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Ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία της νέας ιστοσελίδας της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών. Σύντομα η ιστοσελίδα θα τεθεί σε 

πλήρη λειτουργία δίνοντας τη δυνατότητα στους 

επισκέπτες της να ενημερώνονται για το προφίλ της 

εταιρείας και για τα προγράμματα και τις δράσεις 

που η εταιρεία δραστηριοποιείται και που αφορούν 

το κοινό. Θα θέλαμε την κατανόησή σας τις πρώτες 

ημέρες λειτουργίας της ιστοσελίδας καθώς δεν έχει 

ολοκληρωθεί πλήρως. 

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως αναμορφω-

μένη και  λειτουργική, με νέο σχεδιασμό και ελπίζει 

να καλύψει με χρήσιμες πληροφορίες τις ανάγκες 

πληροφόρησης του κοινού. Η νέα ιστοσελίδα θα 

λειτουργεί και ως εργαλείο προβολής της τουριστι-

κής και οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής. Επίσης, μέσα από τη νέα ιστοσελίδα η εταιρεία θα ενισχύσει τις αρχές της 

διαφάνειας, της ισότιμης πληροφόρησης και της ενημέρωσης των πολιτών. 

 

           Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ την 

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010 συνάντηση σέρβικης α-

ντιπροσωπείας από τον δήμο του Alibunar (Βοϊβοντίνα), με 

τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Παπά κο Τσικέ Βασίλειο και το 

διευθυντή και τους συνεργάτες της ΑΝΕΣΕΡ με στόχο τη 

συνεργασία στα πλαίσια του προενταξιακού προγράμματος 

EXCHANGE 3 με Αναθέτουσα Αρχή την Αντιπροσωπεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Δημοκρατία της Σερβίας.  

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο τη βελτίωση των 

ικανοτήτων των τοπικών (Σερβικών) αρχών,  την αναβάθμι-

ση των παρεχόμενων απ’ αυτές υπηρεσιών και την τόνωση  
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Σε αυτό το τεύχος 
 Ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουρ-
γία της νέας ιστοσελίδας 

 Συνάντηση εργασίας με Σέρβικη 
αντιπροσωπεία. 

 Ενημέρωση για χρηματοδοτικά 
προγράμματα 

 

Ενημερωτικό δελτίο
 

 

Φωτο: Από τη συνάντηση εργασίας των δύο αντιπροσωπειών στα γραφεία 
της ΑΝΕΣΕΡ (αρχείο ΑΝΕΣΕΡ) 
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της τοπικής ανάπτυξης.  

Η συνδρομή της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. στο πρόγραμμα αφορά 

τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τη Σέρβικη πλευρά. Η 

τεχνική βοήθεια / στήριξη από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. περιλαμβάνει 

την υποστήριξη κατά την προετοιμασία της πρότασης  στον 

τομέα προτεραιότητας που επέλεξε η σέρβικη πλευρά και 

αφορά την τοπική οικονομική  ανάπτυξη (αγροτική ανάπτυ-

ξη, ανάπτυξη του τουρισμού, την υποστήριξη νέων και 

υφιστάμενων επιχειρήσεων, τη βελτίωση του επενδυτικού 

περιβάλλοντος και άλλες συναφείς δραστηριότητες).  Η εν 

λόγω τεχνική / βοήθεια περιλαμβάνει επίσης και μια σειρά  

συμβουλευτικών  αποστολών και συναντήσεων. Ο προϋπο-

λογισμός του συνολικού έργου αναμένεται να πλησιάσει τις 

300.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί εξολοκλήρου από τις 

Σερβικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Στο προηγούμενο τεύχος της ενημερωτικής μας έκδοσης αναφερθήκαμε στα δύο σημαντικότερα χρηματοδοτικά μέσα για 

την περίοδο 2007-2013. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 για ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς που 

αποτελεί τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013 και το  Εθνι-

κό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013 για την στήριξη της υπαίθρου. Στο παρόν τεύχος θα αναλύσου-

με λίγο περισσότερο το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)  2007 – 2013.  

Το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 διαρθρώνεται και θα υλοποιηθεί μέσα από 8 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, 5 Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα, και 12 Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

ΕΣΠΑ 

ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Ε.Π. 

Περιβάλλον - Αειφόρος    

Ανάπτυξη 

Ενίσχυση της             

Προσπελασιμότητας 

Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα 

Ψηφιακή Σύγκλιση 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου    

Δυναμικού 

Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 

Διοικητική Μεταρρύθμιση 

Τεχνική Υποστήριξη      

εφαρμογής 

ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 

 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – 

Πελοποννήσου – Ιονίων 

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων 

Αιγαίου 

ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς 

Ελλάδας – Ηπείρου 

ΠΕΠ Αττικής 

 

Διασυνοριακή 

Διακρατική 

Διαπεριφερειακή 
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Τα τομεακά προγράμματα που υπάρχουν στο ΕΣΠΑ είναι: 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον - Αειφόρος 

Ανάπτυξη 

 

Κύρια αναπτυξιακή επιδίωξη του προγράμματος είναι 

η προστασία, αναβάθμιση και αειφορική διαχείριση του 

περιβάλλοντος, ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την 

προστασία της δημόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας 

ζωής των πολιτών καθώς και να συμβάλει στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας. Πληροφορίες σχετικά 

με το Ε.Π. από την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://www.epper.gr/List_Proskliseis_Current.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενίσχυση της  

Προσπελασιμότητας 

 

Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών μετα-

φορών της χώρας. Ολοκλήρωση της κατασκευής και ανα-

βάθμισης των οδικών αξόνων, του σιδηροδρομικού δικτύου, 

των λιμενικών υποδομών και των αεροδρομίων. Πληροφο-

ρίες από την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.epoalaa.gr 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα 

 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας 

των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της 

χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση της καινο-

τομίας. Πληροφορίες για το Ε.Π. από την παρακάτω ηλε-

κτρονική διεύθυνση: 

http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/index.asp 

 

 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση 

 

Προώθηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

σε επιχειρήσεις, ανασχεδιασμός διαδικασιών του Δημόσιου 

Τομέα, προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που  

χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών της 

δημόσιας διοίκησης για τον πολίτη και βελτίωση της καθη-

μερινής ζωής μέσω των ΤΠΕ. Πληροφορίες για το Ε.Π. από 

την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.infosoc.gr/infosoc/el-

GR/4thperiod/newopis_digital/invitations_espa/ 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

 

Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυνα-

μικού και των επιχειρήσεων. Διευκόλυνση της πρόσβασης 

στην απασχόληση. Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον το-

μέα της Ψυχικής Υγείας, ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φρο-

ντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πλη-

θυσμού. Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών των 

νέων, των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των ευά-

λωτων ομάδων. Προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην 

αγορά εργασίας, καθώς και μείωση του κοινωνικού αποκλει-

σμού και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Πληροφορίες 

για το Ε.Π. από την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://www.eye-ekt.gr/ 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 

 

Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση 

της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Αναβάθμιση των συστημά-

των αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας. Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την 

προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας. Μεταρρυθμίσεις 

στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε η δια βίου μάθηση να 

καταστεί πραγματικότητα για όλους. Αναμόρφωση των 

προγραμμάτων σπουδών, επιτάχυνση των ρυθμών ένταξης 

των νέων τεχνολογιών, αναδόμηση της επαγγελματικής 

κατάρτισης σε διάφορους τομείς, επέκταση των Σχολείων  

 

 

 

Στην προηγούμενη έκδοση και στα σχή-
ματα που παραθέσαμε με τους σάκους 
(σχ. 1 και 3) για την απεικόνιση των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων από 
λάθος μας αναφέρονται τα ποσά σε εκ. 
ευρώ αντί σε δις ευρώ που είναι το σω-
στό.  
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Δεύτερης Ευκαιρίας, των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

και του Ανοικτού Πανεπιστημίου και ενίσχυση των Ινστιτού-

των Δια Βίου Εκπαίδευσης, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

και ενισχυμένη διδασκαλία των μειονοτήτων.  Πληροφορίες 

για το Ε.Π. από την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.epeaek.gr/epeaek/jsp/el/a_6_1.jsp 

 

 

 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 

 

Δημιουργία μιας πολιτο-κεντρικής, αποτελεσματικής, ανοι-

χτής και ευέλικτης διακυβέρνησης για τη μετάβαση από τη 

διαχείριση αρμοδιοτήτων και διαδικασιών στη διοίκηση 

πολιτικών αποτελεσμάτων και υπηρεσιών. Διαμόρφωση, 

εφαρμογή και αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών και προ-

γραμμάτων, απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, 

οργανωτικός και λειτουργικός ανασχεδιασμός και διοικητική 

ανασυγκρότηση, κάλυψη των αναγκών της δημόσιας διοί-

κησης σε εκπαίδευση και αναβάθμιση της ποιότητας της 

παρεχόμενης ποιότητας στην πράξη.   Πληροφορίες για το 

Ε.Π. από την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.epdm.gr/ 

Πληροφορίες για το σύνολο του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)  μπορεί ο ενδιαφερόμενος να 

αντλήσει από την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.espa.gr/Greek/Default.aspx 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Αρχισυνταξία – Υπεύθυνος δημιουργικού 

 Τρεβλόπουλος Σαράντης, Κοινωνιολόγος 
Συντακτική Ομάδα 

 Γραμματόπουλος Αριστείδης Υπεύθυνος Κ.Υ.Ε. 

 Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος 
Υπεύθυνος σύνταξης 

 Καλογερούδης Ιωάννης, Διευθυντής ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 

 

 

Το επόμενο τεύχος  
τον Απρίλιο 
του 2010 

Συνδρομές 

Μπορείτε να εγγράψετε / διαγράψετε τον εαυτό σας ή κάποιον που 

γνωρίζετε, στέλονοντάς μας ένα e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: 

newsletter@aneser.gr γράφοντας στο θέμα την λέξη Subscriber ή 

Unsubscriber για εγγραφή ή διαγραφή αντίστοιχα. 

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 

 

Οι πληροφορίες σχετικά με τα 

επιχειρησιακά προγράμματα προέρχο-

νται από τις ιστοσελίδες των αντίστοι-

χων προγραμμάτων 

     

Εικόνα: Το σήμα του ΕΣΠΑ 


