (τουλάχιστον τριών) πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με επιπλέον επιχορή-

γηση υπό την προϋπόθεση ότι εκτός από το δικό τους διακριτό επενδυτικό σχέδιο, θα συνεργαστούν και μεταξύ τους 

με στόχο την ανάληψη εξωστρεφούς δραστηριότητας.  

Με το συγκεκριμένο σχέδιο ενισχύονται επενδύσεις προϋπολογισμού από 30.000 έως 250.000 € και το ποσοστό ενί-

σχυσης κυμαίνεται από 40% έως 45% για κάθε επιχείρηση, ανάλογα με το μέγεθός της και έως 50% για κάθε μικρομεσαία επι-

χείρηση εάν συμμετέχει σε κοινοπρακτικό σχήμα.  
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Η χρηματοδότηση καλύπτει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως μηχανολογικό εξοπλισμό, δαπάνες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών, αναβάθμιση προϊόντων και συσκευασίας, προώθηση προβολής καθώς επίσης και ενέργειας προστασίας ή από-

κτησης πατεντών.  

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της 

επιχείρησης στο Πρόγραμμα, με δυνατότητα 6μηνης παράτασης. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρο-

νικά, μέσω των διαδικτυακών τόπων του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης και του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Αντα-

γωνιστικότητας. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011 και θα ολοκληρω-

θεί την Τρίτη 24 Μαΐου 2011.  

"Εναλλακτικός Τουρισμός" 

Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με 

την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Αποσκοπεί επίσης στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση 

του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος καθώς και στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. 

Στην κατεύθυνση αυτή, μέσω της Πράξης "Εναλλακτικός Τουρισμός", θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως: 

 Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 

 Πολιτιστικός τουρισμός 

 Θαλάσσιος τουρισμός  

 Τουρισμός υπαίθρου 

 Γαστρονομικός τουρισμός  

 Τουρισμός υγείας και ευεξίας 

 

Σε ποιους απευθύνεται: 

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη 

Εταιρεία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου) τα οποία: 

 Έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από αυτούς που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του 

παρόντος Οδηγού (Εφεξής επιλέξιμος Κ.Α.Δ.) 

 Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

 Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν από την 01/01/2010 

Τα ανωτέρω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν την επενδυτική τους πρόταση, είτε µεµονωµένα, είτε 

από κοινού, µε τη µορφή Σύµπραξης, µαζί µε τουλάχιστον µία (1) από τις τουριστικές επιχειρήσεις των Κ.Α.∆. 55 ή/και 79 του 

Πίνακα 2 του παρόντος Οδηγού, η οποία συστήνεται πριν από την υποβολή της πρότασης, µε συµβολαιογραφική πράξη µεταξύ 

των εταίρων. 

Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή / και οι θυγα-

τρικές τους. 

Τι χρηματοδοτείται : 

 Προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού 

 Κτιριακά - Διαμόρφωση χώρων - Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις 

 Προβολή - Προώθηση 

 Υπηρεσίες Συμβούλων 

 Άλλες δαπάνες 
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Προϋπολογισμός Έργου 

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί μέσω της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» και προέρχεται από Δημό-

σια Δαπάνη ανέρχεται σε € 20.000.000,00. Η Δημόσια Δαπάνη της Πράξης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Ποσό € 938.490,00 από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία) που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-11-2007 

απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO008). Το πρόγραμμα εντάσσεται στον άξονα προτε-

ραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» που αφορά στην «ενίσχυση 

της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται στην Κεντρική Μακεδονία».  

Παράταση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός»  

Ανακοινώθηκε με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και 

Τουρισμού η παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Πράσινος 

Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» έως τις 31- 3-2011.  

Σκοπός της  πράξης «Πράσινος Τουρισμός». Η Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον 

τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά καταλύματα και λειτουρ-

γούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας ενώ δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006. Η συγκεκριμένη Πρά-

ξη αποσκοπεί: 

 Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκόμενων στην τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνι-

κής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων. 

 Στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμε-

νων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. 

 Στην δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρχισυνταξία – Υπεύθυνος δημιουργικού 

 Τρεβλόπουλος Σαράντης, Κοινωνιολόγος 
Συντακτική Ομάδα 

 Ανοιξιάδης Νικόλαος, Γεωπόνος 

 Γραμματόπουλος Αριστείδης, Γεωπόνος 

 Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος 
Υπεύθυνος σύνταξης 

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

 

 

Το επόμενο τεύχος  
τον Απρίλιο 
του 2011 

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 .” 

 


