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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Επικαιροποίηση του  Μητρώου Μελετητών  ενόψει της  

2ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του Π.Α.Α.  

"Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER" 

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών –  Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.  Α.Ε.),  

λειτουργώντας ως Ομάδα Τοπικής Δράσης του Τοπικού  Προγράμματος του Άξονα 4 "Εφαρμογή της 

προσέγγισης Leader" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 και με 

αφορμή τη δημοσίευσης της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο τοπικό πρόγραμμα, καλεί :  

o τα Μελετητικά Γραφεία /  Συμβούλους Επιχειρήσεων /  Μελετητές  (φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα)  που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελετητών της εταιρείας όπως αυτό 

διαμορφώθηκε κατά την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (20.10.2010)  

o όσα Μελετητικά Γραφεία /  Συμβούλους Επιχειρήσεων /  Μελετητές  (φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα)  δεν είναι εγγεγραμμένα στο ανωτέρω μητρώο και επιθυμούν την εγγραφή τους σε 

αυτό  

να συμμετάσχουν στη συνάντηση ενημέρωσης – πληροφόρησης που θα πραγματοποιηθεί στα 

γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στις 9/6/2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 – 13:00  (Β. 

Αλεξάνδρου 2, Σέρρες, 3ος όροφος) ώστε οι μεν πρώτοι να επικαιροποιήσουν την εγγραφή τους στο 

ανωτέρω μητρώο οι δε δεύτεροι να εγγραφούν σε αυτό. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα 

αναλυθούν θέματα που αφορούν την προετοιμασία των φακέλων υποψηφιότητας στα πλαίσια της 2ης 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος καθώς και θέματα που αφορούν 

την υλοποίηση των επενδύσεων και την διοικητική παρακολούθηση των ενταγμένων έργων 

(πιστοποιήσεις, εκταμίευση κλπ) .   

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής που 

βρίσκεται αναρτημένο στο site της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ (www.aneser.gr) και να το αποστείλουν με φαξ 

(αριθμ. φαξ 2321099639) ή email (leader@aneser.gr) στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. έως την Παρασκευή 

8/6/2012 ώρα 15:00  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη στο μητρώο μελετητών δίνονται στο 

τηλέφωνο 2321064402 από την κα Ελένη Τριανταφύλλου.   

Για την Ομάδα Τοπικής Δράσης 

της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 

 

Τριανταφύλλου Ελένη 

Οικονομολόγος  
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