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Ενημερωτικό Δελτίο 

Μειώστε την περιττή κατανάλωση χαρτιού. Μην 

εκτυπώνετε την ηλεκτρονική μας έκδοση αν 

μπορείτε να τη  διαβάσετε ηλεκτρονικά . 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
ΤΕΥΧΟΥΣ 

ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΕΕΡΡΡΡΩΩΝΝ    

ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΟΟΤΤΑΑ  

Επόμενο τεύχος            
30 Δεκεμβρίου 2015 

Προσέγγιση LEADER 
Αποτελέσματα Αξιολόγησης 5ης Προκήρυξης LEADER 

Ολοκληρώθηκε, η διαδικασία αξιολόγησης των 19 επενδυτικών σχεδίων που 

υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 5ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

του Τοπικού προγράμματος LEADER που υλοποιείται στα πλαίσια του Άξονα 4 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 και εκδόθηκε από 

την ΕΥΕ ΠΑΑ του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας η Έκθεση ελέγχου επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. 

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος 

LEADER: Εγκρίθηκαν προς ενίσχυση 17 επενδυτικές προτάσεις συνολικού 

προϋπολογισμού 2,4 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα επενδυτικό σχέδιο χαρακτηρί-

στηκε επιλαχόν λόγω έλλειψης πιστώσεων, ενώ μία επενδυτική πρόταση απορ-

ρίφθηκε.  

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μετά την έγκριση των Τεχνικών Δελτίων των 

έργων από την ΕΥΕ ΠΑΑ του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας.  

 Προσέγγιση LEADER 


Προδημοσίευση 4 προ-

γραμμάτων ΕΣΠΑ 


Συμμετοχή της ΑΝΕΣΕΡ 

στη SER -  EXPO 2015 


Τοπικό Σχέδιο για την 

απασχόληση στο δήμο 

Σερρών 
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Προδημοσίευση τεσσάρων προγραμμάτων ΕΣΠΑ  

Έγινε η προδημοσίευση τεσσάρων προγραμμάτων ΕΣΠΑ που ανα-

μένεται να τρέξουν το αμέσως επόμενο διάστημα και αφορούν την ενί-

σχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Τα προγράμματα θα χρηματοδο-

τηθούν από το Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επι-

χειρηματικότητα, Καινοτομία» του   

ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η περίοδος  

υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση των σχετικών προ-

σκλήσεων. 

Αναλυτικά τα προγράμματα που προδημοσιεύτηκαν είναι: 

1. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» 

Το Πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου ε-

πιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, που δραστηριο-

ποιούνται στους παρακάτω στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας: Αγρο-

διατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιο-

μηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, 

Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μικρές 

και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση 

που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013. 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων 

δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου 

προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονά-

δες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσ-

σερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης 

του επενδυτικού σχεδίου. 

 

 

 

 

 

Δράση: «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών 
υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Ύψος 
επένδυσης που 

ενισχύεται

Ενισχύονται έργα 

συνολικού 

προϋπολογισμού 

ύψους επένδυσης 

από 15.000 έως 

200.000€.

Ποσοστό 
ενίσχυσης

Το μέγιστο 

ποσοστό 

ενίσχυσης 

ορίζεται σε 50%

του συνολικού 

προϋπολογισμού 

της επένδυσης. 

Αναμενόμενα 
Αποτελέσματα 

1.600-1.800 νέες 

επιχειρήσεις

1.500 νέες θέσεις 

εργασίας
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης, 

θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Ενδεικτικές κατηγορί-

ες επιλέξιμων είναι: ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιρια-

κών και λοιπών υποδομών, ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού, η εισαγω-

γής της χρήσης ΤΠΕ, ο επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών 

και προϊόντων των επιχειρήσεων, η απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊ-

όντα και υπηρεσίες μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις, συνέδρια κ.α, η μετε-

γκατάσταση σε υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ), επιχειρημα-

τικά πάρκα και τεχνολογικά πάρκα, οι αμοιβές τρίτων. 

2.«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώ-

σιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην  

ενίσχυση της απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν θα 

πρέπει να δραστηριοποιούνται στους παρακάτω στρατηγικούς τομείς 

προτεραιότητας: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές 

και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική 

Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοι-

νωνίας ΤΠΕ, Υγεία. 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι 

φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν  την 1.1.1991 ή ενώσεις αυ-

τών, τα οποία: είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του 

ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστη-

ριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Σε περίπτωση σύ-

στασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋ-

ποθέσεις αυτές. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσ-

σερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχει-

ρηματικού σχεδίου. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν 

επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας Προδημοσίευσης, θα ορισθούν 

στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων  

 

 

 

 

Δράση: «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Ύψος 
επένδυσης που 

ενισχύεται

Ενισχύονται έργα 

συνολικού 

προϋπολογισμού 

ύψους επένδυσης 

έως 60.000€.

Ποσοστό 
ενίσχυσης

Το ποσοστό 

ενίσχυσης των 

επενδυτικών 

προτάσεων 

ορίζεται σε 100%

του συνολικού 

προϋπολογισμού 

της επένδυσης. 

Αναμενόμενα 
Αποτελέσματα 

2.500 νέες 

επιχειρήσεις

4.500 νέες θέσεις 

εργασίας
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δαπανών είναι: ο αναγκαίος  επαγγελματικός παραγωγικός  εξοπλισμός 

σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου, το 

λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώ-

ρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ,   

ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία), οι δαπάνες 

προβολής και δικτύωσης, το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση 

πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ), ο 

γενικός εξοπλισμός  (γραφεία, καθιστικά κ.α.), οι παρεμβάσεις προ-

σβασιμότητας για ΑΜΕΑ, οι αμοιβές τρίτων. 

3. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ         
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 01-01-

1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία είναι απόφοιτοι ΑΕΙ & ΑΤΕΙ, είναι    

άνεργοι & εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την   

υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν 

είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. 

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που ενδεικτικά θα χρηματοδοτη-

θούν είναι οι ακόλουθες: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθερα-

πευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανι-

κού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανο-

γράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, 

μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή 

σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, 

σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολό-

γου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, 

λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λει-

τουργού κ.α. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσ-

σερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επεν-

δυτικού σχεδίου. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών θα ορισθούν στην Πρόσκληση του 

Προγράμματος. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι: ο 

αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως  

 

 

 

 

Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων  
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ύψος 
επένδυσης που 

ενισχύεται

Ενισχύονται έργα 

συνολικού 

προϋπολογισμού 

ύψους επένδυσης 

από 5.000 έως 

25.000€.

Ποσοστό 
ενίσχυσης

Το ποσοστό 

ενίσχυσης των 

επενδυτικών 

προτάσεων 

ορίζεται σε 100%

του συνολικού 

προϋπολογισμού 

της επένδυσης. 

Αναμενόμενα 
Αποτελέσματα 

2.200 πτυχιούχοι

500 νέες θέσεις 

εργασίας
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40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου, το λειτουργικό κόστος 

της δραστηριότητας, οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης, το κόστος μι-

σθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετή-

σιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ), ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά 

κ.α.), οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ, οι αμοιβές τρίτων. 

4. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ 

ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού, για τον εκ-

συγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό 

των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέ-

ση τους στην εσωτερική και διεθνή  τουριστική αγορά. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες πολύ 

μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε 

επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013. 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δα-

πανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προ-

σωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μό-

νο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μή-

νες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού 

σχεδίου.  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επι-

χορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας Προδημοσίευσης, θα ορισθούν 

στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων 

δαπανών για είναι: ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτι-

ριακών και λοιπών υποδομών, οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

/ ύδατος, οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος 

με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για 

ΑΜΕΑ, κλπ), οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών, η προβολή - 

προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους, οι αμοιβές τρίτων. 

 

 

 

 

Δράση: Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για 
τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών»

Ύψος 
επένδυσης που 

ενισχύεται

Ενισχύονται έργα 

συνολικού 

προϋπολογισμού 

ύψους επένδυσης 

από 15.000 έως 

150.000€.

Ποσοστό 
ενίσχυσης

Το μέγιστο 

ποσοστό 

ενίσχυσης 

ορίζεται σε 50%

του συνολικού 

προϋπολογισμού 

της επένδυσης. 

Αναμενόμενα 
Αποτελέσματα 

600-700 νέες 

επιχειρήσεις

500 νέες θέσεις 

εργασίας
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Συμμετοχή της ΑΝΕΣΕΡ στη SER-EXPO 2015 

Συμμετοχή της ΑΝΕΣΕΡ στην πρώτη Διεθνή Επιχειρηματική Έκθεση Ν. 

Σερρών SER-EXPO 2015 στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 

120 εκθέτες και επιχειρήσεις, επιμελητήρια από τη Β. Ελλάδα αλλά 

και εμπορικές και επιχειρηματικές αποστολές από τις χώρες της Βαλ-

κανικής και διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Εταιρία του Επιμελητηρίου 

Σερρών, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Μέ-

ρος της έκθεσης χρηματοδοτήθηκε από το τοπικό πρόγραμμα 

LEADER.   

 

 
Ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του σχεδίου    

«Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών» 

Ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2015 το φυσικό αντικειμένου του 

σχεδίου «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών». Από τις 

δράσεις του προγράμματος που υλοποίησε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη 

«Συνεργώ στην Απασχόληση» με συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή  

Εταιρεία Σερρών ωφελήθηκαν τελικά 112 άτομα εκ των οποίων 62    

άνεργοι, 31 αγρότες και 19 νέοι επιστήμονες. Ο τελικός απολογισμός 

του έργου θα γίνει με την ολοκλήρωση και του οικονομικού αντικειμέ-

νου.   

 

  

 

 

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, 30 Δεκεμβρίου 2015 

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. 

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 

. 


