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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Π.Ε.Π.) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006 

 
 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6  
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 

 
ΜΕΤΡΟ 6.7 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 

 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1η 
«ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ή ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ» 
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2η 
«ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» 

ΔΡΑΣΗ 1η 
«ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» 

ΔΡΑΣΗ 2η  
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
Καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας στην Ενέργεια 

«Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται 
με τη γεωργία για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων ή 
απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων» και στις Δράσεις «Ενθάρρυνση τουριστικών 
δραστηριοτήτων» και «Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων» της Ενέργειας «Ενθάρρυνση 
τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων», του Μέτρου 6.7 «Ενίσχυση της 
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επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές και προστασία αγροτικού περιβάλλοντος», του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006. 

 
 
1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
Οι Ενέργειες αποσκοπούν: 

− στην παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης 
εναλλακτικών εισοδημάτων από γεωργούς κατά κύρια ή μερική απασχόληση, οι οποίες 
διαφοροποιούν τις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται εντός ή εκτός της εκμετάλλευσής 
τους, με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν σχετίζονται με τη γεωργία, για τη 
μείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών, τη βελτίωση 
των εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού 

− στην παροχή δυνατοτήτων ανάπτυξης δραστηριοτήτων υποδομών διανυκτέρευσης, εστίασης και 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού στις περιοχές παρέμβασης, οι οποίες θα στηρίζονται στην 
αξιοποίηση των τοπικών φυσικών και πολιτισμικών πόρων και θα συμβάλουν στην αύξηση της 
επισκεψιμότητας των περιοχών αυτών  

− στην παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας ιδιωτικών επενδύσεων για την ίδρυση νέων ή τον 
εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών μονάδων, εκτός της πρώτης μεταποίησης και εμπορίας 
γεωργικών προϊόντων, ενισχύοντας την αύξηση θέσεων απασχόλησης και δημιουργώντας τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση και αύξηση του πληθυσμού και των οικονομικών 
δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές. 

 

 

2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Επενδυτικά σχέδια δύνανται να υλοποιηθούν στις Περιοχές Εφαρμογής Ολοκληρωμένων 

Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑAΧ), της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:  

 Περιοχή ορεινού όγκου Χολομώντα –Ομβριανού,  

 Περιοχή ορεινών όγκων Κερδυλλίων – Βερτίσκου - Κρουσσίων,  

 Περιοχή όρους Ανατολικού Βερμίου  

 Περιοχή ορεινού όγκου Δυτικού Παγγαίου,  

 Περιοχή Βόρα-Βεγορίτιδας 

Η περιοχή ορεινού όγκου Χολομώντα-Ομβριανού περιλαμβάνει: το Δήμο Αρναίας, το Δήμο 

Ζερβοχωρίων, το Δήμο Ανθεμούντας, τα Δ.Δ. Σανών, Παλαιοκάστρου, Αγ. Προδρόμου, Ταξιάρχη και 
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Βραστάμων του Δήμου Πολυγύρου, το Δ.Δ. Μ. Παναγιάς του Δήμου Παναγιάς, το Δ.Δ. Σταγείρων και 

την ορεινή περιοχή του Δ.Δ. Στρατονικίου του Δήμου Σταγείρων του Νομού Χαλκιδικής και το Δήμο 

Καλλινδοίων, τα Δ.Δ. Περιστεράς, Λιβαδίου, Αγ. Αντωνίου του Δήμου Βασιλικών και το Δ.Δ. 

Αρδαμερίου του Δήμου Κορώνειας του Νομού Θεσσαλονίκης. 

Η περιοχή ορεινών όγκων Κερδυλλίων – Βερτίσκου - Κρουσσίων περιλαμβάνει το Δήμο Λαχανά, το 

Δήμο Σοχού, το Δήμο Βερτίσκου και το Δήμο Αρέθουσας του Νομού Θεσσαλονίκης και το Δήμο 

Κρουσσών του Νομού Κιλκίς. 

Η περιοχή όρους Ανατολικού Βερμίου περιλαμβάνει το Δήμο Νάουσας (πλην της πόλης Νάουσας), 

τα Δ.Δ. Κ. Βερμίου, Κουμαριάς, Γεωργιανών, Καστανέας, Τριποτάμου, Ράχης και Ασωμάτων του 

Δήμου Βέροιας, το Δ.Δ. Φυτείας του Δήμου Δοβρά του Νομού Ημαθίας.  

Η περιοχή ορεινού όγκου Δυτικού Παγγαίου περιλαμβάνει  το Δήμο Κορμίστας, το Δήμο Πρώτης, το 

Δήμο Ροδολίβους και τα Δ.Δ. Παλαιοκώμης, Μεσολακιάς και Αμφίπολης του Δήμου Αμφίπολης του 

Νομού Σερρών.  

Η περιοχή Βόρα-Βεγορίτιδας περιλαμβάνει το Δήμο Βεγορίτιδας, το Δήμο Αριδαίας και τα Δ.Δ. 

Σωτήρα, Καρυδιά, Νησί, Βρυτά και Άγρα του Δήμου Έδεσσας, του Νομού Πέλλας. 

 
 
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ 

Τουριστικές δραστηριότητες 
Ενισχύονται επενδύσεις οι οποίες : 

 Αυξάνουν την επισκεψιμότητα της περιοχής παρέμβασης και την επέκταση της τουριστικής 

περιόδου σε αυτή, με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

 Βελτιώνουν την οργάνωση του αγροτικού τουριστικού προϊόντος. 

Ενδεικτικά έργα τα οποία αναφέρονται σε αυτό το πλαίσιο είναι η δημιουργία & ο εκσυγχρονισμός 

τουριστικών καταλυμάτων και παραδοσιακών ξενώνων, χώρων εστίασης άθλησης και αναψυχής, 

χώρων κατασκήνωσης σε σημεία φυσικού κάλλους, υπαιθρίων χώρων κατάκλισης, αναψυκτηρίων, 

ορεινών καταφυγίων, εναλλακτικών δραστηριοτήτων τουρισμού και λοιπές συναφείς δραστηριότητες. 

Για την ενθάρρυνση των αγροτουριστικών δραστηριοτήτων, όπως προβλέπεται στα Επιχειρησιακά 

Σχέδια που έχουν εκπονηθεί για τα ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης αγροτικού χώρου, 

έχουν οριστεί οι εξής χωρικές προτεραιότητες: 

Στην περιοχή Χολομώντα-Ομβριανού, κατά προτεραιότητα τα Δημοτικά Διαμερίσματα που 

βρίσκονται κατά μήκος των τουριστικών διαδρομών, δηλ. το Παλαιόκαστρο, ο Ταξιάρχης, η Αρναία, 

το Παλαιοχώρι, το Νεοχώρι, τα Στάγειρα, η Στρατονίκη (Βαρβάρα/Στανός/Μεγάλη Παναγία), η 
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Γαλάτιστα, η Βάβδος, ο Αγ. Πρόδρομος, η Περιστερά, το Λιβάδι, τα Πετροκέρασα, το Ζαγκλιβέρι, το 

Αδάμ και το Καλαμωτό. 

Στην περιοχή Κερδυλλίων – Βερτίσκου - Κρουσσίων, κατά προτεραιότητα τα Δημοτικά Διαμερίσματα 

που βρίσκονται κατά μήκος των τουριστικών διαδρομών, δηλ. η Αρέθουσα, τα Στεφανινά, το 

Σκεπαστό, η Μαυρούδα, ο Ασκός, ο Σοχός, το Κρυονέρι, η Όσσα, ο Βερτίσκος, ο Λαχανάς, η 

Μαυροράχη, το Λευκοχώρι, η Ποντοκερασιά, το Κάτω και Άνω Θεοδωράκι.  

Στην περιοχή Ανατολικού Βερμίου όλη την περιοχή εφαρμογής του ολοκληρωμένου προγράμματος. 

Στην περιοχή Δυτικού Παγγαίου όλη την περιοχή εφαρμογής του ολοκληρωμένου προγράμματος. 

Στην περιοχή Βόρα-Βεγορίτιδας, κατά προτεραιότητα τα Δημοτικά Διαμερίσματα Προμάχων, 

Λυκόστομου, Λουτρακίου, Όρμας, Μεγαπλάτανου, Παναγίτσας, Άρνισσας, Αγίου Αθανασίου, 

Καρυδιάς, Γραμματικού και Περαίας, μόνο σε ότι αφορά τις επενδύσεις καταλυμάτων και κέντρων 

εστίασης. 

Επισημαίνεται ότι, στην περιοχή Χολομώντα-Ομβριανού και στην περιοχή Κερδυλλίων-
Κρουσσίων όσον αφορά στα καταλύματα και στους χώρους εστίασης  ενισχύεται μόνο η 
επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων. 

 

 
Βιοτεχνικές δραστηριότητες 
Ενισχύονται επενδύσεις οι οποίες : 

 Δημιουργούν νέες ή βελτιώνουν υφιστάμενες βιοτεχνικές οικοτεχνικές δραστηριότητες. 

 Βελτιώνουν την οργάνωση του βιοτεχνικού και οικοτεχνικού προϊόντος. 

 Συμβάλλουν στη δημιουργία συλλογικών σχημάτων και δικτύων για τη βελτιστοποίηση της 
χρησιμοποίησης των φυσικών, ανθρωπίνων και επενδυτικών πόρων.  

Ενδεικτικά έργα τα οποία αναφέρονται σε αυτό το πλαίσιο είναι η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός 

βιοτεχνικών μονάδων επεξεργασίας των τοπικών πρώτων υλών, σε τομείς εκτός της πρώτης 

μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.  

Οι επενδύσεις που ενισχύονται θα πρέπει, εκτός από το να είναι σύμφωνες με τους στόχους και να 
πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος, να κατατάσσονται σε έναν από τους κλάδους και 
υποκλάδους της Στατιστικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας 
(ΣΤΑΚΟΔ) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος που παρατίθενται στο Παράρτημα του 
Οδηγού Εφαρμογής. 

Η ενίσχυση δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας αφορά όλη την περιοχή εφαρμογής των 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων. 
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4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:  

• Φυσικά Πρόσωπα ανεξαρτήτως ιδιότητας (γεωργοί και μη γεωργοί). 

• Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί, συλλογικοί φορείς,  

κ.ο.κ). 

Προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται, από ήδη λειτουργούντες φορείς, προκειμένου να 

είναι δικαιούχοι της δράσης: 

• να απασχολούν μόνιμο προσωπικό έως 10 άτομα 

και 

• ο ετήσιος Κύκλος Εργασιών τους κατά την τελευταία τριετία να μην υπερβαίνει κατά μέσο όρο τα 
5.800.000 €. 

 
 
5. ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
Το συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δε μπορεί να υπερβαίνει τα 440.000 Ευρώ. 

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο φορέα της επένδυσης με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και 
το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών  της επένδυσης.  

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 45%. 

Η αναλυτική περιγραφή των Ενεργειών/Δράσεων, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα δικαιολογητικά, η 

διαδικασία υποβολής αυτών, η αξιολόγηση των προτάσεων, η διαδικασία καταβολής των 

οικονομικών ενισχύσεων καθώς και οι υποχρεώσεις των επενδυτών βασίζονται στην αριθμ. 505/02 

Κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης 

& Αποκέντρωσης και Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και αναφέρονται 

αναλυτικά στον Οδηγό Εφαρμογής. 

 

 
6. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
Η Ενέργεια «Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με τη γεωργία για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών 
δραστηριοτήτων ή απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων» και οι Δράσεις «Ενθάρρυνση 
τουριστικών δραστηριοτήτων» και «Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων», της Ενέργειας 
«Ενθάρρυνση τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων», του Μέτρου 6.7 «Ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές και προστασία αγροτικού περιβάλλοντος», του 
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Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006, 

συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, από την Ε.Ε. και πιο συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων -Τμήμα Προσανατολισμού (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π) και 

από ιδιωτική συμμετοχή. 

Η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη στην 3η προκήρυξη ανέρχεται στο ποσό των 5.500.000 ΕΥΡΩ και η 

κατανομή της είναι η παρακάτω: 

ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

% 

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 4.000.000 72,73 

Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων 1.500.000 27,27 

 

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται κατά είδος Δραστηριότητας. Στις περιπτώσεις κατά 

τις οποίες οι καθορισμένες πιστώσεις της δραστηριότητας δεν εξαντλούνται, θα χρησιμοποιηθούν για 

την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων της άλλης, έτσι ώστε να εξαντληθεί το συνολικό ποσό της 

διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης, με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες εφαρμογής 

που προβλέπονται στο ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας. 

 
 
7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Ο φάκελος υποψηφιότητας, που αποτελεί την υποχρεωτική φόρμα υποβολής των προτάσεων και 

ο Οδηγός Εφαρμογής, είναι διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο, στις ακόλουθες διευθύνσεις:  

• στη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (Ναυαρίνου 28 & Καραολή Δημητρίου, 

551 31 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 409572, Fax 2310 409521)  

• στην ιστοσελίδα του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας (www.pepkm.gr)  

• στη Δομή Στήριξης των ΟΠΑΑΧ της Περιφέρειας, τόσο στην Κεντρική μονάδα, όσο και στο 

δίκτυό της (Αντένες του κάθε νομού, όπως αναφέρονται παρακάτω). 

 
 
8. ΤΟΠΟΣ –ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Οι προτάσεις που υποβάλλονται πρέπει να έχουν τη μορφή του Φακέλου Υποψηφιότητας. Οι  

φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται στις Αντένες της Δομής Στήριξης. Ο ενδιαφερόμενος 

υποβάλλει την πρόταση του στην Αντένα του Νομού στον οποίο ανήκει η περιοχή εφαρμογής του 

Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου. 

Προτάσεις που υποβάλλονται σε άλλους φορείς εκτός των οριζομένων θεωρούνται ως μηδέποτε 

υποβληθείσες. 
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Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2007 έως τη Δευτέρα 
4 Ιουνίου 2007 και ώρα 14:30 μ.μ. Στις περιπτώσεις που οι προτάσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά 

θα πρέπει να παραληφθούν και να πρωτοκολληθούν από την Αντένα έως την προαναφερόμενη 

ημέρα και ώρα. 

 
Οι διευθύνσεις της Κεντρικής Μονάδας και των Αντενών της Δομής Στήριξης της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας είναι: 

Κεντρική Μονάδα:   ΑΝΕΘ Α.Ε. Πλούτωνος 27, 546 55 Θεσσαλονίκη,  
  Τηλ. 2310 412050  fax 2310 403593,   

  e-mail: domi@aneth.gr  

Αντένα Ν. Ημαθίας:   ΑΝΗΜΑ Α.Ε. Θεσσαλονίκης 46, 591 00 Βέροια  
   Τηλ. 23310 20321-20809,  fax 23310 20271,    
   e-mail:  info@anhma.gr 
Αντένα Ν. Θεσσαλονίκης:  ΑΝΕΘ Α.Ε. Πλούτωνος 27,  546 55 Θεσσαλονίκη  

Τηλ. 2310 412050,  fax 2310 403593,  
e-mail:  domi@aneth.gr 

Αντένα Ν. Κιλκίς:   ΑΝΚΙ Α.Ε. Σόλωνος 13, 611 00 Κιλκίς  
Τηλ. 23410 25305-29384,  fax 23410 28522,  
e-mail:  domi@anki.gr 

Αντένα Ν. Πέλλας:   ΑΝΠΕ Α.Ε. Καπετάν Ακρίτα 5, 582 00 Έδεσσα  
Τηλ. 23810 24858-21000,  fax 23810 23181,   
e-mail:  anpe@pel.forthnet.gr 

Αντένα Ν. Σερρών:   ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 621 22 Σέρρες 
   Τηλ. 23210 64402-3,  fax 23210 99639,   
   e-mail:  domi@aneser.gr 
Αντένα Ν. Χαλκιδικής:  ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε. Παπαδιαμάντη 20, 631 00 Πολύγυρος  

Τηλ. 23710 24407-24507, fax 23710 24314,   
e-mail:  anetxa@otenet.gr 


