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Σε αυτό το τεύχος 
 

 Πρόγραμμα LEADER 
 Διαγωνισμοί - Μελέτες. 
 Προγράμματα για ιδιώτες. 

 

 

Ενημερωτικό δελτίο
 

Ελπίζουμε να είχατε ωραία Χριστούγεννα. Να ευχαριστηθή-

κατε όσο γινόταν περισσότερο αυτή την ημέρα. Να ξεχάσατε 

έστω και για λίγο έγνοιες και προβλήματα, να ξεκουραστή-

κατε και να αφιερώσατε χρόνο στον εαυτό σας και στους αν-

θρώπους που σας περιβάλλουν και σας αγαπούν.  

Παρότι η νέα χρόνια προβλέπεται ότι θα είναι για τους πε-

ρισσότερους μια δύσκολη χρονιά ας την υποδεχτούμε όπως 

αρμόζει σε κάθε νέα χρονιά, δηλαδή, με χαμόγελο και αισιο-

δοξία. Σας ευχόμαστε ευτυχισμένο το νέο έτος και ο νέος χρό-

νος να είναι όλο υγεία και ευτυχία 

Εκ της συντακτικής ομάδας  
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«Προσέγγιση LEADER» στα πλαίσια του Άξονα 4 του Π.Α.Α.  

 Ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης των δρά-

σεων του προγράμματος, οι ενημερωτικές συναντήσεις που 

είχε η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) Αναπτυξιακή Εται-

ρεία Σερρών - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  με 

τον τοπικό πληθυσμό, με στόχο την Επιτόπια Ενημέρωση 

των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης, σε θέματα που 

αφορούν το πρόγραμμα LEADER και των δράσεων που 

μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσα από αυτό.   

 Οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) μπορούν να 

υποβάλλουν τις προτάσεις των επενδυτικών τους σχεδίων 

στο τοπικό πρόγραμμα ''Προσέγγιση LEADER'' μέχρι και την 

20/01/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30. Οι επενδυτικές 

προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία της εταιρείας, Βασι-

λέως Αλεξάνδρου 2, 2ος όροφος, Σέρρες, είτε ιδιοχείρως, 

είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, 

με απόδειξη παραλαβής. Σε περίπτωση υποβολής με συστη-

μένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της 

πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα 

ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομέ-

νων. 

 

 

Ολοκλήρωση του έργου στο πλαίσιο του διαγωνισμού «HYDROPOWER (Υδροηλεκτρική Ενέργεια)» με αναθέτου-

σα αρχή την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών. 

Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση του οδηγού που ανέλαβε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ στα πλαίσια της κατακύρωσης του έργου «Συγγραφή 

Οδηγού για τις μεθοδολογίες αξιολόγησης και προστασίας της ποιότητας του νερού και της 

βιολογικής κοινότητας» με αναθέτουσα αρχή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών. Η πα-

ρούσα ανάθεση έγινε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HYDROPOWER  (Υδροηλεκτρική 

Ενέργεια)», με κωδικό SEE/A/524/2.4/X – HYDROPOWER, συγχρηματοδοτούμενου από το 

Πρόγραμμα «Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη για Διακρατική Συνεργασία» κατά 85% και από 

εθνικούς πόρους κατά 15%. 

Αναλυτικότερα o οδηγός που η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη 

Εταιρεία ΟΤΑ εκπόνησε είναι: Οδηγός για τις μεθοδολογίες αξιολόγησης και προ-

στασίας της ποιότητας του νερού και της βιολογικής κοινότητας. Αντικείμενο του 

οδηγού είναι η περιγραφή του ποταμού Στρυμόνα και της λίμνης Κερκίνης (τοποθεσία, 

διαδρομή που ακολουθεί, υδρολογική λεκάνη) με αναφορές στο καθεστώς διαχείρισης των αρδευτικών δικτύων και των Φορέων 

Διαχείρισης καθώς και στο καθεστώς προστασίας της λίμνης Κερκίνης και του ποταμού Στρυμόνα. Επίσης η αποτύπωση των 

σημαντικότερων προβλημάτων ρύπανσης και των πιέσεων που υπόκεινται τα υδατικά σώματα του ποταμού Στρυμόνα και της 

λίμνης Κερκίνης  καθώς και οι γενικές οχλήσεις στην περιοχή του Στρυμόνα εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Ο οδη-

γός παραδόθηκε τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. 

Ολοκλήρωση των μελετών για το προφίλ των ανέργων και των επιχειρήσεων του Δήμου Πρώτης.   

 Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση των μελετών που ανέλαβε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 

από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πρώτης και που αφορούσε η μεν πρώτη το προφίλ των ανέργων της περιοχής του Δή-

μου Πρώτης ή δε δεύτερη το προφίλ των επιχειρήσεων της περιοχής του Δήμου Πρώτης. Ειδικότερα:  

 Στη μελέτη των ανέργων αποτυπώνεται το προφίλ των ανέργων ως προς ορισμένα χαρακτηριστικά όπως είναι: το Δημοτικό 

Διαμέρισμα, το φύλο, η ηλικιακή ομάδα, το εκπαιδευτικό επίπεδο, η οικογενειακή κατάσταση. Επίσης παρουσιάζονται τα χαρα-

κτηριστικά των ανέργων σε σχέση με τη γνώση ή μη ξένης γλώσσας και χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, η εκπαιδευτική και 
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η επαγγελματική ειδικότητα των ανέργων. Αποτυπώνονται επιπλέον τα στοιχεία που αφορούν την χρονική διάρκεια της ανεργίας 

και την εγγραφή ή μη στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ. Πέρα από τα παραπάνω στοιχεία 

έγινε και ανάλυση κάποιων ειδικών χαρακτηριστικών των ανέργων  που αφορούσαν: Αν 

έχουν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης, αν έχουν εργασθεί κατά το παρελ-

θόν,  σε ποιον τομέα, με ποια μορφή απασχόλησης και γιατί σταμάτησαν. Επίσης διερευνή-

θηκαν ερωτήματα όπως: Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι μη εύρεσης εργασίας, αν αναζητούν 

οι άνεργοι εργασία πάνω στο γνωστικό τους αντικείμε-

νο, ποιες θέσεις εργασίας επιθυμούν να καταλάβουν, 

εάν είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν τόπο διαμονής αν 

βρουν αλλού εργασία. Επίσης διερευνήθηκαν ερωτήμα-

τα σχετικά με την επιχειρηματικότητα και τις ευκαιρίες 

που προσφέρει η περιοχή για την προώθηση και τη 

δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Στη 

μελέτη των επιχειρήσεων αποτυπώνεται το προφίλ των επιχειρήσεων της περιοχής του 

Δήμου Πρώτης ως προς ορισμένα χαρακτηριστικά όπως είναι: το Δημοτικό Διαμέρισμα, το 

έτος ίδρυσης, ο συνολικός αριθμός απασχολούμενων και το αντικείμενο δραστηριότητας 

της επιχείρησης. Το κύριο μέρος της μελέτης όμως αφορούσε τα ειδικά στοιχεία των επιχει-

ρήσεων που αντλήθηκαν από τις απαντήσεις που δόθηκαν σε θέματα όπως: Με ποιους 

τρόπους συνήθως οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν το προσωπικό, ποια πολιτική ακολουθούν για την εξεύρεση πρόσθετου εργα-

τικού δυναμικού, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις επιλογές  σχετικά με τις προσλήψεις και απολύσεις που αποφασίζονται, αν 

υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας και ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το προσωπικό τα επόμενα χρόνια. 

Συμμετοχή στο διαγωνισμό «HYDROPOWER (Υδροηλεκτρική Ενέργεια)» με αναθέτουσα αρχή την Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Σερρών. 

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. σε συνέχεια της υπ’ αρίθμ. 53/2010 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, προέ-

βη στη σύνταξη και κατάθεση δύο φακέλων προσφοράς για 

τη συμμετοχή της εταιρείας στους 27/141 & 27/142/22-11-

2010 ανοικτούς τακτικούς διαγωνισμούς που διενήργησε η 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών στα πλαίσια του έργου 

‘’Hydropower’’, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ‘’Νο-

τιο-ανατολίκη Ευρώπη για Διακρατική Συνεργασία’’ και συγ-

χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Συγκεκριμένα κατέθεσε μία προσφορά για το έργο : 

 ‘’Οργάνωση και διεξαγωγή της εξαμηνιαίας συνάντησης 

εταίρων του έργου Hydropower και ενός σεμιναρίου με 

θέμα την Υδροηλεκτρική ενέργεια’’, το οποίο περιλάμ-

βανε: 

α) την οργάνωση και διεξαγωγή της εξαμηνιαίας συνάντη-

σης των εταίρων του έργου στις Σέρρες τον Μάρτιο ή τον 

Απρίλιο του 2011 και β) τη διεξαγωγή ενός σεμιναρίου με 

θέμα την Υδροηλεκτρική ενέργεια το οποίο θα απευθύνεται 

στους Έλληνες που εμπλέκονται και επηρεάζονται από την 

αδειοδοτική – κατασκευαστική – λειτουργία μικρών υδροη-

λεκτρικών καθώς και τη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων 

με τους εμπλεκόμενους φορείς στα υδροηλεκτρικά έργα 

στην Ελλάδα. 

 ‘’Σχέδιο διάχυσης που βασίζεται σε προσεγγίσεις επι-

κοινωνίας μέσω του διαδικτύου για την μέγιστη εμπλο-

κή των ενδιαφερομένων παραγόντων στον σχεδιασμό 

μικρών υδροηλεκτρικών’’ το οποίο περιλάμβανε τη σύ-

νταξη ενός σχεδίου για την προώθηση της εμπλοκής 

των τοπικών κυρίως αλλά και των περιφερειακών και 

διακρατικών παραγόντων στον σχεδιασμό μικρών υ-

δροηλεκτρικών με την βοήθεια επικοινωνίας μέσω ι-

στοσελίδας, καθώς και τη δημιουργία ιστοσελίδας που 

θα προσφέρει τόσο στατικό όσο και δυναμικό περιεχό-

μενο 

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. για το πρώτο έργο συμμετέχει στο 

διαγωνισμό αυτόνομα ενώ για το δεύτερο έργο συμμετείχε 

ως ένωση εταιρειών μαζί με την εταιρεία “Αν. Χριστοφορί-

δης & Σία Ο.Ε.’’.  
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Ειδική Περιβαλλοντικής Μελέτη (ΕΠΜ) της προστατευόμενης περιοχής των εκβολών ποταμού Στρυμόνα (GR 

1260002) 

Παραδόθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών 

στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, η εκπονηθείσα Ειδι-

κή Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) για την προστατευόμενη 

περιοχή των εκβολών του ποταμού Στρυμόνα στην οποία 

γίνεται περιγραφή των οικοσυστημάτων και των στοιχείων 

από τα οποία αποτελείται το προστατευτέο αντικείμενο, 

όπως φυσικό οικοσύστημα, ανθρωπογενές οικοσύστημα  

κλπ. Επίσης γίνεται περιγραφή και ανάλυση της περιοχής 

μελέτης και της ευρύτερης ζώνης και συνολική εκτίμηση της 

περιοχής μελέτης. Τέλος γίνεται αξιολόγηση και οριοθέτηση 

του προστατευτέου αντικειμένου και διατυπώνονται συγκε-

κριμένες προτάσεις διαχείρισης με στόχο την προστασία και 

ενδεχόμενα την αξιοποίηση του προστατευτέου αντικειμέ-

νου  και εκτίμηση του άμεσου και έμμεσου οικονομικού 

κόστους εφαρμογής των προτάσεων. 

Σκοπιμότητα λειτουργίας δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων στο νομό Σερρών. 

Παραλήφθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Σερρών η μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση ενός δημο-

πρατηρίου αγροτικών προϊόντων στο νομό Σερρών που είχε 

εκπονήσει η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 

Ο.Τ.Α. Στόχος της μελέτης ήταν να καταγράψει αν υπάρ-

χουν οι απαραίτητες ποσότητες οπωροκηπευτικών για να 

στηρίξουν τη λειτουργία ενός δημοπρατηρίου και να δώσει 

μέσω αυτής τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με την οργά-

νωση, λειτουργία και βιωσιμότητα ενός τέτοιου εγχειρήμα-

τος.   

Εφαρμογή μέτρων δημοσιότητας για το ΧΥΤΥ νομού Σερρών 

Στα πλαίσια του έργου της κατασκευής Χώρου Υγει-

ονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) υπάρχει συγκεκριμέ-

νη δράση για την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του 

τοπικού πληθυσμού. Στην  Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών 

έχει ανατεθεί μέσω προγραμματικής σύμβασης με τη Νο-

μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών και την ΤΕΔΚ Νομού Σερ-

ρών η εκπόνηση του επικοινωνιακού πλάνου το οποίο περι-

λαμβάνει τα εξής:  

 Εκστρατεία ενημέρωσης των κατοίκων του νομού για 

την σκοπιμότητα υλοποίησης και λειτουργίας του ΧΥΤΥ 

Σερρών μέσω της διοργάνωσης ενημερωτικών εκδη-

λώσεων και ημερίδων 

 Δημιουργία τηλεοπτικού σποτ  

 Οργάνωση προγράμματος προβολής του ενημερωτικού 

σποτ  

 Χορηγία ενημερωτικών εκπομπών στους τηλεοπτικούς 

σταθμούς του Νομού 

 Δημιουργία ενημερωτικού υλικού 

 Διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης στα σχολεία 

του Νομού Σερρών. 

Ήδη έχουν ξεκινήσει συγκεκριμένες δράσεις και ε-

νέργειες με στόχο την διάχυση της πληροφορίας για το 

συγκεκριμένο έργο και αναμένονται να ολοκληρωθούν στο 

επόμενο διάστημα. 

Μελέτη αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης των οικισμών Χιονοχωρίου και Οινούσσας. 

Παραδόθηκε η μελέτη που ανατέθηκε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ από το 

δήμο Σερρών και αφορά τη συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης των οικισμών Χιονοχωρί-

ου και Οινούσσας. Στόχος είναι η συνολική μελέτη αναβάθμισης των δύο ανωτέρω οικισμών και η δυνατότητα ένταξης του συ-

νόλου ή μέρους των προτεινόμενων παρεμβάσεων  στα πλαίσια του Μέτρο 322 του Τοπικού Προγράμματος LEADER που υλο-

ποιείται στα πλαίσια του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Μπαλτατζής.   
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Τεχνική υποστήριξη για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι της Κοινότητας Ορεινής 

Στα πλαίσια του έργου ‘’Ενέργειες ενίσχυσης της κοι-

νωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιω-

μένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας’’ το 

οποίο υλοποιεί το Κέντρο Φροντίδας της Οικογένειας (ΚΕ-

ΦΟ) Ορεινής, η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ανέλαβε την παροχή τεχνι-

κής και συμβουλευτικής υποστήριξης της Κοινότητας Ορει-

νής για την υλοποίηση του προγράμματος. Η τεχνική και 

συμβουλευτική υποστήριξη ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμ-

βρίου 2010, ενώ μέχρι σήμερα η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. έχει προβεί 

σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την απρόσκοπτη λει-

τουργία του προγράμματος και την έγκαιρη πληρωμή των 

εργαζομένων.   

Μελέτη δημιουργίας μουσείου Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων 

Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Σερρών ανατέθηκε στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. και υπογράφηκε η σχετική 

σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία υπαίθριου μουσείου ιστορίας των εγγειοβελτιωτικών έργων της πεδιάδας 

των Σερρών, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει όλο τον ιστορικό πλούτο που διαθέτει η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και 

Υδατικών Πόρων  σε εξοπλισμό και μηχανήματα  τα οποία κινδυνεύουν με καταστροφή.  

Ήδη η Αναπτυξιακή Εταιρεία έχει ολοκληρώσει και παραδώσει εντός χρονικών ορίων το τελικό παραδοτέο της μελέτης στα 

πλαίσια του οποίου υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες :  

 Διερεύνηση της σκοπιμότητας και του στόχου του εγχειρήματος  

 Εκπόνηση επιτόπιας έρευνας για την αποτύπωση και αξιολόγηση του προς έκθεση και αξιοποίηση του εν αχρηστία εξοπλι-

σμού και υποδομής  

 Σχεδιασμός και περιγραφή της πρότασης για τη δημιουργία του υπαίθριου μουσείου – έκθεσης  

 

 

Πρόγραμμα digi content 

Αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (50%) 

για τους κλάδους με εκδοτικές δραστηριότητες και τους 

παρόχους ενημερωτικού περιεχομένου, εταιρίες διαχείρισης 

εντύπου κλπ, με βασικό στόχο την ενίσχυση της δημιουργί-

ας δυναμικού και πλούσιου ελληνικού ευρυζωνικού περιεχο-

μένου, το οποίο αξιοποιείται εμπορικά. Η διάρκεια ολοκλή-

ρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι 

μέχρι δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία έγκρισής 

τους, ενώ η έναρξη υλοποίησης δαπανών μπορεί να είναι 

μετά από την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων. 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι μεμονω-

μένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους (ΟΕ, ΑΕ, ΕΕ, ΕΠΕ 

και Ατομικές), ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική  

Επικράτεια. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι 

επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρα-

κάτω προϋποθέσεις:  

 Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη δωδεκάμηνη 

διαχειριστική χρήση.  

 Η Επιχείρηση απασχολεί κατ΄ ελάχιστο έναν (1) εργα-

ζόμενο (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) με σχέση εξηρτη-

μένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, επιπλέον του/ων ε-

πιχειρηματία/ων – του/ων μετόχου/ων – του/ων εταί-

ρου/ων.  

 Η κύρια δραστηριότητα και η δραστηριότητα με τα 

μεγαλύτερα έσοδα της επιχείρησης δεν εμπίπτει στον 

κανόνα De Minimis και η επιχείρηση ανήκει στους κλά-

δους των Εκδοτικών Δραστηριοτήτων (Εκδόσεις Βιβλί-

ων, Επιστημονικών και Πανεπιστημιακών Συγγραμμά-

των, Εκδοτικοί Οίκοι, Εκδόσεις Τύπου), των παρόχων 

ενημερωτικού περιεχομένου, της διαχείρισης έντυπου 

και της διαχείρισης και εμπορικής διάθεσης οπτικοαου-

στικού αρχείου και υλικού.  

 H επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις 

δύο προηγούμενες χρήσεις δεν έχει λάβει επιχορηγή-

σεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύ-

σεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα ο-
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ποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υ-

περβαίνουν τα 200.000€.  

 H επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ 

όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργί-

ας.  

Ποσοστά Επιχορήγησης – Προϋπολογισμός 

Κατηγορία Δικαιούχου 

  ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 

Προϋπολογισμός DIGI-CONTENT* 10.000 € - 100.000 € 10.000 € - 160.000 € 10.000 € -300.000 € 10.000€ -400.000 € 

Ποσοστό Επιχορήγησης DIGI-

CONTENT 
50% 

*Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του 

μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων, αν δεν έχουν 

κλεισθεί τρεις). 

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων που θα υποβάλ-

λουν ηλεκτρονικά πρόταση από την 6/12/2010 έως την 

14/1/2011, θα είναι επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση κα-

τόπιν αυτόματης αξιολόγησης, βάσει αντικειμενικών 

κριτηρίων και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπο-

λογισμού ανά Περιφέρεια, όπως ορίζεται στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

Επενδύσεις που ενισχύονται : 

Ε(1): Δημιουργία εμπλουτισμένου ψηφιακού περιεχομένου 

(μέχρι 40% του επενδυτικού σχεδίου)  

Ε(2): Επεξεργασία, τεκμηρίωση, εμπλουτισμό, διαχείριση, 

μετατροπή και διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου σε 

πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας (μέχρι 80% του επενδυτι-

κού σχεδίου)  

Ε(3): Προβολή και προώθηση του ψηφιακού περιεχομένου 

μέσω Διαδικτύου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων 

σύγχρονων μέσων (μέχρι 20% του επενδυτικού σχεδίου)  

Ε(4): Αξιοποίηση και Εμπορική Εκμετάλλευση του ευρυζωνι-

κού περιεχομένου (μέχρι 20% του επενδυτικού σχεδίου).  

Πρόγραμμα «digi-retail» 

Αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης των επιχει-

ρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπο-

ρίου και αποσκοπεί στην υιοθέτηση ψηφιακών συστημάτων 

που αναβαθμίζουν τόσο τις εσωτερικές λειτουργίες, όσο και 

τις δυνατότητες προώθησης των επιχειρήσεων μέσω της 

χρήσης νέων τεχνολογιών. Η διάρκεια ολοκλήρωσης των 

Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι δώδεκα 

(12) μήνες, από την ημερομηνία έγκρισής τους, ενώ η έ-

ναρξη υλοποίησης δαπανών ορίστηκε στις 19/11/2010. 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι μεμονω-

μένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους (ΟΕ, ΑΕ, ΕΕ, ΕΠΕ 

και Ατομικές), ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια. 

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, 

για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋπο-

θέσεις:  

 

 Έχουν κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη δωδεκάμηνη 

διαχειριστική χρήση.  

 Η κύρια δραστηριότητα και η δραστηριότητα με τα 

μεγαλύτερα έσοδα της επιχείρησης δεν εμπίπτει στον 

κανόνα De Minimis και η επιχείρηση ανήκει στον κλάδο 

του Λιανεμπορίου. (ΚΑΔ 47 και οι υποκατηγορίες αυ-

τού εκτός των ΚΑΔ 47.8 και 47.99)  

 H επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις 

δύο προηγούμενες χρήσεις δεν έχει λάβει επιχορηγή-

σεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύ-

σεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα ο-

ποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υ-

περβαίνουν τα 200.000€.  

 H επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ 

όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργί-

ας.  
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Προϋπολογισμός – Ποσοστά Επιχορήγησης 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΜΕ 0  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 

Προϋπολογισμός Επενδυτικού 

Σχεδίου* 

5.000€ - 

20.000€ 

 10.000€ -

100.000€ 

 10.000€ - 

150.000€ 

10.000€ -

250.000€ 

 10.000€ - 

500.000€ 

Ποσοστό Επιχορήγησης 60% 60% 60% 50% 40% 

*Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του 

μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων, αν δεν έχουν 

κλεισθεί τρεις). 

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων που θα υποβάλ-

λουν ηλεκτρονικά πρόταση από την 14/1/2011 έως την 

15/2/2011, θα είναι επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση κα-

τόπιν αυτόματης αξιολόγησης, βάσει αντικειμενικών 

κριτηρίων και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπο-

λογισμού ανά Περιφέρεια, όπως ορίζεται στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».Μετά την έγκριση υπάρχει 

η δυνατότητα προκαταβολής του 35% του ύψους της 

επιχορήγησης. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται εφά-

παξ με την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

Κατηγορίες Ενεργειών που ενισχύονται στο πρό-

γραμμα Digi Retail. 

E (1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποί-

ηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

Ε(2): Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργα-

σιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών 

Ο συνδυασμός των παραπάνω ενεργειών είναι 

υποχρεωτικός έως ποσοστού 70% για την κάθε ενέργεια. 

Πρόγραμμα: «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 

Το πρόγραμμα έχει κεντρικό στόχο την βελτίωση 

της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιριακών εγκαταστά-

σεων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, την εξοικονόμηση ενέρ-

γειας, τη σωστή και υπεύθυνη διαχείριση του ύδατος και 

των απορριμμάτων, καθώς και την υλοποίηση διαδικασιών 

που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ενώ παράλληλα προω-

θούν την ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων σε περιβαλ-

λοντικά θέματα. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στην ελληνικά επικράτεια και πληρούν 

τις προϋποθέσεις, όπως αυτές αναφέρονται στον οδηγό του 

προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός της  

δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 30 εκ. € 

με περιφερειακή κατανομή. Το πρόγραμμα συγχρηματοδο-

τείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

το οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση των περιφερειακών 

ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε. 

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο 

επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις € 15.000,00€ και ο μέγι-

στος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού 

των € 400.000,00€. Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδό-

τησης (επιχορήγηση) του προγράμματος κυμαίνεται από 

40% έως και 45%, ανάλογα με τον τόπο-γεωγραφική      

περιοχή υλοποίησης του έργου. 

  Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν μόνο τα παρακάτω κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που 

λειτουργούν νόμιμα (με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας) στην ελληνική επικράτεια ανεξαρτήτως κατηγορίας: 

 Ξενοδοχεία κλασικού τύπου. 

 Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων. 

 Ξενοδοχεία μικτού τύπου (κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων). 

 Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια. 
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 Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων 

δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων. 

 Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες  

 Τουριστικές επαύλεις. 

 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ). 

και υπάγονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο Πίνακα. 

Κ.Α.Δ. Επιλέξιμων δραστηριοτήτων  

Κ.Α.Δ. - 2008 

Κωδικός  

Αριθμός Δραστηριότητας:  55 

Περιγραφή: Καταλύματα 

55.1 (όλες οι υποκατηγορίες) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα. 

55.2 (όλες οι υποκατηγορίες εξαιρουμένης της 

55.20.19)  

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμο-

νής. 

55.30.11  Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ). 

 Κατανομή προϋπολογισμού 

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης 
Μέγιστο επιλέξιμο ποσο-

στό στον προϋπολογισμό 

του έργου 

1 Προμήθεια μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού. 0%-100% 

2 Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις. 0%-100% 

3 Πιστοποίηση, επαλήθευση, επικύρωση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κλπ. 0%-15% 

4 Αμοιβές συμβούλων (παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη κ.λπ.).  0%-6% 

5 Ενημέρωση και προβολή. 0%-5% 

 

Τα ανωτέρω ποσοστά ισχύουν κατά την υποβολή 

του έργου ενώ κατά την ολοκλήρωση του έργου, ως υπο-

χρέωση θεωρείται το εγκεκριμένο ποσό. 

Ύψος Δημόσιας Δαπάνης- Δημόσια Χρηματοδότηση 

Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης  ως πο-

σοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού  

σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% 

δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιά με 

πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων. Το υπόλοιπο του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με ιδιωτική 

συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης. Η ιδιωτική συμ-

μετοχή δύναται να αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από δανεισμό. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 

Ιδιωτική συμμετοχή 55% έως 60% 

Δημόσια Χρηματοδότηση 40% έως 45% 
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Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υ-

πηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων 

του Τομέα Τουρισμού και τον ΕΦΕΠΑΕ. Οι δύο αυτοί φορείς 

θα λειτουργήσουν ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης  με 

βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του 

ΕΣΠΑ. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει υποχρεωτικά με 

ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου 

www.ependyseis.gr/, ενώ ο φυσικός φάκελος θα κατατεθεί 

σε διάστημα δέκα ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονι-

κής υποβολής των προτάσεων σε έναν από τους εταίρους 

του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυ-

σης με βάση τη γεωγραφική αρμοδιότητα του καθενός, 

καθώς και στους συνεργαζόμενους με τον ΕΦΕΠΑΕ Συνε-

ταιριστικές Τράπεζες και Αναπτυξιακούς Φορείς. Η ημερομη-

νία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι η 

20/12/2010 και η καταληκτική ημερομηνία  είναι η 

25/02/2011. Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα γί-

νουν μετά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Μειώστε την περιττή 

κατανάλωση χαρτιού. Μην 

εκτυπώνετε την ηλεκτρο-

νική μας έκδοση αν μπο-

ρείτε να τη  διαβάσετε 

ηλεκτρονικά .” 

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 

Αρχισυνταξία – Υπεύθυνος δημιουργικού 

 Τρεβλόπουλος Σαράντης, Κοινωνιολόγος 
Συντακτική Ομάδα 

 Ανοιξιάδης Νικόλαος, Γεωπόνος 

 Γραμματόπουλος Αριστείδης, Υπεύθυνος Κ.Υ.Ε. 

 Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος 

 Μαυρουδής Γεώργιος, Γεωπόνος 
Υπεύθυνος σύνταξης 

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

 

Το επόμενο τεύχος  
το Φεβρουάριο 
του 2011 


