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Λίγα λόγια για την συμπλήρωση ενός έτους από την ηλεκτρονική μας έκδοση 

Συμπληρώσαμε το πρώτο έτος από την κυκλοφορία του ηλεκτρονικού μας περιοδικού. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό οι 

τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης και πληροφόρησης ιδιαίτερα στην σημερινή εποχή 

όπου η επικοινωνία και η πληροφορία είναι καθοριστική. Ιδιαιτέρα η έκδοση ενός εντύπου σε ηλεκτρονική μορφή είναι μια πρα-

κτική εφαρμογή διαδεδομένη στη διεθνή πρακτική των επιχειρήσεων η οποία ακολουθεί ανοδική τροχιά. Η αξιοποίηση των δυ-

νατοτήτων του διαδικτύου αυξάνει την απήχηση της πληροφορίας καθώς τη διαχέει ευκολότερα και ταχύτερα και μειώνει την 

κατανάλωση χαρτιού. Ωστόσο ο αναγνώστης θα πρέπει να είναι χρήστης ηλεκτρονικού υπολογιστή, να διαθέτει ενεργό λογαρια-

σμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να έχει εγγραφεί στον κατάλογο των αποδεκτών του ηλεκτρονικού μας περιοδικού. 

Με την έκδοση αυτής της ενημερωτικής έκδοσης φιλοδοξούσαμε να υπηρετήσουμε: 

 την ενημέρωση των φορέων και των ιδιωτών μέσα από ενημερωτικά κείμενα και άρθρα  

 την παρουσίαση του έργου που η Αναπτυξιακή Εταιρεία επιτελεί 

Ελπίζουμε ότι μετά από ένα έτος κυκλοφορίας η εν λόγω ενημερωτική έκδοση, ικανοποιεί σε σημαντικό βαθμό ανάγκες 

των τοπικών φορέων καθώς και τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες. Σίγουρα ορισμένα λάθη είναι αναπόφευκτα ωστόσο ευελπιστού-

με ότι αυτά δεν θα επαναληφθούν κατά το δεύτερο έτος κυκλοφορίας.  

 

Εκ της συντακτικής ομάδας 
 

 

 
Φαίνεται πως πλησιάζει η πολυαναμενόμενη προκήρυξη των πρώτων δράσεων του τοπικού προγράμματος LEADER. Συ-

γκεκριμένα στις 10/3/2010 υπογράφηκε η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομάς Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ΚΥΑ 401/10/3/2010 καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής των τοπικών προ-

γραμμάτων βάσει του οποίου οι 41 Ομάδες Τοπικής Δράσης θα υλοποιήσουν σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές τα 

τοπικά τους προγράμματα στα πλαίσια του άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013.  

Στο αμέσως προσεχές διάστημα προβλέπεται η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης καθορισμού των λεπτομερειών εφαρ-

μογής τους προγράμματος και  η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. Η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης για τον Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Προσέγγιση 

LEADER) αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο του τρέχοντος Μαΐου από την υπογραφή της οποίας προκύπτει η 

υποχρέωση εντός των επόμενων 90 ημερών να δημοσιοποιηθεί η 1η 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις δράσεις του τοπικού προγράμ-

ματος. Η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος θα μείνει ανοιχτή για 60  

περίπου ημέρες.  
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Σε αυτό το τεύχος 
 Έναρξη προγράμματος LEADER 

 Συμμετοχή σε διαγωνισμούς. 

 Έργα που υλοποιούμε  

 Ενημέρωση για χρηματοδοτικά 
προγράμματα. 

 Προγράμματα για φορείς. 

Ενημερωτικό δελτίο
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 

 

 

 
 
 

 

 “European Destinations of Excellence” (EDEN ΙV) 

Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Σερρών ανατέθηκε στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. η σύνταξη του φακέλου υποψηφιό-

τητας για την τέταρτη φάση του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE” 

(EDEN ΙV) – «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ  ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ“ με θέμα «ΥΔΑΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ».  Φορέας υποβολής της 

πρότασης είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών. Στόχος του προγράμματος είναι η επιλογή από τα κράτη-μέλη ενός παρα-

θαλάσσιου, παραλίμνιου, παραποτάμιου τουριστικού προορισμού ή κάποιου που η τουριστική του προσφορά βασίζεται στη δια-

χείριση κάποιας μορφής φυσικού υδάτινου πόρου (π.χ. διαθέτει ιαματικές πηγές, θαλάσσιο πάρκο κ.λπ.) και αναπτύσσεται σύμ-

φωνα με τις αρχές της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.  

 

Ο προτεινόμενος προορισμός θα πρέπει να υιοθετεί 

καινοτόμες πρακτικές για την προώθηση του υδάτινου 

τουριστικού προϊόντος του, οι 

οποίες στοχεύουν στο  ποιοτικό 

περιβάλλον, στην αντιμετώπιση 

της εποχικότητας και την εξισορ-

ρόπηση της τουριστικής ροής προς 

μη παραδοσιακούς προορισμούς. 

Για το λόγο αυτό ως περιοχή για 

την υποβολή της πρότασης επιλέχτηκε η λίμνη Κερκίνη και  

η ευρύτερη περιοχή μαζί με τις ιαματικές πηγές Αγκίστρου 

και Σιδηροκάστρου.  

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν με βάση την πα-

ρούσα πρόσκληση θα αξιολογηθούν και ο προορισμός που 

θα επιλεχθεί, θα  προβληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω 

των δράσεων προβολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, 

οι επιλεγέντες προορισμοί από τα Κράτη που συμμετέχουν 

στο φετινό πρόγραμμα, θα βραβευθούν σε εκδήλωση που 

θα διοργανώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το φθινόπωρο του 

2010. 
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 Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών υλοποιεί ή πρόκει-

ται να υλοποιήσει άμεσα τα παρακάτω έργα ή μελέτες: 

1. Ειδική Περιβαλλοντικής Μελέτη (ΕΠΜ) της προ-

στατευόμενης περιοχής των εκβολών ποταμού Στρυ-

μόνα (GR 1260002) 

Αναμένεται σύντομα η σύναψη προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών, 

Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών και Δήμου Αμφίπολης προ-

κειμένου να εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) 

για την προστατευόμενη περιοχή των εκβολών ποταμού 

Στρυμόνα η οποία θα καθορίσει το πλαίσιο των αποδεκτών 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή και 

θα οριοθετήσει ζώνες διαβάθμισης αυτών των δραστηριοτή-

των με συγκεκριμένους περιορισμούς.  

2. Καταγραφή προβλημάτων και προσδιορισμός α-

παιτούμενων έργων περιμετρικά της λίμνης Κερκί-

νης. 

Ανατέθηκε στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. η καταγραφή, ταξινόμη-

ση και κωδικοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων και 

του τρόπου υλοποίησης αυτών στην ευρύτερη περιοχή 

γύρω από τη λίμνη Κερκίνη. Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. ΑΕ θα συγκροτή-

σει την ομάδα έργου η οποία αφού καταγράψει τα προβλή-

ματα θα προχωρήσει στη δημιουργία καρτελών των απαι-

τούμενων έργων οι οποίες θα γνωστοποιηθούν στον εκά-

στοτε φορέα που είναι υπεύθυνος για τη λύση του συγκε-

κριμένου προβλήματος. Σκοπός είναι ο ορθολογικός και 

έγκαιρος προγραμματισμός των έργων που απαιτούνται, η 

διασφάλιση  των διαθέσιμων πόρων, η έγκαιρη προώθηση 

των ενεργειών ωρίμανσής τους και η αποτελεσματική υλο-

ποίησή τους.  

3. Ωρίμανση διαδικασιών για το Δημοτικό Σχολείο 

του Αγ. Ιωάννη 

Ανατέθηκε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών από 

τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών η προώθηση των 

διαδικασιών ωρίμανσης για το  Δημοτικό Σχολείο του Αγ. 

Ιωάννη.   

 

 

 

 

4. Εφαρμογή μέτρων δημοσιότητας για το ΧΥΤΥ νο-

μού Σερρών 

Στα πλαίσια του έργου της κατασκευής Χώρου Υγει-

ονομικής Ταφής Απορριμμάτων(ΧΥΤΑ) υπάρχει συγκεκριμέ-

νη δράση για την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του 

τοπικού πληθυσμού. Η  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών 

έχει αναθέσει στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών την εκπό-

νηση ενός επικοινωνιακού πλάνου το οποίο μέσα από συ-

γκεκριμένες δράσεις και ενέργειες έχει σαν στόχο την διά-

χυση της πληροφορίας για το συγκεκριμένο έργο στο σύνο-

λο του πληθυσμού του Νομού Σερρών. 

5. Πρόταση λειτουργίας δημοπρατηρίου αγροτικών 

προϊόντων στο νομό Σερρών. 

Ανατέθηκε στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Αναπτυξιακή Ανώνυμη 

Εταιρεία Ο.Τ.Α από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών η 

εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την ίδρυση ενός δημο-

πρατηρίου αγροτικών προϊόντων στο νομό Σερρών. Στόχος 

της μελέτης είναι να καταγράψει αν υπάρχουν ή όχι οι απα-

ραίτητες ποσότητες οπωροκηπευτικών για να στηρίξουν τη 

λειτουργία ενός δημοπρατηρίου και να δώσει μέσω αυτής 

τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση, λει-

τουργία και βιωσιμότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος.   

6. Μελέτη αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης 

και ανάδειξης του οικισμού Ροδόπολης.  

Προχωρά ύστερα από γραφειοκρατικής φύσεως κα-

θυστερήσεις η μελέτη που ανατέθηκε στην Αναπτυξιακή 

Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ από 

το δήμο Κερκίνης και αφορά τη συνολική θεώρηση αισθητι-

κής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικι-

σμού Ροδόπολης. Στόχος είναι η συνολική μελέτη αναβάθ-

μισης του οικισμού της Ροδόπολης και η ένταξή και υλοποί-

ησή αυτής στα πλαίσια του Μέτρο 322 του Προγράμματος 

Αλέξανδρος Μπαλτατζής το οποίο θα υλοποιηθεί σε γεω-

γραφικά οριοθετημένες περιοχές παρέμβασης οι οποίες θα 

είναι κυρίως ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.   
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Μεταβίβαση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι 

 Ενεργοποιήθηκαν, μετά την κατακύρωση με την υπ’ 

αριθ. 314/19.01.2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέα της 

Π.Κ.Μ. της υπ’ αριθμ. 1/2009 Προκήρυξης του Ανοιχτού 

Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού, οι αποφάσεις των ΔΣ της 

Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών ΑΝ.Ε.ΣΕ.Ρ Α.Ε. και του 

Ν.Π.Δ.Δ. με το διακρατικό τίτλο «Κέντρο Φροντίδας Οικογέ-

νειας Κοινότητας (ΚΕΦΟ) Ορεινής» για την εκχώρηση υλο-

ποίησης του προγράμματος με τίτλο Ενέργειες ενίσχυσης 

της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής  

 

ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας».  

Η εκχώρηση υλοποίησης του προγράμματος και του                            

αντίστοιχου προσωπικού έχει ήδη ολοκληρωθεί και το «Κέ-

ντρο Φροντίδας Οικογένειας Κοινότητας Ορεινής», υπέγρα-

ψε ως διάδοχος φορέας τη σύμβαση του προγράμματος με 

την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία ενεργοποιή-

θηκε την 1η Απριλίου 2010 και θα ολοκληρωθεί στις 31-12-

2010.    

 
 

 

Στα προηγούμενα τεύχη της ενημερωτικής μας έκδοσης αναφερθήκαμε γενικά 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 Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΣΣΑΑ) 2007-2013 για τη στήριξη της 

υπαίθρου. Στο αμέσως προηγούμενο τεύχος  

ξεκινήσαμε να αναλύουμε περισσότερο το 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 και αναφερθήκαμε 

περιεκτικά στα 8 τομεακά προγράμματα του 

ΕΣΠΑ. Στο παρόν τεύχος θα παρουσιάσουμε 

τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμμα-

τα με έμφαση στο ΠΕΠ που ανήκει ο νομός 

Σερρών. Τα  Επιχειρησιακά Προγράμματα 

είναι πέντε (5): 

1. Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης (Κεντρική, 

Δυτική Μακεδονία, Ανατ. Μακεδονία & Θρά-

κη) 2. Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννή-

σου - Ιονίων Νήσων. 3. Ε.Π. Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου. 4. Ε.Π. Θεσσαλίας -Στερεάς 

Ελλάδας – Ηπείρου. 5. Ε.Π. Αττικής. 

 

 

 

 

 

 
 

Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕ-
ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
 

Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ-
ΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 

Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 

Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

 
 
 

Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙ-
ΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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Το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ανήκει στο ΕΠ Μακεδονίας – 

Θράκης, το οποίο είναι υποσύνολο του ΕΣΠΑ 2007 -2013. 

Οι διαφορές από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

2000 -2006 όπου το σύνολο των Ελληνικών Περιφερειών 

ήταν επιλέξιμες στον ίδιο Στόχο είναι ότι στη νέα προγραμ-

ματική περίοδο 2007-2013 πέντε Ελληνικές Περιφέρειες (οι 

Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, 

Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου) εισέρχονται σε καθε-

στώς μεταβατικής στήριξης εξαιτίας του γεγονότος ότι με 

την ένταξη των 10 νέων και κατά τεκμήριο φτωχότερων 

κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ΑΕΠ των Περιφερειών 

αυτών είναι μεγαλύτερο από το 75% του μέσου όρου της 

ΕΕ των 25 κρατών-μελών. 

Το αναπτυξιακό όραμα / στρατηγικός στόχος της Μακεδονί-

ας - Θράκης για την περίοδο 2007 – 2013 διατυπώνεται στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ως ακολούθως: «Δημιουργία μιας 

βιώσιμης ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονομίας με έ-

ντονο εξωστρεφή προσανατολισμό και εσωτερική οικονομι-

κή, κοινωνική, χωρική και διοικητική συνοχή». Οι Άξονες 

Προτεραιότητας του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας για την 

4η Προγραμματική Περίοδο παρουσιάζονται στο παρακάτω 

σχήμα: 

 

 

 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Υποδομές & Υπηρεσίες 

Προσπελασιμότητας. 

Στόχος του περιφερειακού σχεδιασμού είναι η συγκρότηση 

ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού δικτύου αστικών κέ-

ντρων, συνδεδεμένου λειτουργικώς με τα διευρωπαϊκά 

δίκτυα μεταφορών (ΤΕΝ). Σημαντικές προϋποθέσεις για την 

επίτευξη του στόχου αυτού είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμέ-

νων συστημάτων μεταφορών, ιδιαιτέρως των συνδυασμέ-

νων, και η βελτίωση της προσπελασιμότητας της Περιφέ-

ρειας από το εθνικό δίκτυο μεταφορών. Η δυνατότητα για 

ασφαλή, έγκαιρη και ανταγωνιστική σε κόστος μεταφορά 

αποτελεί σημαντικότατη συνιστώσα της προσπελασιμότητας 

της Περιφέρειας, που με τη σειρά της επηρεάζει τη βιώσιμη 

ανάπτυξή της. 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Ψηφιακή Σύγκλιση & Επι-

χειρηματικότητα 

Οι Ευρωπαϊκές Περιφέρειες οδεύουν προς ένα νέο μοντέλο 

περιφερειακής ανάπτυξης στο οποίο η περιφερειακή αντα-

γωνιστικότητα προκύπτει αφενός από τις δυνατότητες του 

παραγωγικού τους συστήματος για προσαρμογή και ανα-

διάρθρωση και αφετέρου από την τεχνολογική καινοτομία 

και τη μετατροπή επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων 

σε προϊόντα καθημερινής ζωής. Ειδικοί στόχοι είναι η επιχει-

ρηματικότητα και η ενέργεια καθώς και η διάχυση των Τε-

χνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) τόσο στις 

επιχειρήσεις όσο και στους πολίτες.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ    

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ          

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Άξονας  

Προτεραιότητας 1: 

Υποδομές & Υπηρεσίες 

Προσπελασιμότητας 

Άξονας  

Προτεραιότητας 2: 

Ψηφιακή Σύγκλιση & 

Επιχειρηματικότητα 

 

Άξονας  

Προτεραιότητας 3: 

Αειφόρος Ανάπτυξη & 

Ποιότητα Ζωής 

 

Άξονας  

Προτεραιότητας 4: 

Τεχνική Υποστήριξη 

Εφαρμογής. 

 

 



 
Τεύχος 7, 

Μάρτιος - Απρίλιος 2010 

 

Σελίδα 6 από 8 
 

www.aneser.gr 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 
 

 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής. 

Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί τη μόνη κοινωνικά παραδεκτή στρατηγική επιλογή. Η τριμερής σύστασή της 

(περιβάλλον - κοινωνία - οικονομία), οδηγεί στην ανάπτυξη μίας πολυθεματικής παρέμβασης. Αναλυτικότερα ο άξονας 3 περι-

λαμβάνει δράσεις στους παρακάτω τομείς όπως απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα :  

 

Περιβάλλον, στόχος η αναβάθμιση, προστασία και ανάδει-

ξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, η ανάπτυξη 

των περιβαλλοντικών υποδομών και η βιώσιμη διαχείριση 

των φυσικών πόρων. 

Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη, στόχος είναι η ανά-

πτυξη των υποδομών στις 3 βαθμίδες Ιατρικής περίθαλψης, 

καθώς και των δομών προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

Εκπαίδευση, στόχος η ανάπτυξη επαρκούς κτιριακής υπο-

δομής, η βελτίωση της υποδομής σε τεχνολογίες και  

τεχνολογικά συστήματα, η δικτύωση των εκπαιδευτικών 

μονάδων, η ανάπτυξη βιβλιοθηκών, εργαστηρίων κ.λ.π. 

Τουρισμός, στόχος αποτελεί η ανάπτυξη των υποδομών 

που θα στηρίζουν τη φέρουσα τουριστική ικανότητα τόσο 

των ανεπτυγμένων όσο και αυτών που είναι σε διαδικασία 

ανάπτυξης τουριστικών περιοχών της Κεντρικής Μακεδονί-

ας. 

 

 

 
 

Αγροτικές περιο-
χές 

 
 

Ορεινές / Μειο-
νεκτικές περιοχές 

 
 
 

Βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη 

 
 
 

Πολιτισμός 

 
 
 

Τουρισμός 

 
 
 

Εκπαίδευση 

 
 

Υγεία και Κοινω-
νική Αλληλεγγύη 

 
 
 

Περιβάλλον 

Άξονας  

Προτεραιότητας 

3: Αειφόρος Ανά-

πτυξη & Ποιότητα 

Ζωής 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

 

 

Πολιτισμός, στόχος η προστασία, αξιοποίηση και ορθολο-

γική διαχείριση των πολιτιστικών πόρων (του μνημειακού 

αποθέματος και των νεότερων εκφραστικών πολιτιστικών 

και καλλιτεχνικών μέσων της πλούσιας Ελληνικής παράδο-

σης) και η ένταξή τους στην περιφερειακή και τοπική ανα-

πτυξιακή στρατηγική. 

Βιώσιμη αστική ανάπτυξη, κεντρικός στόχος των παρεμ-

βάσεων ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, είναι η ανασυ-

γκρότηση και αειφόρος οικονομική και κοινωνική αναζωογό-

νηση των αστικών κέντρων της Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Ορεινές / Μειονεκτικές περιοχές, στόχος είναι η ενί-

σχυση της διαφοροποίησης των οικονομικών δραστηριοτή-

των των περιοχών αυτών και η ενίσχυση ποιοτικών και 

παραδοσιακών προϊόντων, η παράλληλη προστασία και 

ανάδειξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και η 

ενίσχυση της ελκυστικότητας των οικισμών στις ορεινές 

περιοχές και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

τους. 

Αγροτικές περιοχές, κεντρικός στόχος των παρεμβάσεων 

για τις αγροτικές περιοχές είναι η ανασυγκρότηση και ανα-

γέννησή τους στη βάση της αειφόρου ανάπτυξης. 

Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής. 

Περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης για την υλοποίηση του συνολικού ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και ως εκ τούτου εξυπηρετεί το 

σύνολο των Γενικών Στόχων του προγράμματος 

 

 
 

Ανακοινώθηκαν από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας τρεις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 που εμπίπτουν  στον Άξονας Προτεραιότητας 7 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα 

Ζωής στην ΠΚΜ και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

1. Το πρώτο πρόγραμμα αφορά δύο προσκλήσεις 

για την Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών (Ο.Τ.Α.) με 

δυνητικούς δικαιούχους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτο-

διοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-

κεδονίας και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου 
Πολιτισμού & Τουρισμού. Προκειμένου να ενταχθούν και να 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προ-

τεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος οι προτά-

σεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στον 

ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας, ο οποίος είναι: 

• Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 

01/04/2010 και η αξιολόγηση των προτάσεων είναι συ-

γκριτική. Η αναλυτική πρόσκληση και όλα τα σχετικά συνο-

δευτικά έγγραφα βρίσκονται αναρτημένο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: http://www.pepkm.gr/web/guest/proskliseis  

2. Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά τις Κοινωνικές 

Υποδομές με δυνητικούς δικαιούχους πέρα των άλλων 

τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  και εποπτευόμενους  

φορείς από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν 

στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος οι προτάσεις που θα υπο-

βληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο του 

Άξονα Προτεραιότητας, ο οποίος είναι: «η αναβάθμιση των 

κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, η ανάπτυξη δικτύου 

υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής αλληλεγγύης και εκπαίδευσης 

και η εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού». 

Επιλέξιμες δράσεις στην παρούσα πρόσκληση είναι η 

δημιουργία υποδομής και/ή η αγορά εξοπλισμού για τις εξής 

δομές (ενδεικτικά): 

• Ανάπτυξη δομών ανοικτής φροντίδας κοινωνικών ομάδων 

• Δημιουργία δομών ημιαυτόνομης διαβίωσης και κοινοτι-

κών ή διαδημοτικών δικτύων υποστήριξης και φιλοξενίας για 

άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες, ηλικιωμένους κλπ 

• Μονάδες κοινωνικής αποκατάστασης / Κέντρα αποθερα-

πείας – αποκατάστασης 
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• Κέντρα αντιμετώπισης της κρίσης εξαρτημένων ατόμων 

(ναρκωτικά – αλκοόλ) 

• Εξειδικευμένο κέντρο παρέμβασης στην κρίση και την 

αντιμετώπιση προβλημάτων ακούσιας νοσηλείας 

• Προγράμματα κατ’ οίκον φροντίδας 

• Επέκταση ή και δημιουργία δομών βραχείας φιλοξενίας 

οικογενειών που συνοδεύουν άτομα που νοσηλεύονται 

 

 

 

• Οικοτροφεία 

• Προστατευόμενα διαμερίσματα 

• Ξενώνες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης 

• Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης.                                

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 

9/4/2010 και η αξιολόγηση των προτάσεων είναι άμεση 

και διενεργείται μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής προς 

διάθεση δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης. Η 

αναλυτική πρόσκληση και όλα τα σχετικά συνοδευτικά έγ-

γραφα βρίσκονται αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυν-

ση: http://www.pepkm.gr/web/guest/proskliseis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Αρχισυνταξία – Υπεύθυνος δημιουργικού 

 Τρεβλόπουλος Σαράντης, Κοινωνιολόγος 
Συντακτική Ομάδα 

 Ανοιξιάδης Νικόλαος, Γεωπόνος 

 Γραμματόπουλος Αριστείδης, Υπεύθυνος Κ.Υ.Ε. 

 Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος 
Υπεύθυνος σύνταξης 

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

 

 

Το επόμενο τεύχος  
τον Ιούνιο 
του 2010 

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. 

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 

“Μειώστε την περιττή κατα-

νάλωση χαρτιού. Μην εκτυ-

πώνετε την ηλεκτρονική μας 

έκδοση αν μπορείτε να τη  

διαβάσετε ηλεκτρονικά .” 

 


