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Προσέγγιση LEADER 

  

Σημείωμα του Αρχισυντάκτη 

Μου έστειλε πρόσφατα μία συνάδελφος ένα άρθρο του Βασίλη Μαχιά που δημοσιεύεται σε 

διάφορα blogs με τίτλο «Το βλέμμα ενός εκτός Ελλάδας Έλληνα» το οποίο και σας προτρέπω να 

διαβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=7728  

 

 

Μετά από 175 ημέρες επιτέλους ολοκληρώθηκε η διαδικασία του δειγματοληπτικού προε-

νταξιακού ελέγχου από την ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από στελέχη της Μονάδας Β6 δεν υπήρξαν 

ευρήματα και δόθηκε ουσιαστικά το πράσινο φως στην Ομάδα Τοπικής Δράσης της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 

Α.Ε. να συνεχίσει τη διαδικασία ένταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν κατά την 

1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολογήθηκαν θετικά.  

Το γεγονός αυτό σήμανε την άμεση δραστηριοποίηση της Ομάδας, το ανώτερο όργανο της 

οποίας, η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) συνεδρίασε την  Πέμπτη 27/10/2011 

για την επικύρωση των αποτελεσμάτων της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Το-

πικού Προγράμματος.  

Κατά την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος αξιολογήθη-

καν θετικά και προκρίνονται για την υπογραφή σύμβασης 18 επενδυτικά σχέδια και συγκεκρι-

μένα :  

▪ 2 οινοποιεία  

▪ 1 μονάδα επεξεργασίας ξηρών καρπών  

▪ 4 τουριστικά  καταλύματα  

▪ 5 χώροι εστίασης  

▪ 1 κομμωτήριο  

▪ 1 αρτοποιείο  

▪ 1 βιοτεχνία ειδών διατροφής  

▪ 3 σχέδια οικιστικών αναπλάσεων  

Τις προσεχείς ημέρες οι υποψήφιοι επενδυτές θα παραλάβουν τις πρώτες επιστολές ανακοί-

νωσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης προκειμένου στο αμέσως επόμενο διάστημα να 

προβούν στην υπογραφή των συμβάσεων με την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. και να ξεκινήσουν την υλοποί-

ηση των έργων τους. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα οριστικοποιηθούν με την εξέταση των 

τυχόν ενστάσεων που θα προκύψουν.   
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Σεμινάριο «HYDROPOWER» 

 

 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων της 1ης 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα ξεκινήσει από την Ομάδα Τοπικής Δράσης η προε-

τοιμασία για τη δημοσίευση της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της χρηματοδό-

τησης νέων επενδύσεων από το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER στα πλαίσια του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2007- 2013.  

Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι τόσο αργοί ρυθμοί δεν επαρκούν για την υλοποίηση 

του προγράμματος και επομένως είναι υπόθεση όλων μας η αύξηση της αποδοτικότητάς και η 

συνεισφορά του καθενός που εμπλέκεται στην υλοποίηση του προγράμματος με τον καλύτερό 

του τρόπο.  

  

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών –  Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. σε συνεργασία 

με την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HYDROPOWER    

(Υδροηλεκτρική Ενέργεια)», το οποίο εντάχθηκε στο «Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης» και συμμετέχουν σε αυτό εταίροι από την Ιταλία, Αυστρία, Ρουμα-

νία, Μολδαβία, Σλοβενία και Ελλάδα, διοργάνωσαν με επιτυχία τη διεξαγωγή της εξαμηνιαίας 

συνάντησης των εταίρων του έργου στις Σέρρες καθώς επίσης και ένα σεμινάριο με θέμα την 

‘’Υδροηλεκτρική ενέργεια’’. 

 

Η εξαμηνιαία συνάντηση των εταίρων του έργου διοργανώθηκε στις Σέρρες στις 12 & 14 

Οκτωβρίου του 2011, προκειμένου οι εταίροι: 

 να ενημερωθούν για την πορεία υλοποί-

ησης του προγράμματος διακρατικής συ-

νεργασίας,  

 να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την 

υποστήριξη της ομαλής ροής του 

προγράμματος,  

 

 

Φωτο 11: Από τη συνάντηση των εταίρων του έργου. Αρχείο ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 
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 να επιλύσουν κάθε διαφορά που πιθανά 

έχει προκύψει μεταξύ των εταίρων του 

σχεδίου,  

 

 

 να παραλάβουν τα παραδοτέα των 

δράσεων που έχουν ολοκληρωθεί καθώς 

και  

 να γνωρίσουν το υδρογραφικά 

χαρακτηριστικά του Νομού Σερρών.  

Επίσης, κατά τη διάρκεια της παραμονής των εταίρων στις Σέρρες η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. διορ-

γάνωσε εκδρομή στη Λίμνη Κερκίνη και το Άγκιστρο όπου οι εταίροι ξεναγήθηκαν σε υδροηλε-

κτρικά έργα της περιοχής και γνώρισαν τις ομορφιές του νομού.  

Όσον αφορά το σεμινάριο το οποίο αφορούσε την Υδροηλεκτρική ενέργεια και απευθυνό-

ταν στους Έλληνες που εμπλέκονται και επηρεάζονται από την αδειοδότηση – κατασκευή – λει-

τουργία μικρών Υδροηλεκτρικών έργων διεξήχθει στις 13 Οκτωβρίου του 2011, έγινε εμπεριστα-

τωμένη ανάλυση των βασικών αρχών και προβλημάτων που συνδέονται με τη λειτουργία μικρών 

υδροηλεκτρικών, με εισηγήσεις από διακεκριμένους επιστήμονες από την Ελλάδα και το Εξω-

τερικό.  

 

 

Φωτο 2: Από το σεμινάριο του έργου. Αρχείο ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.  
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Προγράμματα για ιδιώτες 

 

 

Από τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις που ακολούθησαν του σεμιναρίου προέκυψαν 

μία σειρά από επισημάνσεις και χρήσιμα συμπεράσματα για την προαγωγή της ηλεκτρικής ε-

νέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RES-e) και την προώθηση της παραγωγής υδροη-

λεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, μέσω της βελτιστοποίησης της εκμετάλλευσης των υδάτινων 

πόρων, κατά τρόπο συμβατό με άλλες χρήσεις του νερού και ακολουθώντας μεθόδους φιλικούς 

προς το περιβάλλον. 

 

Πρόγραμμα "Εναλλακτικός Τουρισμός" 

 
Ο εναλλακτικός τουρισμός περιλαμβάνει 

το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι 

οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτε-

ρες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα 

των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδι-

κευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσι-

μης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην άμ-

βλυνση της εποχικότητας της τουριστικής 

ζήτησης. 

Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί: 

▪ Στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτι-

σμό του ελληνικού τουριστικού προϊό-

ντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

▪ Στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίη-

ση του φυσικού και πολιτισμικού απο-

θέματος. 

▪ 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 

▪ 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 Εται-

ρεία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου) τα οποία: 

▪ Έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό 

Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από αυτούς 

που περιλαμβάνονται στον Οδηγό του 

Προγράμματος  

▪ Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις 

▪ Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέ-

ξιμου Κ.Α.Δ. πριν από την 01/01/2010 
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Τι χρηματοδοτείται 

▪ Εξοπλισμός 

▪ Κτιριακά - Διαμόρφωση χώρων - Ειδικές 

και βοηθητικές εγκαταστάσεις 

▪ Προβολή - Προώθηση 

▪ Υπηρεσίες Συμβούλων 

▪ Άλλες δαπάνες 

Προϋπολογισμός 

€ 20.000.000 

Περίοδος υποβολής 

από 15/9/2011 έως 15/11/2011 

Η υποβολή των προτάσεων και η απο-

στολή τους θα γίνεται σε έναν από τους εταί-

ρους του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., με βάση την περι-

φερειακή αρμοδιότητα του καθενός καθώς  

 

 

 

 

 

και στα συνεργαζόμενα με τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. 

Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φο-

ρείς. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονι-

κά από την 15/9/2011 και μέχρι τις 

15/11/2011 μέσω του διαδικτυακού τό-

που www.ependyseis.gr/mis. Ως προθεσμία  

ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορί-

ζεται η 24η ώρα της ημέρας που έχει καθο-

ριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρο-

νικής υποβολής. 

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της η-

λεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που 

ορίζεται κατά την προκήρυξη της πράξης δεν 

γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσε-

ων. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής 

είναι υποχρεωτική. Προτάσεις που δεν έχουν 

υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογού-

νται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
το Δεκέμβριο 
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 κατανάλωση 

χαρτιού. Μην εκτυπώνετε την ηλε-

κτρονική μας έκδοση αν μπορείτε να 

τη  διαβάσετε ηλεκτρονικά .” 

 

 
 


