
 
Τεύχος 29, 

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013 

www.aneser.gr 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών 

 Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 
 www.aneser.gr  - e-mail: info@aneser.gr 

Τεύχος 29 

 

 

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2013 

Σε αυτό το τεύχος 

 Πρόγραμμα LEADER 

 ΤΟΠΣΑ 

 Προγραμματική Σύμβαση 

 Προγράμματα για ιδιώτες 

 

Ενημερωτικό δελτίο
 

ΜΜΜππποοορρρεεείίί   οοοιιι   εεευυυχχχέέέςςς μμμαααςςς κκκααατττάάά τττααα πππρρροοοηηηγγγοοούύύμμμεεενννααα χχχρρρόόόνννιιιααα      
νννααα   αααπππέέέτττυυυχχχαααννν   αααλλλλλλάάά   αααςςς   μμμηηηννν   κκκοοοιιιτττάάάμμμεεε    πππίίίσσσωωω   γγγιιιααα   νννααα   

πππρρροοοβββλλλέέέψψψοοουυυμμμεεε   τττιιι   μμμαααςςς   εεεπππιιιφφφυυυλλλάάάσσσσσσεεειιι   τττοοο   μμμέέέλλλλλλοοοννν...   ΣΣΣηηημμμααα---
σσσίίίααα   έέέχχχεεειιι   όόότττιιι   εεείίίμμμααασσστττεεε   εεεδδδώώώ...   ΛΛΛίίίγγγοοο   φφφτττωωωχχχόόότττεεερρροοοιιι,,,   λλλίίίγγγοοο   τττααα---
λλλαααιιιπππωωωρρρηηημμμέέένννοοοιιι   ψψψυυυχχχιιικκκάάά,,,   αααλλλλλλάάά   εεείίίμμμααασσστττεεε   εεεδδδώώώ...   ΑΑΑςςς   εεελλλπππίίί---
σσσοοουυυμμμεεε   κκκαααιιι   αααςςς   εεευυυχχχηηηθθθοοούύύμμμεεε   έέένννααα   κκκαααλλλύύύτττεεερρροοο   ΝΝΝέέέοοο   ΈΈΈτττοοοςςς...   
ΑΑΑςςς   αααγγγωωωνννιιισσστττοοούύύμμμεεε   γγγιιιααα   τττοοουυυςςς   εεεαααυυυτττοοούύύςςς   μμμαααςςς,,,   τττοοουυυςςς   ααανννθθθρρρώώώ---

ππποοουυυςςς   ππποοουυυ   αααγγγαααπππάάάμμμεεε,,, αααλλλλλλάάά κκκαααιιι τττηηη χχχώώώρρρααα...
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Μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης των αποφάσεων ένταξης / χρηματοδότησης από την 

ΕΥΕ ΠΑΑ των επενδυτικών σχεδίων του Μέτρου 41 της 2ης προκήρυξης και την υπογραφή των 

σχετικών συμβάσεων με τους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος η Ομάδα Τοπικής Δρά-

σης (ΟΤΔ) της ΑΝΕΣΕΡ έχει ολοκληρώσει την ένταξη στο Τοπικό Πρόγραμμα συνολικά 29 ε-

πενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 4,5 εκ. ευρώ και έχει ολοκληρώσει 

πληρωμές προς τους δικαιούχους ποσού 500.000 ευρώ περίπου δημόσιας δαπάνης. 

Παράλληλα συνεχίζεται η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στα 

πλαίσια της 3ης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού προγράμματος LEADER η 

οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 2014. Στη συνέχεια η Επιτροπή 

Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιολόγη-

σης θα αποφασίσει για την έγκριση ή μη των υποβληθέντων επενδυτικών προτάσεων του Τοπι-

κού Προγράμματος. Υπομονή έως τότε !  

 

 
 
 
 

Ξεκίνησε η υλοποίηση των κύριων δράσεων του σχεδίου που περιλαμβάνει τη συμβουλευ-

τική επιλογής και διάγνωσης αναγκών ωφελουμένων. Η συμβουλευτική επιλογής και διάγνωσης 

αναγκών περιλαμβάνει 3 βασικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο για τη διάγνωση των αναγκών και 

του προφίλ τους. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της δικτύωσης υλοποιήθηκε η διοργάνωση και λει-

τουργία έξι (6) ανοικτών επιχειρηματικών εργαστηρίων (Open Labs) με σκοπό να δοθεί η δυνα-

τότητα επίλυσης ερωτημάτων, ανταλλαγής εμπειριών και επίλυσης πρακτικών ζητημάτων για 

την αντιμετώπιση της ανεργίας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην τοπική κοινω-

νία. Η διάρκεια του κάθε εργαστηρίου ήταν 25 ώρες.  

Συγκεκριμένα κάθε επιχειρηματικό εργαστήριο περιλάμβανε τις παρακάτω ενότητες: 1: «Πηγές 

και μέσα χρηματοδότησης επιχειρήσεων», 2: «Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου μικρών επιχει-

ρήσεων», 3: «Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου Marketing  μικρών επιχειρήσεων», 4: «Οικονο-

μική και λογιστική παρακολούθηση μικρών επιχειρήσεων», 5: «Ηλεκτρονική επιχειρηματικότη-

τα». Η συγκεκριμένη ενέργεια υλοποιήθηκε από το ΤΕΙ Σερρών στο διάστημα 8 – 25 Νοεμβρίου 

2013. 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ 
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Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεδιπλώνονται σταδιακά και οι υπόλοιπες δράσεις 

του σχεδίου. 

 

 

 

Υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Σιντικής και Αναπτυξιακής Εται-

ρείας Σερρών ΑΕ ΟΤΑ για την υλοποίηση του έργου εκπόνηση μελετών  για την αξιοποίηση και 

ανάδειξη της λίμνης Κερκίνης. Οι πόροι για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα 

προέρχονται και θα εκταμιεύονται από πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (Τε-

χνική βοήθεια του ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης) βάσει της υπ’ αριθμ. 3270/24-12-2012 από-

φασης ένταξης του έργου από τη ΜΟΔ Α.Ε.  

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου Σιντικής για 

πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα. Μέσω της προγραμματικής 

θα υλοποιηθούν από την ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ ΟΤΑ συγκεκριμένες μελέτες οι οποίες απαιτούνται για 

την ολοκλήρωση των εξής τριών (3) υποέργων της πράξης: 

▪ Υποέργο 1: Αξιοποίηση και ανάδειξη της λίμνης Κερκίνης και των Παραλίμνιων περιοχών 

▪ Υποέργο 2: Αξιοποίηση και ανάπτυξη του Ορεινού Όγκου Μπέλλες και των Οικισμών του, 

με επίκεντρο τα Άνω Πορρόια και σύνδεση με λίμνη Κερκίνης 

▪ Υποέργο 3: Ανάπτυξη Λουτρόπολης Σιδηροκάστρου 

 

 

 

Δράση "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς 

Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013" 

Μετά την έκδοση των αναλυτικών αποτελεσμάτων της Δράσης «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Ε-

πιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-

Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013», τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στο παρακάτω 

link: http://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=563. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ ΟΤΑ 



 

                                                                                Σελίδα 4 από 4 
 
 

 
 
 

Τεύχος 29, 
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

 

 

 

Οι δυνητικά δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση επαλήθευσης - πιστοποίησης έρ-

γου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή απο-

δεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπο-

λογισμού της επένδυσης έως την 28.02.2014 στον ΕΦΕΠΑΕ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2014 

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, Μεραρχίας 67, Σέρρες, 62123, Τηλ. 23210 64402-3,  

Fax: 23210 99639, www.aneser.gr  e-mail: info@aneser.gr 

“Μειώστε την περιττή 

κατανάλωση χαρτιού. Μην 

εκτυπώνετε την ηλεκτρο-

νική μας έκδοση αν μπο-

ρείτε να τη  διαβάσετε 

ηλεκτρονικά .” 


