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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Μειώστε την περ ιττή κ αταν άλωσ η χ αρ τιού.
Μην εκτυπών ετε την ηλεκτρον ική μας έκ δοση
αν μπορείτε ν α τη διαβάσ ετε ηλεκτρον ικ ά .
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28 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER
Απολογιστική ημερίδα
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
διοργάνωσε, τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015 στην αίθουσα «Γεώργιος
Χρηστίδης» του Επιμελητηρίου Σερρών εκδήλωση με τίτλο «Αποχαιρετούμε
τον παλαιό χρόνο και την προσέγγιση LEADER και υποδεχόμαστε το νέο
έτος και το νέο πρόγραμμα LEADER».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του απολογισμού του
τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER»
του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013».
Βασικό θέμα της εκδήλωσης ήταν ο απολογισμός των δράσεων της
ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στα πλαίσια της εφαρμογής της προσέγγισης LEADER στο
Νομό Σερρών καθώς και το νέο πρόγραμμα LEADER που θα εφαρμοστεί στο
νομό κατά την επόμενη Προγραμματική Περίοδο.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε ντοκιμαντέρ, με στόχο την
ανάδειξη των ενεργειών που πραγματοποιηθήκαν στην περιοχή εφαρμογής
του Τοπικού Προγράμματος LEADER, ενώ στην είσοδο του Επιμελητηρίου
Σερρών λειτούργησε εκθετήριο με τα προϊόντα των επιχειρήσεων που
χρηματοδοτήθηκαν από το τοπικό πρόγραμμα LEADER.

Επίσης στήθηκε γιγαντοοθόνη στον πεζόδρομο μπροστά από το κτήριο
του Επιμελητηρίου Σερρών όπου οι περαστικοί είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθούν ζωντανά την εκδήλωση.
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Στην εκδήλωση, εκτός από τους επιχειρηματίες που ωφελήθηκαν
από το πρόγραμμα LEADER, παρέστη η Υφυπουργός Μακεδονίας –
Θράκης, Μαρία Κόλλια, ο πρώην Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης,
Θόδωρος Καράογλου, ο βουλευτής Νομού Σερρών, Μιχάλης Τζελέπης,
εκπρόσωπος του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Μάρκου Μπόλαρη, ο Πρόεδρος της «ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ», Αναστάσιος
Τζήκας, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών, Ιωάννης Μωυσιάδης, Δήμαρχοι
του Νομού Σερρών, ο πρόεδρος του ΕΒΕΣ, Χρήστος Μέγκλας και
προσωπικότητες από το σερραϊκό επιχειρηματικό κόσμο.

www.aneser.gr
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν από το Διευθυντή της
ΑΝΕΣΕΡ κο Ιωάννη Καλογερούδη τα αποτελέσματα του προγράμματος.
Την εκδήλωση επένδυσε μουσικά η ερμηνεύτρια και συνθέτρια
κα. Ευανθία Ρεμπούτσικα.

www.aneser.gr
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
Συνοπτικά αποτελέσματα του Τοπικού Προγράμματος LEADER
Το αρχικό εγκριθέν κόστος του τοπικού προγράμματος LEADER ήταν
11.646.404

€.

Το

κόστος

του

προγράμματος σήμερα έφτασε

τα

14.100.000 € παρουσιάζοντας μια αύξηση του συνολικού κόστους κατά
2,45 εκ. € (21,0%)
Στις 5 Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Υποβλήθηκαν 176 Προτάσεις Προϋπολογισμού 26,1 εκ. €
Εντάχθηκαν 125 σχέδια Προϋπολογισμού 16,7 εκ. €
Συνολικά υλοποιήθηκαν 95 έργα
Από τα οποία 88 έργα υλοποιήθηκαν από ιδιωτικούς και δημοσίους
φορείς της περιοχής παρέμβασης και τα υπόλοιπα από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.
Α.Ε.
Αναλυτικότερα τα έργα που υλοποιήθηκαν αφορούσαν:
8

επενδυτικά σχέδια αγροτουρισμού και εστίασης

24 επενδυτικά σχέδια μεταποίησης προϊόντων πρωτογενούς τομέα
20 επενδυτικά σχέδια μεταποιητικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων
7

επιχειρήσεις που πιστοποιήθηκαν με HACCP

12 δημόσια έργα υποδομών
24 έργα δημόσιου χαρακτήρα
2

Διατοπικές Δράσεις
Το Πρόγραμμα με την πάροδο του χρόνου και παρά την προσθήκη

πόρων δεν κατέληξε σε συμφωνία ποσοτική και ποιοτική με το αρχικά
υποβληθέν. Κύρια αιτία το υφεσιακό περιβάλλον που παρά τις μεγάλες
προσπάθειες αποθάρρυνε τους επενδυτές. Επιπλέον υπερεκτιμήθηκε η
ζήτηση για υποδομές φιλοξενίας.
Στα θετικά του προγράμματος η ζήτηση για μονάδες αξιοποίησης της
πρωτογενούς

παραγωγής.

Παρατηρήθηκε

αύξηση

της

ζήτησης

για

δημόσιες υποδομές. Στη ζήτηση σχεδίων από νέους και γυναίκες
δικαιούχους το πρόγραμμα αποδείχθηκε εύστοχο.

www.aneser.gr
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ολοκληρώθηκε το «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο
Σερρών»

που

υλοποίησε

η

Αναπτυξιακή

Σύμπραξη

«Συνεργώ

στην

Απασχόληση». Το σχέδιο παρακολούθησαν τελικά 112 άτομα από τα 140
που προέβλεπε αρχικώς το σχέδιο. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ανέλαβε το ρόλο του συντονιστή
εταίρου με εταίρους τους: Δήμο Σερρών - Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου
Σερρών - Εργατικό Κέντρο Νομού Σερρών - Επιμελητήριο Σερρών - ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας - Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. - ΚΕΚ Εύβουλος - ΚΕΚ INV+
- ΚΕΚ Πανταζή Ο.Ε.
Στο πλαίσιο του σχεδίου υλοποιήθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες
δράσεων:
Δράση: Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της
τοπικής αγοράς (Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ΑΑΕ ΟΤΑ)
Δράση: Δικτύωσης (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας - Αναπτυξιακή Εταιρεία
Σερρών ΑΑΕ ΟΤΑ - Επιμελητήριο Σερρών)
Δράση: Ενημέρωσης

-

Ευαισθητοποίησης (Αναπτυξιακή Εταιρεία

Σερρών ΑΑΕ ΟΤΑ – Επιμελητήριο Σερρών – Εργατικό Κέντρο Σερρών –
Δήμος Σερρών – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών)
Δράση: Συμβουλευτικής – Υποστήριξης (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου
Σερρών - ΚΕΚ Εύβουλος - ΚΕΚ ΓΗ -Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ΑΑΕ
ΟΤΑ – Ευρωσύμβουλοι ΑΕ)
Δράση: Κατάρτιση (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών - ΚΕΚ
Εύβουλος - ΚΕΚ ΓΗ)
Δράση: Συντονισμός (Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ΑΑΕ ΟΤΑ)
Αποτελέσματα του σχεδίου
Επειδή ο στόχος της πρότασης ήταν η καταπολέμηση της ανεργίας και
η ενίσχυση της απασχόλησης μέσα από την προώθηση στην τοπική αγορά
εργασίας των ανέργων ωφελούμενων του σχεδίου το σχέδιο είχε τα εξής
αποτελέσματα: Από τους 62 ανέργους που τελικώς ωφελήθηκαν 10
οδηγήθηκαν σε μισθωτή εργασία, ενώ 2 ωφελούμενοι ίδρυσαν τη δική τους
επιχείρηση.

www.aneser.gr
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
Παρατηρήσεις για την υλοποίηση του σχεδίου
Η εμπειρία από την υλοποίηση του έργου έδειξε:
1. Το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των συμπράξεων διαμόρφωσε
ένα περίπλοκο γραφειοκρατικό σύστημα στο οποίο πολλοί από τους
φορείς που συμμετείχαν αδυνατούσαν να ανταποκριθούν και να
παρακολουθήσουν την εφαρμογή του.
2.

Ο

μεγάλος

λειτουργία

αριθμός

της

παρεχόμενων

εταίρων

Αναπτυξιακής
υπηρεσιών

δυσχέραινε

Σύμπραξης

αφού

σε

και

πολλές

την

αποτελεσματική

την

ποιότητα

περιπτώσεις

των
ήταν

αποσπασματικές χωρίς να υπάρχει ενιαία συνολική εικόνα της πορείας
του κάθε ωφελούμενου.
3. Από τις προσπάθειες για την εξεύρεση επιχειρήσεων καταδείχτηκε ότι
υπάρχει σημαντικότατη επιδείνωση της ικανότητας των επιχειρήσεων να
προσλάβουν ανέργους, ενώ παρατηρείται χαμηλός βαθμός επιθυμίας
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων ως διέξοδο από την κατάσταση ανεργίας,
επιλογή που τα προηγούμενα έτη ήταν ιδιαίτερα συνήθης.
4. Προκειμένου να είναι αποτελεσματικά τέτοια προγράμματα θα πρέπει
να

προηγείται

ανάλυση

της

τοπικής

αγοράς

εργασίας

που

να

καταδεικνύει τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και να προετοιμάζει
στοχευμένα τη σύζευξη μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας.
Απόλυτα αναγκαία είναι επίσης η θεσμοθέτηση ειδικών προγραμμάτων
προώθησης της απασχόλησης μέσω:
 Της επιδότησης θέσεων εργασίας
 Της επιδότησης ωφελούμενων για άσκηση απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας
 Της επιδότησης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων

www.aneser.gr
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Άνοιξαν

για

υποβολή

προτάσεων

τα

παρακάτω

διακρατικά

προγράμματα:


Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020



BalkanMed 2014-2020



Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
2014-2020

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών έχοντας εμπειρία από τη συμμετοχή
της σε αντίστοιχα προγράμματα των προηγούμενων περιόδων βρίσκεται σε
φάση αναζήτησης των κατάλληλων εταίρων προκειμένου να υποβάλλει
προτάσεις για τα παραπάνω διακρατικά σχέδια.

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

.
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.

Επόμενο τεύχος 28 Φεβρουαρίου 2016

Στοιχεία Εταιρείας
Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

www.aneser.gr
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Μεραρχίας 67, Σέρρες, 62123,
Τηλ. 23210 64402-3,
Fax: 23210 99639,
www.aneser.gr e-mail: info@aneser.gr

