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Ενημερωτικό Δελτίο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

ΤΕΥΧΟΥΣ 

 Ανασκόπηση της πενταετί-

ας 1999 - 2003 

Προσέγγιση LEADER 


Τοπικό Σχέδιο για την 

απασχόληση στο δήμο 

Σερρών 


"Ενίσχυση Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων που δραστη-

ριοποιούνται στους τομείς 

Μεταποίησης - Τουρισμού 

- Εμπορίου - Υπηρεσιών" 

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών  


Μέτρο 123: Αύξηση της 

Άξιας των Γεωργικών Προ-

ϊόντων 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ  
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Επόμενο τεύχος στις  

2 Μαΐου 2014 

Σημείωμα της έκδοσης για τα πέντε χρόνια κυκλοφορίας 

Δεκάδες τεύχη, χιλιάδες λέξεις και πολλές εικόνες, αποτελούν το υλικό που 

προσδιορίζει το βίο μιας ηλεκτρονικής έκδοσης που συμπλήρωσε 5 χρόνια ζωής, και 

όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία θα γιορτάσει πολλά γενέθλια ακόμη. Ήταν και πάλι 

Μάρτιος, όταν μια ομάδα συνεργατών αποτελούμενη από τους Νικόλαο Ανοιξιάδη, 

Κωνσταντίνο Γρηγοριάδη, Αριστείδη Γραμματόπουλο και Γεώργιο Μαυρουδη πλαι-

σιώνει τον Σαράντη Τρεβλόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει την έκδοση για την εταιρεία 

ενός ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου έχοντας όλα αυτά τα χρόνια την ευθύνη της 

αρχισυνταξίας και του δημιουργικού.  

Η ηλεκτρονική έκδοση του ενημερωτικού μας δελτίου, διατηρείται όλα αυτά τα 

χρόνια ζωντανή, ίσως επειδή ο αρχισυντάκτης και η ομάδα που τον πλαισιώνει δεν 

έχει χάσει το κέφι με το οποίο είχε ξεκινήσει, ίσως επειδή οι αναγνώστες το τροφοδο-

τούν με την εκτίμηση προς όσα τους προσφέρει. Αλλά πριν εμφανιστεί η πρώτη ‘ρυτί-

δα’ αποφασίσαμε να κάνουμε ένα lifting στο δημιουργικό προκειμένου να μείνουμε 

φρέσκοι και για την επόμενη πενταετία. Το lifting στα επόμενα τεύχη θα επεκταθεί 

και σε άλλα πράγματα. 

Εκ της συντακτικής ομάδας 

ΕΕΠΠΕΕΤΤΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ  
ΤΤΕΕΥΥΧΧΟΟΣΣ  

ΧΧΧρρρόόόνννιιιααα   
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Καταγραφή και αποτύπωση των  αρδευτικών 

γεωτρήσεων στο νομό Σερρών. 

ΧΥΤΑ Νομού Σερρών 

Δημιουργία τουριστικού και κυνηγητικού  

χάρτη του Νομού Σερρών  

Βοήθεια στο Σπίτι  

Μελέτη για τη συνολική θεώρηση αισθητικής 
και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης 

του οικισμού Ροδόπολης  

                 

Χρονιά επιτυχίας καθώς 

η πρόταση της Αναπτυξιακής 

Εταιρείας Σερρών για την  

«Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER» του προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α.) έλαβε την πρώτη θέση με-

ταξύ των συνολικά 44 υποψηφίων ομάδων που συμμετείχαν στο διαγω-

νισμό με τα προγράμματά τους από όλη την Ελλάδα.  

Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ 

Ν. Σερρών. Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε διερεύνηση της 

βιωσιμότητας του ΧΥΤΑ Ν. Σερρών στη θέση «Ερείπια Νεράϊδας».  

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών καταγράφει και αποτυπώνει σε 

γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα τις  κρατικές και ιδιωτικές γεω-

τρήσεις του νομού Σερρών, δίνοντας τη δυνατότητα για μια ταχεία και 

παραστατική απεικόνιση των καταχωρημένων γεωτρήσεων.  

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος Leader + πραγματοποιή-

θηκε η δημιουργία Τουριστικού Χάρτη του νομού Σερρών. Παράλληλα 

δημιουργήθηκε και χάρτης που αφορά τον πολεοδομικό ιστό της πό-

λης με πληροφορίες τουριστικού και μη ενδιαφέροντος. Την ίδια περί-

οδο επικαιροποιείται και επανεκδίδεται ανανεωμένος ο κυνηγητικός 

χάρτης του νομού Σερρών.   

Στο πλαίσιο του ρόλου της η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. αναλαμβάνει για 

λογαριασμό της κοινότητας Ορεινής το έργο με τίτλο «Ενέργειες 

ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής 

ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας από την 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στη κοινότητα Ορεινής».  

Ανατέθηκε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών από τον δήμο 

Κερκίνης η εκπόνηση μελέτης για τη συνολική θεώρηση αισθητικής 

και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού Ροδόπολης 

με στόχο τη συνολική αισθητική αναβάθμιση του οικισμού της 

Ροδόπολης 

  

Προσέγγιση Leader 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  

2009-2013 

22000099  
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Προσέγγιση LEADER 

Ολοκλήρωση μελετών για το προφίλ των    

ανέργων και των επιχειρήσεων του Δήμου 

Πρώτης  

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) των  

εκβολών του  ποταμού Στρυμόνα 

Σκοπιμότητα λειτουργίας  δημοπρατηρίου 

αγροτικών προϊόντων στο  Νομό Σερρών.  

Μελέτη αισθητικής και λειτουργικής         
αναβάθμισης των οικισμών   Χιονοχωρίου και 

Οινούσσας.  

HYDROPOWER                                    

(Υδροηλεκτρική   Ενέργεια) 

Μελέτη δημιουργίας μουσείου   Διεύθυνσης 

Εγγείων Βελτιώσεων    

     

 Επιλέχτηκε ως νικήτρια στις 27/05/2010 η πρόταση που συνέταξε 

η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρωπαϊκοί 

Προορισμοί Αριστείας» (“European Destinations of Excellence”), με 

θέμα τον Υδάτινο Τουρισμό». Η πρόταση ανέδειξε ως νικητή Ελληνικό 

τουριστικό προορισμό για το 2010 το νομό Σερρών με τη λίμνη Κερκίνη 

και τις λουτροπόλεις Αγκίστρου και Σιδηροκάστρου. Ο νομός Σερρών 

βραβεύτηκε σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες στις 27/09/2010.  

Υπογράφηκε στις 17.5.2010 η σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου  

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ, για την υλοποίη-

ση από την τελευταία του Τοπικού Προγράμματος LEADER. Μέσα στο 

έτος βγαίνει και η 1η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος LEADER'. 

Στο πλαίσιο του έργου «HYDROPOWER», συγχρηματοδοτούμενου 

από το Πρόγραμμα «Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη» υλοποιήθηκαν οι 

παρακάτω μελέτες: 1. Οδηγός υλοποίησης Μικρών Υδροηλεκτρικών 

Έργων για φορείς και επενδυτές 2. Διαδικασίες αδειοδότησης μικρών 

υδροηλεκτρικών σε ποτάμια οικοσυστήματα στην Ελλάδα 3. Οδηγός για 

τις μεθοδολογίες αξιολόγησης και προστασίας της ποιότητας του νερού 

και της βιολογικής κοινότητας 

Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση των μελετών που ανέλαβε η ΑΝΕΣΕΡ 

από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πρώτης και που αφορούσε η 

μεν πρώτη το προφίλ των ανέργων της περιοχής του δήμου Πρώτης ή δε 

δεύτερη το προφίλ των επιχειρήσεων της περιοχής. 

Παραδόθηκε από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Σερρών, η εκπονηθείσα Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) για την 

προστατευόμενη περιοχή των εκβολών του ποταμού Στρυμόνα 

Εκπονήθηκε για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Σερρών μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση ενός δημοπρατηρίου 

αγροτικών προϊόντων στο νομό Σερρών.   

Παραδόθηκε από την ΑΝΕΣΕΡ η μελέτη που ανατέθηκε από το 

δήμο Σερρών και αφορούσε τη συνολική θεώρηση αισθητικής και 

λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης των οικισμών Χιονοχωρίου και 

Οινούσσας. 

Παραδόθηκε η μελέτη για τη δημιουργία υπαίθριου μουσείου 

ιστορίας των εγγειοβελτιωτικών έργων της πεδιάδας των Σερρών.  

 

 

 

 

European Destination of 

Excellence (EDEN ΙV) 

22001100 
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Προσέγγιση LEADER  

Άξονας 3 του Π.Α.Α. (2007-2013)  

Ανάληψη του προγράμματος  καταπολέμησης 

κουνουπιών στο Νομό Σερρών.  

Εφαρμογή μέτρων δημοσιότητας για  το  

ΧΥΤΥ νομού Σερρών 

Ολοκλήρωση έργων προς το Φορέα Διαχείρι-

σης της Λίμνης Κερκίνης 

Επιχειρησιακό Δήμου Σιντικής  

Τεχνική υποστήριξη Δήμου Ηράκλειας  

 

Ολοκληρώθηκε στις 20 

Απριλίου 2011 η διαδικασία 

αξιολόγησης των επενδυτικών 

σχεδίων που  υποβλήθηκαν στα 

πλαίσια της 1ης πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος  LEADER στα 

πλαίσια του Άξονα 4 του Π.Α.Α 2007 -2013.  

Δημιουργήθηκε ο Μηχανισμού Υποστήριξης, στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας στον οποίο η ΑΝΕΣΕΡ συμμετέχει με τις 

υπόλοιπες αναπτυξιακές εταιρείες της περιφέρειας με χρόνο ορίζοντα 

λειτουργίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, για την υποστήριξη των 

δικαιούχων των Μέτρων / δράσεων του Άξονα 3 του ΠΑΑ.  

Η εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης 

κουνουπιών στην περιοχή του νομού Σερρών ανέλαβε η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 

Α.Ε. μέσω προγραμματικής σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των επτά δήμων της 

περιφερειακής ενότητας Σερρών.  

Στα πλαίσια του έργου της κατασκευής Χώρου Υγειονομικής 

Ταφής Απορριμμάτων(ΧΥΤΑ) η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ανέλαβε 

τη δράση για την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του τοπικού 

πληθυσμού.  

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. παρείχε εμπειρογνωμοσύνη και τεχνική υπο-

στήριξη στον διευρυμένο δήμο Ηράκλειας προκειμένου να προωθήσει 

τις απαιτούμενες αλλαγές για την προσαρμογή των νομικών προσώ-

πων, επιχειρήσεων και σχολικών επιτροπών του διευρυμένου δήμου 

Ηράκλειας στις απαιτήσεις του προγράμματος Καλλικράτης.  

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. ανέλαβε τη διαδικασία κα-

τάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος δήμου Σιντικής για τη 

δημοτική περίοδος 2011-2014. 

Παραδόθηκαν στο Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κερκίνης στα 

πλαίσια των από 24/11/2010 υπογραφεισών συμβάσεων ανάθεσης 

των υπηρεσιών μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης και 

της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε τα τελικά παραδοτέα των υπηρεσιών που αφορού-

σαν: 1. Υπηρεσίες ζωγράφου φύσης. 2. Υπηρεσίες έρευνας εντομοπα-

νίδας και μικρών θηλαστικών της περιοχής του υγροτόπου.  

  

22001111 
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Προσέγγιση LEADER  

«Παροχή υπηρεσιών για την  υποστήριξη της 

διοργάνωσης της Πανεπιστημιάδας Σερρών 

για το έτος 2012» 

Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της       

φτώχειας στο Δήμο Σερρών 

Πρόγραμμα καταπολέμησης  κουνουπιών   

έτους 2012 

Τεχνική υποστήριξη για την  αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας επιλεγμένων δήμων 

Άξονας 3 του Π.Α.Α. (πρώην Ο.Π.Α.Α.Χ.) 

  

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 2η  Πρόσκληση 

του Τοπικού Προγράμματος LEADER 

 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία 

ένταξης των επενδυτικών σχεδίων 

της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του τοπικού 

προγράμματος. Συγκεκριμένα στα 

πλαίσια αυτής της πρόσκλησης εντάχθηκαν 19 επενδυτικά σχέδια.  

Η ΑΝΕΣΕΡ υποστήριξε οργανωτικά τη διοργάνωση της Πανεπιστη-

μιάδας Θεάτρου για το έτος 2012 προσφέροντας τις παρακάτω υπηρεσί-

ες: Υπηρεσίες μετάφρασης – διερμηνείας, Υπηρεσίες Αφισοκόλλησης, 

Υπηρεσίες Δημιουργίας αρχείου (Βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση), 

Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης, Υπηρεσίες Υποστήριξης παρα-

γωγής, Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης  

Εγκρίθηκε ο φάκελος που υποβλήθηκε από την Αναπτυξιακή 

Εταιρεία Σερρών για τη χρηματοδότηση της πράξης «Κοινωνικές 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. Στο πλαίσιο αυτής της πρότασης 

δημιουργήθηκαν οι παρακάτω κοινωνικές δομές: Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, Δομή παροχής Συσσιτίων, Κοινωνικό φαρμακείο, 

Δημοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα χρόνου, Γραφεία Διαμεσολάβησης. 

Την εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στο 

Νομό Σερρών για το 2012 ανέλαβε και πάλι η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. μέσω 

προγραμματικής σύμβασης που υπογράφτηκε μεταξύ της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας και των επτά δήμων του νομού. 

Η ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ ανέλαβε την αποτύπωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση 

της ακίνητης περιουσίας των δήμων Εμμανουήλ Παπά, Βισαλτίας και 

Αμφίπολης 

56 συνολικά επενδυτικά σχέδια κατατέθηκαν στα πλαίσια της 2ης 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος 

LEADER Ν. Σερρών. 

Ξεκίνησε η υλοποίηση των έργων του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις 

αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» στη 

Περιφερειακή Ενότητα των Σερρών στην οποία εγκρίθηκαν 14 έργα 

συνολικού προϋπολογισμού 1.651.498,99. 

      

22001122 
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«Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση 

στο Δήμο Σερρών» 

«Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της 

διοργάνωσης της Πανεπιστημιάδας θεάτρου 

Σερρών για το έτος 2013» 

Προσέγγιση LEADER 

3η προκήρυξη του τοπικού  προγράμματος 

LEADER 

Πρόγραμμα καταπολέμησης  κουνουπιών 

έτους 2013  

Άξονας 3 του Π.Α.Α. (πρώην Ο.Π.Α.Α.Χ.) 

Αλλαγή έδρας της εταιρείας 

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ  Δήμου    

Σιντικής και ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ ΟΤΑ  

 

Εγκρίθηκε και ξεκίνησε η υλοποίηση της πράξης που υπέβαλε η 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργώ στην Απασχόληση» με Συντονιστή 

Εταίρο την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών για τη υλοποίηση του έργου 

«Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών». Στόχος του 

έργου είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και η ενίσχυση της 

απασχόλησης. 

Η ΑΝΕΣΕΡ υποστήριξε οργανωτικά τη διοργάνωση της Πανεπιστη-

μιάδας Θεάτρου για το έτος 2013. Ειδικότερα προσφέρθηκαν οι παρα-

κάτω υπηρεσίες: Υπηρεσίες Αφισοκόλλησης, Υπηρεσίες Γραμματειακής 

Υποστήριξης, Υπηρεσίες Υποστήριξης παραγωγής, Υπηρεσίες Τεχνικής 

υποστήριξης.  

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εντάξεως των επενδυτικών σχεδίων 

της 2ης προκήρυξης του Προγράμματος LEADER Ν. Σερρών. 

Εντάχθηκαν 24 έργα ύψους 2.900.000 € που αφορούν  έργα ιδιωτών 

ή ιδιωτικών φορέων και 12 έργα ύψους 2.020.000 € που αφορούν 

μικρά έργα υποδομών δημόσιου χαρακτήρα.  

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. αναλαμβάνει την επίγεια καταπολέμηση των 

κουνουπιών για το νομό Σερρών για το έτος 2013 ενώ τη διενέργεια των 

αεροψεκασμών αναλαμβάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβλήθηκαν συνολικά 54 

επενδυτικές προτάσεις. Από αυτές 26 αφορούσαν ιδιωτικές επενδύσεις 

και 28 αφορούσαν παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα με συνολικό 

εκτιμώμενο κόστος 6.500.000 € περίπου.  

Ολοκληρώθηκε στις 24 Μαΐου 2013 η 2η Προκήρυξη του Άξονα 3 

του Προγράμματος της Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 

(ΠΑΑ 2007-2013). Κατατέθηκαν συνολικά 16 επενδυτικές προτάσεις 

στην Π.Ε. Σερρών με συνολικό προϋπολογισμό 2.631.240,57 Ευρώ. 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών μετά από 10 χρόνια παρουσίας 

στο προηγούμενο κτήριο μεταστεγάστηκε σε άλλο χώρο (Μεραρχίας 

67, 1ος όροφος).  

Υπογράφτηκε μεταξύ δήμου Σιντικής και ΑΝΕΣΕΡ η 

προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου εκπόνηση 

μελετών για την αξιοποίηση και ανάδειξη της λίμνης Κερκίνης. Το 

φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη του Δήμου 

Σιντικής από την ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ ΟΤΑ για συγκεκριμένες μελέτες.  

22001133 

ΤΕΛΟΣ  

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ 
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Προσέγγιση LEADER 

38 νέα έργα εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 

Ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιανουαρίου η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στα 

πλαίσια της 3ης πρόσκλησης του Τοπικού προγράμματος LEADER. Από τις 54 προτάσεις προκρίνονται προς   

ένταξη τελικά 24 επενδυτικά σχέδια ιδιωτών και 14 έργα δημόσιου χαρακτήρα. Το συνολικό ύψος των επενδύ-

σεων αυτών ανέρχεται σε 4,1 εκ. ευρώ και θα αποτελέσει μια οικονομική “ανάσα”  για την τοπική οικονομία.   

Μετά το αισιόδοξο μήνυμα που αφήνει η 3η προκήρυξη από το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, η Ομάδα 

Τοπικής Δράσης προετοιμάζεται ήδη για την επόμενη προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος η οποία αναμένε-

ται λίγο πριν το Πάσχα. Έως τότε, λίγη ακόμη υπομονή από τους ενδιαφερομένους.  

Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών (ΤΟΠΣΑ) 

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση 

της δράσης της συμβουλευτι-

κής που αφορούσε την επιλο-

γή και διάγνωση των αναγκών 

των ωφελουμένων που συμμε-

τέχουν στο σχέδιο. Η συγκε-

κριμένη δράση περιλάμβανε 

την υλοποίηση 3  ατομικών  

συνεδρίων ανά ωφελούμενο. 

Την αρχική φάση της δράσης 

της συμβουλευτικής ολοκλή-

ρωσαν 129 ωφελούμενοι ένα-

ντι αρχικού στόχου 140 ωφε-

λουμένων. Προκειμένου να 

καλυφθεί ο συνολικός αριθμός 

των ωφελουμένων του σχεδίου 

και επειδή με βάση την αρχι-

κή κατανομή προβλέπονταν 

να συμμετέχουν στις δράσεις 

του σχεδίου 60  άνεργοι, 35 

Νέοι επιστήμονες και 45    

ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, ενώ 

τελικά συμμετείχαν 72   άνερ-

γοι, 23 Νέοι επιστήμονες και 

34 ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ τις 

προσεχείς ημέρες προγραμμα-

τίζεται μια ακόμη πρόσκληση 

εκδήλωση ενδιαφέροντος για 

την κάλυψη των θέσεων που 

υπολείπονται από ωφελούμε-

νους που ανήκουν στην κατη-

γορία των Νέων Επιστημόνων. 

Στις 12 Μαρτίου 2014 θα   

υλοποιηθεί στο πλαίσιο της 

δράσης της δικτύωσης η πρώ-

τη ημέρα καριέρας. Η «Ημέρα 

Καριέρας» θα είναι μια συνά-

ντηση των  ωφελουμένων του 

σχεδίου, με επιχειρήσεις και 

εκπαιδευτικούς φορείς. Προς 

τη λήξη του σχεδίου θα πραγ-

ματοποιηθεί ακόμα μια ημέρα 

καριέρας.  Στόχος αυτών είναι 

να φέρει σε επικοινωνία τους 

υποψηφίους με τις εταιρίες, 

τους κρατικούς και ιδιωτικούς 

φορείς, και τους εκπαιδευτι-

κούς οργανισμούς, που απαρ-

τίζουν την αγορά εργασίας. Η 

ημέρα καριέρας θα πραγ-

τοποιηθεί σε κατάλληλο χώρο 

στο ΤΕΙ Σερρών το οποίο έχει 

και την ευθύνη της 

σης  όπου οι ωφελούμενοι του 

σχεδίου θα μπορούν να αφή-

νουν βιογραφικά και να 

τούν με υποψήφιους εργοδό-

τες. 

Παρατείνεται έως τις 20 Μαρτίου η προθεσμία ανταπόκρι-

σης των επενδυτών που εντάχθηκαν υπό προϋποθέσεις στο 

πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Με-

ταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών, προκειμέ-

νου να οριστικοποιηθεί η ένταξή τους σε αυτό. 

 

 

 

 

Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρή-
σεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Με-
ταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών" 
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Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης 

η προκήρυξη για το πρόγραμμα 

Νέων Αγροτών, Μέτρο 112.  

Δικαιούχοι Υποψήφιοι Νέοι 
Γεωργοί 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης 

ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυ-

σικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοι-

κοι της Ελληνικής Επικράτειας, 

εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρω-

μένο Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκα-

ταστάθηκαν για πρώτη φορά ως 

αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευ-

σης, κατά το δεκατετράμηνο 

που προηγείται της ημερομηνί-

ας υποβολής της αίτησης ενί-

σχυσης, εφόσον στο πρόσωπό 

τους, κατά την ημερομηνία υ-

ποβολής της αίτησης ενίσχυσης, 

πληρούνται αθροιστικά οι ακό-

λουθες προϋποθέσεις: 

α) Έχουν συμπληρώσει το 18ο 

έτος της ηλικίας τους, και δεν 

έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος 

της ηλικίας τους. Η ηλικία υπο-

λογίζεται με βάση τη διαφορά 

μεταξύ της ημερομηνίας υπο-

βολής της αίτησης για τη χορή-

γηση ενίσχυσης και της ημερο-

μηνίας γέννησης. 

β) Είναι μόνιμοι κάτοικοι περι-

οχής εφαρμογής του Μέτρου.  

 

 γ) Η γεωργική τους εκμετάλ-

λευση έχει ελάχιστο μέγεθος 

απαιτήσεων σε εργασία μισή 

(0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Ερ-

γασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες 

απασχόλησης ανά έτος) και 

πληροί τις λοιπές προϋποθέ-

σεις. 

δ) Διαθέτουν επαρκή επαγγελ-

ματική ικανότητα ή αναλαμβά-

νουν τη δέσμευση να την απο-

κτήσουν εντός 36 μηνών από 

την ημερομηνία λήψης της ατο-

μικής απόφασης έγκρισης. 

ε) Υποβάλλουν Επιχειρηματικό 

Σχέδιο, μέγιστης χρονικής 

διάρκειας πέντε ετών με δεσμευ-

τικούς στόχους και χρονικές 

προθεσμίες για την ανάπτυξη 

των γεωργικών δραστηριοτήτων 

τους, αλλά και για την απόκτη-

ση ή συμπλήρωση επαρκούς 

επαγγελματικής ικανότητας, 

εφόσον απαιτούνται. 

στ) Αναλαμβάνουν τις συμβατι-

κές δεκαετείς μακροχρόνιες  

υποχρεώσεις. 

Ύψος ενίσχυσης 

Το ύψος της ενίσχυσης καθορί-

ζεται:  

▪ Από την περιοχή μόνιμης 

κατοικίας 

▪ Από τον προσανατολισμός 

της παραγωγής μελλοντικά 

▪ Από το επίπεδο εισοδήματος 

της εκμετάλλευσης στη μελ-

λοντική κατάσταση 

Ύψος ενίσχυσης που μπορεί να 

χορηγηθεί – σύνολο 

▪ Μέγιστο: 20.000 ευρώ 

▪ Ελάχιστο: 10.000 

Διαδικασία καταβολής της  
ενίσχυσης 

Η οικονομική ενίσχυση κατα-

βάλλεται στο δικαιούχο Νέο Γε-

ωργό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε 3 

το πολύ δόσεις σε συνάρτηση με 

την πρόοδο του επιχειρηματι-

κού σχεδίου σε ότι αφορά την 

επίτευξη των στόχων του αλλά 

και την τήρηση του χρονοδια-

γράμματος που περιλαμβάνεται 

σε αυτό σύμφωνα με τα οριζό-

μενα στη συνέχεια. 

Περίοδο υποβολής αιτήσεων 

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων 

ενίσχυσης - φακέλων υποψη-

φιότητας ορίζεται η περίοδος 

από 18.3.2014 έως 16.5.2014 

και ως περίοδος έγκρισης αυτών 

η μετά την 18.3.2014. 
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                                                                      Μέτρο 123: Αύξηση της Άξιας των Γεωργικών Προϊόντων 

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

η προκήρυξη για το  Μέτρου 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών 

προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο. 

Μέσω του προγράμματος ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που 

αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους 

τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών–πουλερικών, διαφόρων ζώων, 

δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, 

ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών 

και αρωματικών φυτών.  

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης στο 

ανωτέρω Μέτρο καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος του Π.Α.Α. της Δ΄ 

Προγραμματικής Περιόδου μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων 

πιστώσεων.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω: των 

Διαδικτυακών τόπων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.  

Η έναρξη ισχύος της πρόσκλησης ξεκινά από την 30η/12/ 2013. 

 

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. πιστοποιήθηκε με 

επιτυχία κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 

1429:2008 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση 

έργων δημοσίου χαρακτήρα», που αφορά τα πεδία εφαρμογής: 

προγραμματισμός, σχεδιασμός και ωρίμανση έργων, διενέργεια 

διαγωνισμών, παρακολούθηση και διαχείριση έργων. 

Με βάση λοιπόν την πιστοποίηση της εταιρείας κατά το πρότυπο 

ΕΛΟΤ 1429:2008, το οποίο ορίζεται ως υποχρεωτικό για την 

επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων πράξεων των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013, 

παρέχεται η δυνατότητα στην εταιρεία να υλοποιήσει ως τελικός 

δικαιούχος προγράμματα του ΕΣΠΑ κατά την τρέχουσα 

προγραμματική περίοδο αλλά και να έχει καλύτερη προετοιμασία για 

τη διεκδίκηση έργων κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.  

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 

Επόμενο τεύχος στις 2 Μαΐου 2014 

Μειώστε την περιττή κατανάλωση χαρτιού. Μην εκτυπώνετε 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, Πολιτικός Μηχανικός 

. 

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. 

ΕΛΟΤ 1429 


