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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER 

  

 

Με αργά ….αλλά σταθερά βήματα προχωρά το LEADER στο Ν. Σερρών. Την Παρασκευή 27/4/2012 

στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών και Προέδρου του 

Δ.Σ. και της Επιτροπής Διαχείρισης προγράμματος LEADER 

της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών ΑΕ ΟΤΑ υπογράφηκαν οι 

τρεις (3) πρώτες συμβάσεις με τους δικαιούχους του τοπικού 

προγράμματος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκρίσε-

ων των επενδυτικών σχεδίων της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.  

Συγκεκριμένα υπογράφηκαν οι συμβάσεις των έργων :  

▪ Μητροπούλου Ευανθία – Οινοποιείο με δικαιούχο την 

κα Μητροποούλου Ευανθία  

▪ Εκσυγχρονισμός Παραδοσιακού Χώρου Εστίασης " Το Χαγιάτι στην Ορεινή Σερρών " με δικαιού-

χο της εταιρεία Ζαχαρούδης Γ. & Σια Ο.Ε.  

▪ Ίδρυση Καταλύματος στο Άγκιστρο Σερρών με δικαιούχο τον κο Ευσταθιάδη Ιωάννη  

Τις προσεχείς ημέρες θα ακολουθήσει η υπογραφή  και άλλων συμβάσεων με τους δικαιούχους του 

τοπικού προγράμματος.  

Όσον αφορά την επικείμενη 2η πρόσκληση εκδήλωσης εν-

διαφέροντος το υλικό αυτής (κείμενο πρόσκλησης, φάκελοι 

υποψηφιότητας, λίστα δικαιολογητικών) είναι πλήρως έτοιμο 

και έχει αποσταλεί στην ΕΥΕ ΠΑΑ LEADER Ανταγωνιστικότη-

τα από τις 29.3.2012 για την έκφραση σύμφωνης γνώμης ό-

πως προβλέπεται στην ΚΥΑ 401/10.3.2010 που διέπει την 

εφαρμογή του τοπικού προγράμματος.  

Από μέρα σε μέρα αναμένεται η σχετική έγκριση ώστε η 

προκήρυξη να δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο και να ξεκινήσει 

η προθεσμία για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων. Από τις 

συναντήσεις που πραγματοποιούνται καθημερινά στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. με υποψήφιους επενδυτές, 

φαίνεται κατ’ αρχήν ότι σε αυτή την πρόσκληση, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, θα υπάρχει ση-

μαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον σε νέους κλάδους της οικονομίας.  

 

 Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών 

 Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 
 www.aneser.gr  - e-mail: info@aneser.gr 
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Υποβολή προτάσεων σε διαγωνισμούς 

 

 

 

Στα πλαίσια της 2ης αυτής πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί επίσης μια 

ημερίδα για την επικαιροποίηση του Μητρώου Μελετητών στην οποία θα αναλυθούν και ειδικότερα θέμα-

τα όπως η διαδικασία της πιστοποίησης των ενταγμένων έργων.  

Αναμένονται Νεότερα ! ! ! 

«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση (ΤΟΠΣΑ)»

Υποβλήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγο-

ρών εργασίας», του Θεματικού Άξονα Προτεραιό-

τητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβαση στην απα-

σχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», 

πρόταση με τίτλο «Τοπικό σχέδιο για την απασχό-

ληση στο Δήμο Σερρών» της Αναπτυξιακής Σύ-

μπραξης «Συνεργώ στην Απασχόληση» με Συντο-

νιστή Εταίρο την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. 

Στόχος της πρότασης είναι η καταπολέμηση 

της ανεργίας και η ενίσχυση της απασχόλησης 

μέσα από την προώθηση στην τοπική αγορά ερ-

γασίας κυρίως νέων με υψηλά προσόντα, ευελιξία 

και προσαρμοστικότητα στις ευμετάβλητες σημε-

ρινές συνθήκες, αγρότες με νέες ιδέες και ικανό-

τητες εφαρμογής καινοτομικών δράσεων και πρα-

κτικών και μακροχρόνια ανέργων με προοπτική 

επαγγελματικού αναπροσανατολισμού και ικανό-

τητας εισόδου και παραμονής στην αγορά εργα-

σίας. Η προώθηση στην απασχόληση θα γίνει είτε 

με την με την υποστήριξη για τη δημιουργία – 

ανακατεύθυνση επιχειρήσεων (ενίσχυση της επι-

χειρηματικότητας και αυταπασχόλησης), είτε με 

την απασχόληση των ατόμων αυτών σε επιχειρή-

σεις της περιοχής.  

Σύμφωνα με το σχέδιο που υποβλήθηκε προ-

βλέπεται να ωφεληθούν από τις διάφορες δράσεις 

του 140 άτομα και να προωθηθεί στην απασχό-

ληση και στην αυτοαπασχόληση ο μεγαλύτερος 

δυνατός αριθμός ωφελουμένων.  

Ωφελούμενοι/ες του έργου είναι άνεργοι, 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. 

Επίσης, ωφελούμενοι είναι οι κάτωθι: 

Α. Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτη-

νίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί 

που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτε-

χνικών Σχολών), εφόσον πληρούν ορισμένες προ-

ϋποθέσεις που ορίζει το πρόγραμμα 

Β. Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισό-

δημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υ-

περβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 

2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό 

εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαί-

νει το ποσό των 9.000,00 €. 

Η υλοποίηση της δράσης θα γίνει μέσα από Αναπτυξιακή Σύμπραξη η οποία συστήθηκε για αυτό τον 

σκοπό και θα λειτουργεί με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Στο πλαίσιο της δράσης η 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ έχει αναλάβει το ρόλο του συντονι-

στής εταίρου με  εταίρους τους: 
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▪ Δήμο Σερρών 

▪ Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών 

(ΚΕΔΗΣ) 

▪ Εργατικό Κέντρο Νομού Σερρών 

▪ Επιμελητήριο Σερρών 

 

▪ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

(Τ.Ε.Ι.) Σερρών 

▪ ΚΕΚ Εύβουλος 

▪ ΚΕΚ INV+ 

▪ ΚΕΚ Πανταζή Ο.Ε. 

▪ Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. 

 

Η περιοχή παρέμβασης του σχεδίου είναι ο Δήμος Σερρών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου 

ανέρχεται  σε  785.000 € περίπου.  Στο πλαίσιο του σχεδίου θα υλοποιηθούν οι παρακάτω κατηγορίες 

δράσεων: 

Δικτύωση 

Η δράση της δικτύωσης έχει σαν στόχο την 

ανάπτυξη στενότερων συνεργασιών και επαφών 

μεταξύ των φορέων που σχετίζονται με τον ένα ή 

τον άλλο τρόπο με την τοπική αγορά εργασίας. 

Περιλαμβάνει κυρίως: Δομές διασύνδεσης επαγ-

γελματικής πληροφόρησης, Ανοιχτά επιχειρημα-

τικά εργαστήρια, ημέρες καριέρας, mentoring, 

διερεύνηση αναγκών και δυνατοτήτων ανταπόκρι-

σης επιχειρήσεων και εργοδοτών, οργάνωση δι-

κτύων – clusters μεταξύ ωφελουμένων.   

Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης 

Η δράση της δημοσιότητας αφορά την προ-

βολή των δράσεων της παρέμβασης και την ενη-

μέρωση – πληροφόρηση των εν δυνάμει ωφελού-

μενων εξασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και τη 

νομιμότητα στην υλοποίηση του σχεδίου. Μέσω 

της ευαισθητοποίησης εξασφαλίζονται οι απαραί-

τητες συνθήκες ώστε να ενημερωθούν, οι ενδια-

φερόμενοι – δυνητικά ωφελούμενοι,  οι επαγγελ-

ματικοί και εργοδοτικοί φορείς, η τοπική κοινω-

νία και να διαχυθούν τα αποτελέσματα των πα-

ρεμβάσεων.  

Συμβουλευτική - Υποστήριξη 

Η δράση της συμβουλευτικής, πέραν της επι-

λογής των ωφελουμένων και της διάγνωσης των 

αναγκών τους θα περιλαμβάνει ενέργειες υποστή-

ριξης πέντε κατηγοριών:  

α) Συμβουλευτική απασχόλησης ενός μέρους από 

το σύνολο των ωφελουμένων μέσω περιορισμένου 

αριθμού ατομικών συνεδριών (8 ανά ωφελούμε-

νο). Οι συνεδρίες αυτές στοχεύουν στην εργασια-

κή ενίσχυση και ενδυνάμωση των συγκεκριμένων 

ωφελουμένων και στην ενημέρωση τους σε ορι-

σμένα εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με 

την αγορά εργασίας.  

β) Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας ανέργων 

με υποστήριξη για την ίδρυση και τη λειτουργία 

των επιχειρήσεων όσων ωφελούμενων ανέργων θα 

στραφούν προς την επιχειρηματικότητα.  

γ) Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας νέων επι-

στημόνων με υποστήριξη για τη λειτουργία, είτε 

για ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων τους 

(Business plan κλπ)  

δ) Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας υφιστά-

μενων ή νέων αγροτών με υποστήριξη για τη λει-

τουργία, είτε για ίδρυση και λειτουργία των επι-

χειρήσεων τους. 

ε) Συμβουλευτική εργοδοτών προς επιλεγμένες 

επιχειρήσεις (μέντορες) που θα αναλάβουν ενερ-

γότερο ρόλο στην προώθηση προς την αγορά ερ-

γασίας των ωφελουμένων.  

Κατάρτιση 

Στο πλαίσιο της κατάρτισης προβλέπεται η  
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υλοποίηση έξι (6) προγραμμάτων κατάρτισης συ-

νολικής διάρκειας το καθένα 140 ωρών το καθέ-

να.  

 

Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα συμμετέχουν 

20 ωφελούμενοι, με αποτέλεσμα ο συνολικός 

αριθμός των καταρτιζομένων να ανέρχεται σε 120.  

 

«Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της διοργάνωσης της Πανεπιστημιάδας Σερρών για το 

έτος 2012» 

Υποβλήθηκε φάκελος για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη 

διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών έτους 2012» σύμφωνα με την υπ’ 

14500/2012 διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού του Δήμου Σερρών.  

 Στόχος του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της διοργάνωσης της Πανεπιστημιά-

δας Σερρών για το έτος 2012. Συγκεκριμένα, το έργο αφορά την υποστήριξη της διοργάνωσης του πολιτι-

στικού θεσμού της Πανεπιστημιάδας θεάτρου στο Δήμο Σερρών για το έτος 2012. Η διοργάνωση θα διεξα-

χθεί στο χώρο του  Δημοτικού Θεάτρου «ΑΣΤΕΡΙΑ» το μήνα Μάιο, διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών περί-

που και θα περιλαμβάνει παραστάσεις, ημερίδες με εισηγήσεις από διεθνείς προσωπικότητες του θεάτρου, 

ειδικευμένα σεμινάρια (για το θέατρο, τη θεατρική συγγραφή κλπ) καθώς και θεατρικά εργαστήρια. Στις 

θεατρικές παραστάσεις της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου θα συμμετέχουν φοιτητικοί θίασοι διαφόρων πανε-

πιστημίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το θεατρικό τους  έργο συμβάλ-

λοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάδειξη, προβολή και διάδοση του φοιτητικού θεάτρου καθώς και στην 

ευαισθητοποίηση του κοινού για το θέατρο.  

Με το έργο αυτό θα υποστηριχτεί οργανωτικά η διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου για το έτος 

2012 και ειδικότερα θα προσφερθούν οι παρακάτω υπηρεσίες: 

▪ Υπηρεσίες μετάφρασης – διερμηνείας 

▪ Υπηρεσίες Αφισοκόλλησης 

▪ Υπηρεσίες Δημιουργίας αρχείου (Βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση) 

▪ Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης  

▪ Υπηρεσίες Υποστήριξης παραγωγής  

▪ Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης  

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του έργου αποφασίστηκε η δημιουργία μιας ένωσης εταιρειών 

προκειμένου να συμμετέχουν από κοινού ως υποψήφιοι ανάδοχοι του έργου. Οι εταιρείες που συμμετέ-

χουν στην ένωση είναι: 

1. Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ,  

2. Ματίνα Τσάμη & Σια Ε.Ε., (Υπηρεσίες μετάφρασης – διερμηνείας) 

3. Ζήσης & Νίκος Μανδηλιώτης ΟΕ. (Υπηρεσίες φωτογράφισης – βιντεοσκόπησης) 

Οι παραπάνω εταιρείες διαθέτουν η καθεμία σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο που δραστηριοποι-

ούνται  και η από κοινού συμμετοχή τους εξασφαλίζει ότι μπορούν να ανταποκριθούν άριστα στις ιδιαιτε-

ρότητες του έργου τόσο ανά τμήμα όσο και ως σύνολο.  
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«Πιλοτική Εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος HaltFlood στην λεκάνη απορροής του  

ποταμού Στρυμώνα» 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών συμμετείχε 

στον Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό για το έργο: 

«Πιλοτική Εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστή-

ματος HaltFlood στην λεκάνη απορροής του πο-

ταμού Στρυμώνα» που προκήρυξε η Περιφερεια-

κή Ενότητα Σερρών ενεργώντας ως Αναθέτουσα 

Αρχή με βάση Σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ 

του επικεφαλής εταίρου «ΕΝΕΑ – Ricerca sul 

Sistema Elettrico S.p.A. και της εταιρίας «VATI 

Hungarian Nonprofit Limited Liability Compamy 

for Regional Development and Town Planning” η 

οποία ενεργεί για λογαριασμό της Αρχής Διαχεί-

ρισης του Προγράμματος the South East Europe 

Transnational Cooperation Programme».  

Αντικείμενο του έργου είναι η δοκιμή – ε-

φαρμογή του πληροφοριακού συστήματος 

HaltFlood, το οποίο παρήχθη από τον εταίρο του 

έργου RSE S.p.A., στην λεκάνη απορροής του 

ποταμού Στρυμόνα. Από τα αποτελέσματα της 

μελέτης περίπτωσης θα συνταχθεί έκθεση η  

οποία θα περιέχει τουλάχιστο τα παρακάτω: 

▪ Σύντομη περιγραφή του υδάτινου δυνα-

μικού του ποταμού Στρυμόνα 

▪ Χρήσεις νερού και παραγωγή υδροηλε-

κτρικής ενέργειας 

▪ Αναλυτική περιγραφή των δεδομένων ει-

σόδου, ενδιάμεσα δεδομένα, τα δεδομένα 

εξόδου από την εφαρμογή του συστήμα-

τος ‘’HaltFlood’’ 

Μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού δίνεται 

η δυνατότητα υποστήριξης λήψης αποφάσεων 

από τους υπεύθυνους φορείς σε θέματα διαχείρι-

σης νερού αντιμετωπίζοντας ορθολογικότερα ζη-

τήματα συγκρούσεων κατά τη χρήση και αξιοποί-

ηση του. 

«Κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας» 

Υποβλήθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών φάκελος για τη χρηματοδότηση της πράξης «Κοι-

νωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Σερρών» με δικαιούχο φορέα το Σύλλογο Οικογενειών 

και Φίλων για τη Ψυχική Υγεία Ν. Σερρών και Συμπράττοντα ΟΤΑ το Δήμο Σερρών. 

Η εν λόγω υποβολή έγινε στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης 49 για την υλοποίηση του Θεματι-

κού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτω-

ση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε 

μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησια-

κού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού» 2007-2013».  

Οι ωφελούμενοι του σχεδίου διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες: 

Άμεσα ωφελούμενοι 

 Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώ-

χειας/απειλούμενα από φτώχεια  

Νοούνται τα άτομα που, βάσει κριτηρίων και σχε-

τικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κα-

τάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια 

(π.χ. ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο 

εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορί-

ας, κλπ.). 

Έμμεσα ωφελούμενοι 

 Άνεργοι νέοι έως 30 ετών  

Μέσω της πράξης θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 

εργασίας οι οποίες θα καλυφθούν από άνεργους  
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νέους έως 30 ετών, μέσω της πρόσληψης αυτών 

από το Δικαιούχο, για τη δημιουργία νέων  

 

 

Κοινωνικών Δομών. Στο πλαίσιο της πρότασης 

προβλέπεται η δημιουργία έξι κοινωνικών δομών: 

 Κοινωνικό Παντοπωλείο: Κατάστημα το οποίο διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα 

που το έχουν ανάγκη, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, 

είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κλπ. Το παντοπωλείο λειτουργεί με σταθερό ωρά-

ριο, με το απαιτούμενο προσωπικό που ορίζεται στην πρόσκληση.   

 Δομή παροχής Συσσιτίων: Δομή παροχής συσσιτίων, η οποία λειτουργεί με σταθερό ωράριο, πλη-

ροί τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, έχει συγκεκριμένη ελάχιστη δυναμικότητα παροχής γευμά-

των, διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και παράλληλα συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, σχο-

λεία και την τοπική κοινωνία για την σίτιση των ωφελούμενων.  

 Κοινωνικό φαρμακείο: Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου, το οποίο παρέχει, σε ωφελούμενα άτομα, 

δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω 

συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, κα-

θώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών. Λειτούργει με σταθερό 

ωράριο και με το απαιτούμενο προσωπικό που ορίζεται στην πρόσκληση. 

 Δημοτικός Λαχανόκηπος: Δομή που αποτελείται από έκταση ενιαίου αρδευόμενου και περιφραγ-

μένου αγροκτήματος, η οποία κατανέμεται σε ισομερή τεμάχια, σε ωφελούμενα άτομα, προκειμένου 

να τα καλλιεργήσουν, με αποκλειστικό σκοπό την σίτιση τους. Λειτουργεί με συγκεκριμένο κανονισμό 

λειτουργίας, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες παραχώρησης και οι κανόνες λειτουργίας του. 

Λειτουργεί με το απαιτούμενο προσωπικό που ορίζεται στην πρόσκληση.  

 Τράπεζα χρόνου: Δομή η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε ωφελούμενα άτομα να συναλλάσσονται σε 

συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα, για τις ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών με μονάδες εναλλακτι-

κού συστήματος. Το δίκτυο λειτουργεί με συγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας, στο οποίο περιγρά-

φονται ο σκοπός του, η δυνατότητα και οι διαδικασίες εγγραφής σ’ αυτό, οργανωτικά θέματα και ο 

τρόπος ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των μελών του. Λειτουργεί με το απαιτούμενο 

προσωπικό που ορίζεται στην πρόσκληση.  

 Γραφεία Διαμεσολάβησης: Δομή η οποία παρέχει πληροφόρηση και υπηρεσίες διευκόλυνσης σε 

ωφελούμενα άτομα σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμε-

τώπισης της Φτώχειας και την προώθησή τους στις αντίστοιχες δομές με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες 

τους. Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες διευκόλυνσης στην επικοινωνία τους με τους κρατικούς φορείς 

σε θέματα που αφορούν την υγεία και την εργασία τους (ΟΑΕΔ, Νοσοκομεία κλπ). Λειτουργεί με το 

απαιτούμενο προσωπικό που ορίζεται στην πρόσκληση.  
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Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 

Προγράμματα για ιδιώτες 

 

 

Την εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνου-

πιών στο Νομό Σερρών για το 2012 θα αναλάβει και πάλι η 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. μέσω προγραμματικής σύμβασης που θα υπο-

γραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των 

επτά Δήμων του Νομού. 

Ήδη έχουν ληφιεί οι σχετικές αποφάσεις από όλους τους 

συμμετέχοντες και έχει αποσταλεί σχέδιο της προγραμματικής 

στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να γίνει προληπτικός έ-

λεγχος της σύμβασης προ της υπογραφής της.  

Επίσης, η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. έχει προβεί στην προκήρυξη σχετικών διαγωνισμών για την ανάδειξη των 

αναδόχων που θα υλοποιήσουν συγκεκριμένες δράσεις του προγράμματος (αεροψεκασμοί, προνυμφοκτό-

να σκευάσματα κλπ) αλλά και για την επιλογή των συνεργατών που θα απασχοληθούν στα πλαίσια του 

προγράμματος (δειγματολήπτες, ψεκαστές κλπ).  

Εντός του Μαΐου και κατόπιν των σχετικών εγκρίσεων αναμένεται να ξεκινήσουν οι ψεκασμοί προκει-

μένου να αντιμετωπιστούν οι πληθυσμοί των προνυμφών των κουνουπιών. 

Προδημοσίευση προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 

Η παρούσα προδημοσίευση αφορά την προκήρυξη δράσης, από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνι-

στικότητας και Ναυτιλίας, για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποί-

ησης-Τουρισµού – Εµπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

του ΕΣΠΑ  2007-2013 για την υλοποίηση στοχευµένων δράσεων µε σκοπό την αντιμετώπιση της 

οικονοµικής κρίσης.   

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισµένων 

στην καινοτοµία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας  τόνωση του επιχειρείν 

σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον µε τη συγκεκριµένη χρηµατοδότηση διασφαλίζεται η διατήρηση αλλά και η 

δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις. 

Τονίζεται ότι η ηµεροµηνία προδηµοσίευσης της παρούσας δεν αποτελεί ηµεροµηνία έναρξης 

επιλεξιµότητας δαπανών. Η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων καθώς και η 

ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών θα καθοριστούν µε Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα ανα-

κοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.      
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Οι παρεχόµενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες:  

α)  Θεµατική Ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστι-

κότητας µεταποιητικών επιχειρήσεων.  

β)  Θεµατική Ενότητα «Τουρισµός»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικό-

τητας τουριστικών επιχειρήσεων.   

γ)  Θεµατική Ενότητα «Εµπόριο»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότη-

τας επιχειρήσεων σε δυναµικούς στοχευµένους κλάδους του τριτογενή τοµέα  

δ)  Θεµατική Ενότητα «Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικό-

τητας επιχειρήσεων σε δυναµικούς στοχευµένους κλάδους του τριτογενή τοµέα  

Οι επιλέξιµες κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο 

της παρούσας θα ορίζονται στην ΚΥΑ προκήρυξης. Η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων και ο 

τοµέας της αλιείας εξαιρούνται από την εν λόγω  προκήρυξη.   

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται υφιστάµενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σύµφωνα µε 

τα παρακάτω:  

1. υφιστάµενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισµένες διαχειριστι-

κές χρήσεις  

2. νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν µέχρι την ηµεροµηνία παραλαβής της επενδυτικής τους 

πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις  

3. υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν µετά την παραλαβή του επενδυτικού τους 

σχεδίου 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Μειώστε την περιττή κατα-
νάλωση χαρτιού. Μην εκτυ-
πώνετε την ηλεκτρονική μας 
έκδοση αν μπορείτε να τη  
διαβάσετε ηλεκτρονικά .” 

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 Ιούνιο 
του 2012 
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