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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

Τις καλύτερες  

ευχές μας για  

ευχάριστες  

καλοκαιρινές  

διακοπές. 

 

 

 Η παρούσα έκδοση της ηλεκτρονικής μας ενημέρωσης περιέχει και την πληροφορία του τεύχους 13 το οποίο 

θα έπρεπε να λάβετε κανονικά στο τέλος Απριλίου. Το συγκεκριμένο τεύχος δεν ήταν δυνατόν να σας αποσταλεί λόγω 

σημαντικού τεχνικού προβλήματος που σχετίζονταν με τη λειτουργία  του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Η αδυνα-

μία λειτουργίας του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου διήρκησε περίπου ένα μήνα και 

αποκαταστάθηκε με ευθύνη του παρόχου το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου.  

Όπως αντιλαμβάνεστε η έκδοση του τεύχους 13 αποφασίστηκε να ενσωματωθεί στην 

επόμενη έκδοση. Παρά την ανωτέρα βία η συντακτική ομάδα της ηλεκτρονικής ενημε-

ρωτικής μας έκδοσης αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει συγνώμη που δεν κατάφερε να 

ανταποκριθεί στον ενημερωτικό της ρόλο εξαιτίας του παραπάνω προβλήματος. Ελπί-

ζουμε ότι μετά από συνεχή παρουσία δύο ετών η ηλεκτρονική μας έκδοση θα εξακολου-

θεί να επιτελεί το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε και ότι οποιαδήποτε πρόβλημα 

δεν θα αποτελέσει τροχοπέδη για τις μελλοντικές εκδόσεις.  

Εκ της συντακτικής ομάδας 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 

ΑΞΟΝΑΣ 3 ΤΟΥ Π.Α.Α. (2007-2013) 

 

 

 

Ολοκληρώθηκε στις 20 Απριλίου 2011 η 

διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που  

υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος    

LEADER στα πλαίσια του Άξονα 4 του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2007 -2013. 

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος 

(ΕΔΠ) LEADER της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. σε συνεδρίασή της 

στις 20.4.2011 αφού έλαβε γνώση των εισηγήσεων της 

Επιτροπής Αξιολόγησης αποφάσισε για την έγκριση ή 

μη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων του 

Τοπικού Προγράμματος.  

 

Η απόφαση αυτή της ΕΔΠ διαβιβάστηκε στην 

ΕΥΔ LEADER στην Αθήνα προκειμένου να συνεχιστεί η 

διαδικασία αξιολόγησης με τη διενέργεια του 

Δειγματοληπτικού Διοικητικού Ελέγχου από την 

τελευταία. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να 

ολοκληρωθεί άμεσα προκειμένου να προχωρήσει η 

υπογρραφή συμβάσεων των τελικών αποδεκτών του 

Τοπικού Προγράμματος με την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.  

Η ανακοίνωση των εγκεκριμένων επενδυτικών 

σχεδίων θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστικοποίηση 

των αποτελεσμάτων.  

 

Εστάλησαν από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατακύρωση 

του έργου στο πλαίσιο της προκήρυξης 3/2010 του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το 

έργο «Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την υλοποίηση 

των καθεστώτων ενίσχυσης (ιδιωτικές επενδύσεις) του 

Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

της Ελλάδας 2007-2013.  

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. στο 

πλαίσιο του παραπάνω έργου θα είναι ο επικεφαλής 

εταίρος του υποστηρικτικού μηχανισμού που θα 

δημιουργηθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 

η οποία σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αναπτυξιακές 

εταιρείες της περιφέρειας θα αποτελέσουν  το 

μηχανισμό για την υλοποίηση των καθεστώτων 

ενίσχυσης (ιδιωτικές επενδύσεις) του Άξονα 3 του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

Στόχος της δημιουργίας του Μηχανισμού Υποστήριξης, 

ο οποίος θα λειτουργήσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, 

είναι η υποστήριξη των δικαιούχων των Μέτρων / 

δράσεων του Άξονα 3 του ΠΑΑ, αλλά και των αρμόδιων 

Υπηρεσιών Εφαρμογής των καθεστώτων ενίσχυσης του 

Άξονα 3.  

 

Ειδικότερα ο Μηχανισμός Υποστήριξης, θα 

παρέχει στους ενδιαφερόμενους/ δυνητικούς 

δικαιούχους:  

 πληροφορίες που αφορούν τα μέτρα/δράσεις του 

Άξονα 3 του ΠΑΑ, καθ’ όλη τη διάρκεια 

υλοποίησής του,  

 δημοσίευση των προσκλήσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο για υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για την 

υλοποίηση έργων,  

 πληροφόρηση σχετικά με τις προϋποθέσεις και 

τους όρους συμμετοχής στα μέτρα/δράσεις, τις 

υποχρεώσεις που προκύπτουν για τους 

δικαιούχους, καθώς και διευκρινίσεις για τη 

συμπλήρωση των αιτήσεων,  

 τέλος, θα διαθέτει τις αιτήσεις ενίσχυσης προς 

κάθε ενδιαφερόμενο και θα συγκεντρώνει  τους 

φακέλους υποψηφιότητας.  
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Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 

 

 

 

 

Στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής 

Προτάσεων του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία, η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 

συμμετείχε ως συντονιστής εταίρος για τη υποβολή ενός 

σχεδίου το οποίο θα υλοποιηθεί από κοινού με φορείς 

από τη Βουλγαρία και συγκεκριμένα με τους ακόλου-

θους φορείς : 

 Local Economic Development Agency-Razlog 

(LEDA –Razlog)  

 Regional Wine and Vine Chamber of 

Blagoevdgrad και 

 Haskovo Chamber of Commerce and Industry 

(HCCI) 

Αντικείμενο του έργου είναι ο καθορισμός, η 

αναγνώριση και η ανάπτυξη ενιαίου δικτύου οινικών 

διαδρομών στην διασυνοριακή περιοχή ενώ βασικοί 

στόχοι του έργου είναι :  

 Η προώθηση της οινικής κουλτούρας ως πολιτι-

στικό αγαθό  

 Η προώθηση και προβολή των ενιαίων οινικών 

διαδρομών ως κοινό πολιτιστικό και τουριστικό 

προϊόν 

 Η μεταφορά τεχνογνωσίας στην διασυνοριακή πε-

ριοχή  

 Η ανάδειξη και προώθηση της πλούσιας ποικιλο-

μορφίας των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων 

της διασυνοριακής περιοχής 

 Η ανάπτυξη συνεργατικών δομών για την προβολή 

και προώθηση κοινών τουριστικών και πολιτιστι-

κών πόρων 

Το συνολικό κόστος του προτεινόμενου έργου 

εκτιμάται σε περίπου 400.000 €, εκ’ των οποίων οι 

200.000 € αφορούν δράσεις που θα διαχειριστεί η 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. και τα υπόλοιπα δράσεις που θα δια-

χειριστούν οι φορείς από την πλευρά της Βουλγαρίας.  

 

 

 

 

 

Επίσης, στα πλαίσια της ανωτέρω πρόσκλησης 

η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ανέλαβε από το Δήμο Βισαλτίας την 

προετοιμασία δύο προτάσεων και την επιμέλεια των 

φακέλων υποβολής στα οποία συμμετέχουν ο Δήμος 

Βισαλτίας από Ελληνικής πλευράς και η Περιφερειακή 

Διοίκηση του Blagoevgrad από την πλευρά της Βουλγα-

ρίας.  

Το πρώτο έργο αφορά την ανάπτυξη ενός 

πλέγματος πολιτιστικών δράσεων στη διασυνοριακή 

ζώνη η οποία θα φέρει πιο κοντά τους πληθυσμούς των 

δύο χωρών και θα συμβάλει στην τουριστική και πολι-

τιστική προβολή της διασυνοριακής ζώνης. Ενδεικτικές 

δράσεις του έργου είναι η διοργάνωση συμποσίων γλυ-

πτικής, ζωγραφικής, διοργάνωση φεστιβάλ Βαλκανικής 

μουσικής, αποτύπωση - ανάδειξη πολιτιστικών χώρων 

κλπ. 

Το δεύτερο έργο αφορά την ανάπτυξη και α-

νάδειξη της γεωθερμίας ως πόλου ανάπτυξης και των 

δύο περιοχών. Ενδεικτικές δράσεις του έργου είναι η 

αποτύπωση και ανάδειξη καλών πρακτικών οικονομικής 

αξιοποίησης της γεωθερμίας στην Ελλάδα τη Βουλγαρία 

αλλά και άλλες χώρες με παράδοση στη χρήση γεωθερ-

μίας, η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της 

περιοχής με θέμα συσπείρωσης τη γεωθερμία, η ανά-

πτυξη σχεδίου δράσης για την προσέλκυση παραγωγι-

κών επενδύσεων στη διασυνοριακή περιοχή κλπ. 

Επιπλέον, η ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. προχώρησε στο συ-

ντονισμό των ενεργειών και την εύρεση εταίρου από την 

πλευρά της Βουλγαρίας, προκειμένου η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας να προβεί στη σύνταξη και υπο-

βολή πρότασης στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδή-

λωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος. Συγκεκριμέ-

να, η ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. συντόνισε τις επαφές μεταξύ 

Regional Health Inspection Blagoevgrad, και της Πε-

ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με σκοπό το σχεδια-

σμό και την υλοποίηση ενός έργου που στοχεύει στην 

από κοινού αντιμετώπιση των κίνδυνων που ελλοχεύουν  
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ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

 

για τη δημόσια υγεία από την παρουσία τόσο του κου-

νουπιού ‘’Τίγρης’’ όσο και διαφόρων άλλων ειδών κου-

νουπιών στη διασυνοριακή ζώνη. Η χρονική διάρκεια 

του έργου  θα  αφορά δύο (2) έτη.   

 

 

Επίσης η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. εκπόνησε την τεχνι-

κή μελέτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυσικής Ιστο-

ρίας στη Βυρώνεια Σερρών για λογαριασμό του Δήμου 

Σιντικής προκειμένου ο τελευταίος να υποβάλει πρότα-

ση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος 

εδαφικής συνεργασίας.  

Ανάληψη του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στο Νομό Σερρών  

Την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κου-

νουπιών στην περιοχή του Νομού Σερρών ανέλαβε η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. μέσω 

προγραμματικής σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρι-

κής Μακεδονίας και των επτά Δήμων της περιφερειακής ενότητας Σερρών.  

Ήδη η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στο μικρό χρονικό διάστημα που παρήλθε 

από την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής, έχει προβεί στην διενέργεια 

διαγωνισμών για την ανάδειξη των αναδόχων που θα υλοποιήσουν συγκεκρι-

μένες δράσεις του προγράμματος (αεροψεκασμοί, προνυμφοκτόνα σκευάσμα-

τα κλπ). Στόχος είναι να ξεκινήσουν άμεσα οι αεροψεκασμοί των ορυζώνων της 

πεδιάδας των Σερρών καθώς και  οι επίγειοι ψεκασμοί στο φυσικό αστικό και 

περιαστικό περιβάλλον του Ν. Σερρών ώστε να  αντιμετωπιστούν οι πληθυσμοί 

των προνυμφών των κουνουπιών  που αναπτύσσονται  στα γεωγραφικά όρια των Σερρών. 

’Υλοποίηση μέτρων δημοσιότητας Χ.Υ.Τ.Υ. Νομού Σερρών  

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης για την ‘’Υλοποίηση μέτρων δημοσιότητας 

Χ.Υ.Τ.Υ. Νομού Σερρών’’, η οποία περιλαμβάνει δράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού 

για το έργο του Χ.Υ.Τ.Υ., ξεκίνησε την αναμετάδοση του 

τηλεοπτικού σποτ στα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα, ενώ 

ολοκληρώθηκαν και οι δράσεις ευαισθητοποίησης στα 

σχολεία του Νομού Σερρών.  

Συγκεκριμένα όσον αφορά τις δράσεις ευαισθητοποίησης στα σχολεία η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. προέβη στην διάθεση 

του διαφημιστικού υλικού σε όλες τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σερρών (μέσω της Δ/νσης 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης), ενώ ολοκληρώθηκε και ο παιδικός διαγωνισμός συλλογής μπαταριών μέσω του οποίου 

προβλέπονταν η συλλογή όσον το δυνατόν μεγαλύτερης 

ποσότητας μπαταριών μέχρι το κλείσιμο των σχολικών 

μονάδων για το τρέχον σχολικό έτος.  

Στο διαγωνισμό συλλογής μπαταριών απέστειλαν, εμπρόθεσμα μέχρι τις 20/6/2011 (καταληκτική ημερομηνία) 

τα έντυπα ζύγισης των μπαταριών που εκδόθηκαν από 

την ΑΦΗΣ κατά την παραλαβή των μπαταριών, 8 σχολι-

κές μονάδες του νομού. Κατόπιν της συλλογής όλων των 

εντύπων ζύγισης η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ανέδειξε ως νικητές του διαγωνισμού τις κάτωθι σχολικές μονάδες: 

 

 

Ποια είναι αυτή η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 
που με κυνηγάει; 
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1. Το 1ο έπαθλο απονέμεται στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Ελένης το οποίο συγκέντρωσε 633,3  γραμμάρια 

ανά μαθητή και θα λάβει το χρηματικό ποσό των 800 Ευρώ.  

2. Το 2ο έπαθλο απονέμεται στο 25ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών το οποίο συγκέντρωσε 466,9  γραμμάρια ανά μαθητή 

και θα λάβει το χρηματικό ποσό των 500 Ευρώ.  

3. Το 3ο έπαθλο απονέμεται στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αλιστράτης το οποίο συγκέντρωσε 394,1 γραμμάρια 

ανά μαθητή και θα λάβει το χρηματικό ποσό των 200 Ευρώ.  

Τα έπαθλα που θα δοθούν στις σχολικές μονάδες 

θα είναι υπό τη μορφή αναλωσίμων ή δώρων και θα είναι 

διαθέσιμα όποτε επιθυμούν οι ίδιες ακόμη και για την 

έναρξη της νέας σχολικής περιόδου. 

Μελέτη σκοπιμότητας Κωστοπουλείου στέγης 

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε η μελέτη 

σκοπιμότητας που ανατέθηκε από την Κωστοπούλειο 

Στέγη προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή 

πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 7129/05 

/10/2010 Κωδ. 8 του Άξονα Προτεραιότητας: Αειφόρος 

ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ. Σκοπός της 

μελέτης σκοπιμότητας είναι να καταδείξει τη 

σκοπιμότητα και αναγκαιότητα υλοποίησης 

επενδυτικού σχεδίου που αφορά την ολοκλήρωση της 

πτέρυγας Γ των εγκαταστάσεων φιλοξενίας ηλικιωμένων 

εγκαταστάσεων φιλοξενίας ηλικιωμένων που διατηρεί ο 

φορέας και η αναβάθμιση 25 υφιστάμενων κλινών 

χρόνιων παθήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το παρόν 

επενδυτικό σχέδιο αφορά την προμήθεια και 

εγκατάσταση κυρίως του βασικού εξοπλισμού της υπό 

κατασκευή πτέρυγας καθώς οι κτηριακές υποδομές 

έχουν ήδη υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

διετίας με ίδιους πόρους του φορέα.  

Τεχνική υποστήριξη Δήμου Ηράκλειας  

Τεχνική υποστήριξη για την προσαρμογή των 

νομικών προσώπων, επιχειρήσεων και σχολικών επι-

τροπών του διευρυμένου δήμου Ηράκλειας στις απαι-

τήσεις του προγράμματος Καλλικράτης.  

Η εφαρμογή του Ν. 3852/2010 περί Νέας 

Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής 

αυτοδιοίκησης επέφερε τη σύσταση-συγκρότηση νέων, 

διευρυμένων δήμων οι οποίοι αναλαμβάνουν πλήρως 

όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παλαιών. 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Προγράμμα-

τος Καλλικράτης η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. παρείχε εμπειρο-

γνωμοσύνη και τεχνική υποστήριξη στον διευρυμένο 

Δήμο Ηράκλειας προκειμένου να προωθήσει τις απαι-

τούμενες αλλαγές για την προσαρμογή των νομικών 

προσώπων, επιχειρήσεων και σχολικών επιτροπών του 

διευρυμένου δήμου Ηράκλειας στις απαιτήσεις του 

προγράμματος Καλλικράτης.  

Το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2011 και 

πολύ σύντομα αναμένεται η ολοκλήρωσή του.  

Διοικητική υποστήριξη Ε.Σ.Α.Ν.Σ. 

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ανέλαβε κατόπιν αναθέσεως από την Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού 

Σερρών (Ε.Σ.Α.Ν.Σ) την ευθύνη για τις διαδικασίες υπογραφής συμβάσεων μίσθωσης έργου για λογαριασμό της τελευ-

ταίας. Ειδικότερα η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. έχοντας πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα ανέλαβε να διατυπώσει το αίτη-

μα προς το ΑΣΕΠ και να τρέξει την όλη διαδικασία από την υποβολή του αιτήματος μέχρι την υπογραφή των αντίστοι-

χών συμβάσεων μίσθωσης έργου τις οποίες η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. προτίθεται να συνάψει στο πλαίσιο της λειτουργίας της. 

 

 



 
Τεύχος 13 & 14, 

Μάρτιος - Ιούνιος 2011 

 

Σελίδα 6 από 9 
 

www.aneser.gr 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ  

 

 

Νέος Επενδυτικός  Νόμος 3908/11 - Επιχειρηματικότητα των νέων  

Περίοδος υποβολής από 1/7/2011 έως 31/8/2011 

Το Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας 

των Νέων, στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου, 

συνολικού ύψους 150 εκ €, το οποίο προκηρύσσεται 

άμεσα, θα δέχεται επενδυτικά σχέδια από την 1η Ιουλί-

ου 2011 και για ένα δίμηνο. 

 Η δράση απευθύνεται σε νέους 20-40 ετών και 

καλύπτει τις βασικές ανάγκες για τα πρώτα 5 έτη 

λειτουργίας της επιχείρησής τους.  

 Προσφέρει ενίσχυση έως 40% για μια σειρά δαπα-

νών που αφορούν, τόσο στη σύσταση, όσο και στη 

λειτουργία της επιχείρησης.  

 Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης, στο βάθος της 

5ετίας, μπορεί να φτάσει μέχρι και 500.000 € ή 

ακόμη και σε 1 εκ €, σε περίπτωση που γίνεται 

χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Αυτό σημαίνει 

ότι ο νέος επιχειρηματίας έχει στη διάθεσή του ένα 

διαρκές υποστηρικτικό εργαλείο κάλυψης των λει-

τουργικών του δαπανών για τα πρώτα 5 έτη, εφόσον 

έχει ολοκληρώσει την επένδυσή του και λειτουργεί 

κανονικά.  

Στην κατηγορία «Επιχειρηματικότητα των νέ-

ων» εντάσσονται επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται 

για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μι-

κρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων 

συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσω-

πα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της 

ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά την διαχείριση 

της Εταιρείας. Η δράση ισχύει και για όσους δημιούρ-

γησαν την επιχείρησή τους από 1/1/2011 και βρίσκο-

νται ήδη στη διαδικασία υλοποίησης τη επένδυσής 

τους. 

Η ενίσχυση παρέχεται κατά τα πρώτα πέντε, 

μετά την ίδρυσή της, έτη λειτουργίας της επιχείρησης 

και μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου 

(1.000.000) ευρώ συνολικά, σε περίπτωση που γίνεται 

χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και  

εξοπλισμού. Σε κάθε άλλη περίπτωση, παρέχεται 

επιχορήγηση, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων 

(500.000) ευρώ συνολικά. Το κατ’ έτος χορηγούμενο 

ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το 33% του συνόλου 

της χορηγούμενης ενίσχυσης. 

Η ενίσχυση αυτή παρέχεται για δαπάνες που 

αφορούν αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 

διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που 

έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, 

καθώς και δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τα 

πρώτα πέντε έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 

αφορούν:  

1. τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο 

που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς,  

2. δαπάνες για μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλι-

σμού παραγωγής,  

3. δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση κα-

θώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους (ε-

κτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων),  

4. δαπάνες για χρηματοδοτική μίσθωση εγκαταστά-

σεων και εξοπλισμού παραγωγής,  

5. δαπάνες για μισθοδοσία, όπου περιλαμβάνονται 

και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, με την 

προϋπόθεση ότι γι' αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου 

είδους ενισχύσεις.  

Τα ποσοστά ενίσχυσης δεν μπορούν να 

υπερβαίνουν :  

1. Στις περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ χαμηλότερο 

από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ-25 (δηλαδή 

μειονεκτικές), το 35% των ενισχυόμενων δαπανών 

που πραγματοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη 

μετά την ίδρυση της επιχείρησης και το 25% κατά 

τα δύο επόμενα έτη. Τα ποσοστά αυτά μπορούν να  

 

 

 



 
Τεύχος 13 & 14, 

Μάρτιος - Ιούνιος 2011 

 

Σελίδα 7 από 9 
 

www.aneser.gr 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 
 

 

προσαυξάνονται κατά 5% στις περιφέρειες όπου το 

κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. είναι μικρότερο του 60% του 

μέσου όρου των 25 Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, καθώς και στα μικρά νησιά με πλη-

θυσμό μικρότερο των πέντε χιλιάδων (5.000) κα-

τοίκων.  

2. Στις περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ μεγαλύτερο 

του 75% του μέσου όρου της ΕΕ-25, το 25% των 

ενισχυόμενων δαπανών που πραγματοποιούνται 

κατά τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επι-

χείρησης και το 15% κατά τα δύο επόμενα έτη.  

 

                     

Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιεί-

ται πρώτα ηλεκτρονικά και κατόπιν σε έντυπη μορφή 

από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας στα 

γραφεία υποδοχής επενδυτών. Κατά την παραλαβή 

ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου και δίνεται η δυνα-

τότητα συμπλήρωσης αυτού εντός 10 ημερών. Ακολου-

θεί η αξιολόγηση και βαθμολόγηση της πρότασης. Με 

βάση τη βαθμολογία, καταρτίζονται Πίνακες κατά κατη-

γορία επενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατατάσσο-

νται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά τα αξιολογού-

μενα επενδυτικά σχέδια. Με βάση τη σειρά κατάταξης 

στους εν λόγω Πίνακες, εντάσσονται στο καθεστώς ενι-

σχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια μέχρι την 

εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων. 

Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα.  

Επιχορήγηση 50%, με σκοπό την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών.  

Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευ-

καιρία χρηματοδότησης κατά 50% στους τομείς των 

υπηρεσιών και της μεταποίησης για την επόμενη     

τριετία, με βασικό στόχο την αναβάθμιση και τον εκ-

συγχρονισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού και των ορ-

γανωτικών δομών των μικρών και πολύ μικρών υφιστά-

μενων επιχειρήσεων καθώς και τη δημιουργία νέων. H 

υποβολή προτάσεων πραγματοποιείται από 15/7 έως 

30/9/2011. 

Ποιοι ενισχύονται:  

 Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, 

Ατομικές) που επιχειρούν ή επιθυμούν να δραστη-

ριοποιηθούν σε μία από τις επιλέξιμες δραστηριό-

τητες του Παραρτήματος I.  

 Τα φυσικά πρόσωπα, άνω των 18 άνεργοι, μισθωτοί 

ή ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να μην ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα (συμμετοχή σε ε-

ταιρεία) από την 1/1/2010 μέχρι την 24/5/2011 

(προκήρυξη του προγράμματος).  

 Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν το πολύ 5 

πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, να εί-

ναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις και να λει-

τουργούν νόμιμα.  

 Ισχύει ο κανονισμός De Minimis  

Οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι: 

A) Ενίσχυση της δημιουργίας / ίδρυσης επιχειρήσε-

ων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να 

μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή/και μία κατα-

γεγραμμένη / κατοχυρωμένη αλλά μη εμπορικά 

αξιοποιημένη τεχνογνωσία, σε επιχειρηματική 

καινοτομία. 

B) Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών νέων επιχει-

ρήσεων οι οποίες επιδιώκουν: 

 Την ανάπτυξη / διάθεση / εμπορευματοποίηση 

νέων προϊόντων ή υπηρεσιών μη αξιοποιημένης 

γνώσης / τεχνογνωσίας  

 την επέκταση / ριζική διαφοροποίηση των προϊό-

ντων / υπηρεσιών τους  

 την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και διεργασιών 

στην παραγωγική διαδικασία / διαδικασία παρο-

χής υπηρεσιών τους, δια μέσου της υλοποίησης 

και εφαρμογής καινοτόμων ιδεών.  

Επιλέξιμες δαπάνες: Επιλέξιμες είναι οι δα-

πάνες που θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία προ-

κήρυξης του προγράμματος. Η διαμόρφωση του συνο-

λικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχεί-

ρηση, έχει κατά κατηγορία δαπάνης τους παρακάτω 

περιορισμούς, σε ποσοστό επί του συνολικού προϋπο-

λογισμού:  

 Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων / Ειδι-

κές Εγκαταστάσεις (25%)  
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 Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός 

(80%)  

 Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες (45%)  

 Κατοχύρωση - Τροποποίηση Πατεντών - Πνευματι-

κής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμά-

των βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / 

Μεταφορά τεχνογνωσίας (40%)  

 Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρε-

σιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστι-

κών Συστημάτων (25%)  

 Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής 

και Συμβουλευτικής Υποστήριξης  

 (20% για εξειδικευμένες μελέτες και εν 

γένει συνεργασίες/συνέργιες)  

 (10% και έως 20.000 σε λοιπές ενέργειες 

της κατηγορίας)  

 Δαπάνες προβολής και επικοινωνίας (20%)  

 Δαπάνες μισθοδοσίας, στελεχών υψηλών προσό-

ντων (20%)  

 Ανάπτυξη Πρωτοτύπων (40%)  

 Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, συνδρομές σε δί-

κτυα, έξοδα μετακινήσεων) μόνο για τις υπό σύ-

σταση και όσες δεν έχουν κλείσει 1 χρήση (5% και 

έως 12.000)  

Είδος ενίσχυσης - προϋπολογισμός: 

Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται 

από 30.000 € έως 300.000 €, για επενδυτικά σχέδια           

στους τομείς μεταποίησης, παροχής νερού, επεξεργασί-

ας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και εξυγίανσης,  

 

 

και από 20.000€ μέχρι 200.000 € για επενδυτικά 

σχέδια των υπολοίπων τομέων. 

Η επιδότηση ανέρχεται στο 50%, για όλη την 

επικράτεια. Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολο-

γισμού θα καλύπτεται με ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 

25% και τραπεζικό δανεισμό όπου απαιτείται. Δεν απαι-

τείται τεκμηρίωση ιδίων κεφαλαίων και τραπεζικού δα-

νεισμού. Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται σε 2 

δόσεις. Υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής 50%. 

Με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού 

σχεδίου ή το αργότερο 1 χρόνο μετά την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης, η επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση 

να αποδεικνύει την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει 

ως δέσμευσή της με την υποβολή του Επενδυτικού Σχε-

δίου. Υποχρεωτικός στόχος είναι η απασχόληση, ενώ θα 

επιλεχθεί ένας από εμπορικές δεσμεύσεις - πωλήσεις ή 

κερδοφορία ή εξαγωγές. 

 Σε περίπτωση επίτευξης των στόχων, η επιχείρηση, 

εάν το επιθυμεί, για το συγκεκριμένο επενδυτικό 

σχέδιο να περνάει απευθείας στη δεύτερη φάση α-

ξιολόγησης από τη συν-επενδύτρια Τράπεζα, σε 

δράση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας 

και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)  

 Σε αντίθετη περίπτωση (αρνητική αξιολόγηση) η 

δημόσια επιχορήγηση θα περικόπτεται κατά 10%.  

Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιεί-

ται πρώτα ηλεκτρονικά και κατόπιν και υποχρεωτικά 

πρέπει να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντί-

γραφο), το αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) 

μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υπο-

βολής των προτάσεων, σε ένα από τους Εταίρους του 

ΕΦΕΠΑΕ  ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επέν-

δυσης καθώς και στα συνεργαζόμενα Τραπεζικά Ιδρύ-

ματα και Αναπτυξιακούς Φορείς. 

 

 

 

Πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καρα-

μανλής, του κτηρίου του Διοικητηρίου Σερρών, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα θέματα τα οποία 

απασχόλησαν τη Γενικής Συνέλευσης ήταν: 
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1. Έγκριση  Ισολογισμού και του Λογαριασμού «Απο-

τελέσματα Χρήσης 2010», μετά από ανάγνωση της 

Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελε-

γκτών της Α.Ε. 

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη Χρήση 

2010 (διαχειριστική περίοδος 01.01.2010 έως 

31.12.2010). 

3. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών 

Ελεγκτών για τη χρήση 2011. 

4. Επικαιροποίηση Σύνθεσης Ε.Δ.Π. L+. 

5. Επικαιροποίηση Σύνθεσης Ε.Δ.Π. L. 

6. Τροποποίηση άρθρου 32 του καταστατικού (δι-

καιώματα μειοψηφίας). 

7. Τροποποίηση άρθρου 6 του καταστατικού ( μετο-

χικό κεφάλαιο – μετοχές – μέτοχοι). 

8. Λοιπά θέματα – Ενημέρωση. 

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης έγινε γνωστή η 

πρόθεση κάποιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθούν προκειμένου να αντικατασταθούν από εκπροσώ-

πους των νέων φορέων που προέκυψαν κυρίως λόγω του Καλλικράτη. Για το λόγο αυτό η Γενική Συνέλευση αποφάσισε 

τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προσδιορίζοντας την ημερομηνία για την 22α Ιουλίου 2011 με μοναδικό 

θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Αρχισυνταξία – Υπεύθυνος δημιουργικού 

 Τρεβλόπουλος Σαράντης, Κοινωνιολόγος 
Συντακτική Ομάδα 

 Ανοιξιάδης Νικόλαος, Γεωπόνος 

 Γραμματόπουλος Αριστείδης, Γεωπόνος 

 Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος 

 Μαυρουδής Γεώργιος, Λογιστής 

Υπεύθυνος σύνταξης 

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

 

 

Το επόμενο τεύχος  
τον Αύγουστο 
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 κατανάλω-

ση χαρτιού. Μην εκτυπώνετε την 

ηλεκτρονική μας έκδοση αν 

μπορείτε να τη  διαβάσετε ηλε-

κτρονικά .” 

Αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμανλής. Γενική Συνέλευση 
Μετόχων. Φωτογραφία: Αρχείο ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 

 


