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Σε αυτό το τεύχος 
 

 Προσέγγιση LEADER 
 ΤΟΠΣΑ 
 Δίκτυο κατά της φτώχειας 
 Προγράμματα για ιδιώτες. 
 

Ενημερωτικό δελτίο
 

 

 

 

Μια δύσκολη χρονιά κλείνει για τους περισσότερους και μια ακόμα 

δύσκολη ξεκινά σε λίγες ημέρες. Ευχόμαστε σε όλους το νέο έτος να σας 

προσφέρει ΥΓΕΙΑ και ΥΠΟΜΟΝΗ και δίπλα σε αυτά να πετύχετε όσους 

περισσότερους στόχους μπορείτε και να ζήσετε όσες περισσότερες 

όμορφες στιγμές.   

Εκ της συντακτικής ομάδας
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER 

ΤΟΠΣΑ 

 

 

  

Ο Αη Βασίλης φέρνει δώρα LEADER 

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 14/12/2012 η 1η φάση της 

αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων της 2ης πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος LEADER. Η 

Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER Συνεδρίασε με 

αποκλειστικό θέμα την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.  

Από το υπηρεσιακό δυναμικό της  ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. αξιολογήθηκαν 

56 συνολικά επενδυτικά σχέδια τα οποία υποβλήθηκαν στην εν 

λόγω πρόσκληση, ενώ από την Επιτροπή Διαχείρισης Προ-

γράμματος αποφασίστηκε τελικά η ένταξη 37 επενδυτικών σχεδίων (25 ιδιωτικά και 12 δημόσι-

ου χαρακτήρα) συνολικού προϋπολογισμού 5.050.000 €  

Η οριστική απόφαση έγκρισης των σχεδίων θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του 

δειγματοληπτικού ελέγχου από την Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα) και την υποβολή τυχόν ενστάσεων από τους εν δυνάμει δικαιού-

χους. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών οι επενδυτές θα κληθούν να υπογράψουν 

τις συμβάσεις τους.   

Στους  υποψηφίους συστήνεται, λίγη ακόμη υπομονή.  

Εξάλλου, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 31/10/2012 

κατανεμήθηκαν επιπλέον πιστώσεις στις 43 Αναπτυξιακές Εταιρείες που υλοποιούν τοπικά 

προγράμματα στα πλαίσια του Άξονα 4 του ΠΑΑ. Με την κατανομή αυτή  στην Αναπτυξιακή 

Εταιρεία Σερρών διατέθηκε πίστωση ύψους 326.880,00 €. Η πίστωση αυτή θα διατεθεί μέσω 

της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία θα ακολουθήσει πολύ σύντομα.  

 

«Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών» 

Το έργο «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών» βρίσκεται στην τελική φάση 

της διαδικασίας συντονισμού με τη Διαχειριστική Αρχή. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ολο-

κληρωθεί στα μέσα Ιανουαρίου και αμέσως μετά είναι δυνατή η έναρξη του και η πρόσκληση 

των δυνητικά ωφελουμένων. 
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Δίκτυο κατά της φτώχειας 

 
 

 
 

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 380.000,00 €, ενώ μέσω αυτού εκτι-

μάται ότι θα ωφεληθούν 140 άτομα που θα ενταχθούν ή θα επανέλθουν στην τοπική αγορά ερ-

γασίας. 

 

 Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια και ξεκίνησε η λειτουργία των κοινωνικών δομών αντιμε-

τώπισης της φτώχειας στις οποίες 

περιλαμβάνονται Κοινωνικό Παντοπωλείο, 

Κοινωνικό Συσσίτιο, Κοινωνικό 

Φαρμακείο, Δημοτικός Λαχανόκηπος, 

Τράπεζα Χρόνου και Γραφείο Διαμεσολά-

βησης. Οι εν λόγω κοινωνικές δομές έχουν 

ως δικαιούχο φορέα το Σύλλογο 

Οικογενειών και Φίλων για τη Ψυχική 

Υγεία Νομού Σερρών, με τη συνεργασία 

του Δήμου Σερρών, ως Συμπράττοντα 

ΟΤΑ. Στην οργάνωση και λειτουργία των 

κοινωνικών δομών συμβάλλει και η 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών κατόπιν 

συμβάσεως συνεργασίας που υπογράφτηκε για το σκοπό αυτό μεταξύ Δήμου Σερρών και ΑΝΕ-

ΣΕΡ ΑΕ ΟΤΑ.  

Οι κοινωνικές δομές Λειτουργούν στις παρακάτω διευθύνσεις: 

▪ Κοινωνικό Παντοπωλείο: Ν. Νικολάου 15 στην πόλη των Σερρών (τηλ. 23210 22279). 

▪ Δομή παροχής Συσσιτίου: Ν. Νικολάου 15 στην πόλη των Σερρών (τηλ. 23210 22279). 

▪ Κοινωνικό φαρμακείο: Δημ. Σπυρίδη 13 στην πόλη των Σερρών (τηλ. 23210 28177). 

▪ Δημοτικός Λαχανόκηπος Περιοχή: Η συγκεκριμένη δομή θα λειτουργήσει σε χώρο που πα-

ραχωρήθηκε από το Δήμο Σερρών για τη συγκεκριμένη δράση. Ο χώρος βρίσκεται όπισθεν 

του Βιοτεχνικού Πάρκου Σερρών στον οδικό άξονα Σερρών – Νεοχωρίου και είναι συνολικού 

εμβαδού 18 στρεμμάτων περίπου. 

▪ Τράπεζα χρόνου: Η συγκεκριμένη δομή στεγάζεται στο χώρο του δικαιούχου του έργου 

(ΣΟΦΨΥ) επί της Τσαλοπούλου 13Α στην πόλη των Σερρών (τηλ. 23210 63388) 

 

Εικόνα 11: Από τον αγιασμό των κοινωνικών δομών που έλαβε χώρα 
την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012. Διακρίνονται ο Δήμαρχος Σερρών 
κος Αγγελίδης, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικης κα Αγιαννίδου - 

Αρβανίτη και η πρόεδρος του ΣΟΦΨΥ κα Νομίδου. 
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▪ Γραφείο Διαμεσολάβησης: Ν. Νικολάου 19 στην πόλη των Σερρών (τηλ. 23210 22261 & 

22291) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχος αυτών των κοινωνικών δομών είναι: 

 Η αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για τμήμα 

του πληθυσμού που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση. Οι ωφελούμενοι θα είναι άτο-

μα, δημότες του Δήμου Σερρών 

Η λειτουργία των κοινωνικών δομών στηρίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη και χρειάζονται 

την ενεργή συμμετοχή και συνεισφορά των πολιτών και των επιχειρήσεων χωρίς τη συνεισφορά 

των    οποίων δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Συνεπώς, κάθε κοινωνική δομή 

χρειάζεται τη στήριξη των επιχειρήσεων, τοπικών και μη, αλλά φυσικά και τη στήριξη όλων των 

πολιτών.  

 

 

Εικόνα 22: Άποψη της κοινωνικής κουζίνας και του κοινωνικού παντοπωλείου 

Πληροφορίες για τις κοινωνικές δομές και για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφε-

ρομένων καθώς και για συνεισφορές:  

Γραφείο Διαμεσολάβησης 

Ν. Νικολάου 19, Σέρρες, 62124 

Τηλ. 23210 22261 & 22291 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ 

 

 

 

  

Προκήρυξη του Προγράμματος των ΠΕΠ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

Μετά από συμφωνία του υπουργείου Α-

νάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων με τις Περιφέρειες, 

οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο του προγράμ-

ματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσε-

ων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, 

Εμπορίου και  Υπηρεσιών, ύψους 456 εκατ. 

ευρώ, το οποίο θα προκηρυχθεί τη Δευτέρα 

14 Ιανουαρίου. 

Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που 

έχουν τεθεί, μετά την προκήρυξη θα δοθεί 

προθεσμία δύο μηνών (ως τα μέσα Μαρτίου) 

για την προετοιμασία και υποβολή των προ-

τάσεων από τους επενδυτές, ενώ δύο μήνες 

θα διαρκέσει και η αξιολόγησή τους. Εκτι-

μάται ότι οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις 

που θα ενταχθούν θα ξεκινήσουν από τα μέ-

σα του 2013. 

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό (δη-

μόσια δαπάνη) ύψους 456 εκατ. ευρώ. Το 

70 – 85 % των κονδυλίων θα αφορά υφιστά-

μενες επιχειρήσεις και το 15 – 30 % νέες. 

Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται ανά 

Περιφέρεια μεταξύ 40 και 60 %.  

Επιλέξιμες είναι ΜΜΕ (μικρές, πολύ μι-

κρές και μεσαίες), υφιστάμενες, νέες και 

υπό σύσταση επιχειρήσεις στους τομείς Με-

ταποίησης, Τουρισμού και Εμπορίου – Υπη-

ρεσιών.  

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, 

μεταξύ άλλων: δαπάνες για βελτιώσεις κτη-

ρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, προμήθειας 

εξοπλισμού-μηχανημάτων- συστημάτων ε-

ξοικονόμησης ενέργειας-συστημάτων αυτο-

ματοποίησης, δαπάνες πιστοποίησης εφαρ-

μογής συστημάτων ποιότητας διασφάλισης 

ποιότητας, δαπάνες προστασίας βιομηχανι-

κής ιδιοκτησίας, δαπάνες προβολής προώ-

θησης, δαπάνες λογισμικού, λειτουργικές 

δαπάνες κλπ.  

Οι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότη-

τας, δηλαδή τα επιμέρους επαγγέλματα) που 

θα είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, σύμφωνα 

με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής για έμφαση στην καινοτομία και α-

νάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

κάθε Περιφέρειας, θα ομαδοποιηθούν από 

τις ίδιες τις Περιφέρειες σε τρεις κατηγορίες: 

υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότη-

τας. Το κριτήριο αυτό θα λαμβάνεται υπόψη 

(μεταξύ άλλων) και κατά την αξιολόγηση των 

επενδυτικών προτάσεων. Ο συνολικός επιχο-

ρηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δα-

πάνη και ιδιωτική συμμετοχή) κάθε πρότα-

σης, μπορεί να κυμαίνεται: 

-από 30.000 έως 300.000 ευρώ για τους το-

μείς Μεταποίησης και Τουρισμού 
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-από 20.000 έως 100.000 ευρώ για τον το-

μέα Εμπόριο – Υπηρεσίες. 

 

 

 

 

Όλες οι λεπτομέρειες και τα χαρακτηρι-

στικά του προγράμματος περιλαμβάνονται 

στον Οδηγό Εφαρμογής που θα δοθεί στη 

δημοσιότητα μαζί με την προκήρυξη. 

 

Προδημοσίευση του Προγράμματος: “Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και 

Επιχειρηματικά Πάρκα” 

Στόχος του Προγράμματος “Μετεγκατάταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρημα-

τικά Πάρκα” είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών 

κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε ορ-

γανωμένους χώρους, καθώς και η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προ-

βλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ι-

στού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές όπου επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011. 

Η ∆ράση «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηµατικά Πάρκα» θα υλο-

ποιηθεί από  τη ∆ιεύθυνση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής 

Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφο-

ρών & ∆ικτύων καθώς και από τον  Ενδιάµεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αντα-

γωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), σύµφωνα µε την απόφαση εκχώρησης 

αρµοδιοτήτων από την ΕΥ∆-ΕΠΑΕ. Οι δύο αυτοί φορείς θα λειτουργήσουν ως Ενδιάµεσοι Φορείς 

∆ιαχείρισης (ΕΦ∆.  

Επιλέξιµες επιχειρήσεις 

Α. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρή-

σεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στην προδημοσίευση µε ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας 

πριν την 1.1.2009. 

Β. Για το παρόν πρόγραμμα ως υφιστάµενες µεταποιητικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που 

έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργίας σε επιλέξιµες δραστηριότητες όπως αυ-

τές προσδιορίζονται στην προδημοσίευση, έχουν ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 

1.1.2009 και δεν είναι προβληµατικές. 

Γ. Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 

30.000 € κατά το τελευταίο οικονοµικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 € αθροι-

στικά κατά τα τελευταία τρία οικονοµικά έτη. 
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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 

 

 

 

Ύψος Δημόσιας Δαπάνης – Δημόσια χρηματοδότηση  

Το ποσοστό της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης για όλες τις δαπάνες ανέρχεται σε ποσοστό 50% 

για όλη την Ελληνική Επικράτεια. Το υπόλοιπο του προϋπολογισµού πέραν της ∆ηµόσιας 

Χρηµατοδότησης θα καλύπτεται µε ιδιωτική συµµετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχεί-

ρηση) η οποία θα αποδεικνύεται µε την εξόφληση των παραστατικών σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στον Οδηγό του προγράμματος. Η ιδιωτική συµµετοχή δύναται να αποτελείται από ίδια 

συµµετοχή και τραπεζικό δανεισµό. 

Αναλυτικότερα μπορείτε να κατεβάσετε όλο το έντυπο της προδημοσίευσης του προγράμματος 

από τον παρακάτω ιστότοπο: 

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/Prodhmosieush%20Programmatos_Metegat

astashs%20VEPE.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“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  
το Φεβρουάριο 
του 2013 

 
 


