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Προς:  Από: ΕΥΗ ΛΕΚΚΟΥ 
Υπόψη:  Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
Αριθμός Fax:  Αριθμός Fax: 210 5200347 
Αριθμός Τηλ:  Αριθμός Τηλ: 210 5200464, 210 5222016 
Αριθμός Σελίδων: 2 Email: ssaalleess@@ooiikkoonnoommootteexxnniikkii..ggrr          

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 
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ΔΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ  &  ΟΜΙΛΟΣ MF Οικονομοτεχνική 
 
 

 
 

Γραφεία Αθήνας Πειραιώς 4  (3ος ορ.) Τηλ: 210.5284300(30γρ.) Fax: 210.5200122  
Γραφεία Λογιστηρίου Πειραιώς 4  (3ος ορ.) Τηλ: 210.3219665 & 210.3216982 Fax: 210.3218765  
Εκπαιδευτικές Αίθουσες Ομίλου Πανεπιστημίου 58 Τηλ: 210.3305070 Fax: 210.3305071  

 
 

 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Πέμπτη              23    Μαΐου     2013 

Παρασκευή        24    Μαΐου     2013 
 

09:30-14:30 
 

 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ 
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF 
 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 
 
ΧΡ. ΚΟΥΡΤΕΛΗ 
Δόκτωρ Χημικός – Μηχανικός ΕΜΠ.  Ειδική σε 
θέματα διαχείρισης – παρακολούθησης και 
εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών 
προγραμμάτων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.   
 
 

  

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ  
 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φορείς προγραμματισμού στο 
επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Περιφερειακής 
και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και αντίστοιχους 
σχεδιασμού και υλοποίησης έργων.   
 

ΣΚΟΠΟΣ  
 

Στόχος του σεμιναρίου είναι να δώσει μια ολοκληρωμένη 
ενημέρωση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και 
πιθανούς Δικαιούχους για την πορεία του σχεδιασμού της 
Αναπτυξιακής Εθνικής Στρατηγικής για την επόμενη 
προγραμματική περίοδο, που καλύπτει το χρονικό διάστημα 
2014-2020., καθώς και για δυνατότητες που 
προδιαγράφονται σε σχέση με τις επιλεξιμότητες 
χρηματοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στις περιφέρειες 
της Ελλάδας. 
 

Δείτε όλα τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια στο 
www.mfgroupoikonomotexniki.gr καθώς και  

πολλά από αυτά στην πιο γνωστή ιστοσελίδα εύρεσης 
σεμιναρίων www.semifind.gr 
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), στο οποίο καθορίζονται οι προτεραιότητες του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για τα έτη 2014-2020, εντατικοποιούνται οι διαδικασίες κατάρτισης της Εθνικής 
Αναπτυξιακής Στρατηγικής για την επόμενη προγραμματική περίοδο.  
 
Στο σεμινάριο παρουσιάζονται και αναλύονται βασικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα οποία 
βασίζεται ο προγραμματισμός των κρατών – μελών για τη χρηματοδότηση έργων και δραστηριοτήτων 
στη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, όπως: 
 Η Ανακοίνωση της Επιτροπής «ΕΥΡΩΠΗ 2020, Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη», 
 Η Πρόταση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων για τα Ταμεία, τα 

οποία καλύπτονται από το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο, 
 Το κείμενο θέσεων των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη συμφωνίας 

εταιρικής σχέσης και προγραμμάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 
 
 
Επίσης, παρουσιάζονται θέματα, η χρηματοδότηση των οποίων αποτελεί προτεραιότητα σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επισήμανση των ιδιαιτεροτήτων που αναγνωρίζονται για τη χώρα μας και 
αναφορά και ανάλυση βασικών όρων ,που αφορούν στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, η γνώση 
των οποίων είναι απαραίτητη για την κατανόηση των σχετικών κειμένων.   

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  360 €  (12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ) 
 Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,45). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες 

επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών  προγραμμάτων σας. 
 Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στο 

τηλ: 210/5200464, 210/5222016 &  fax: 210/5200347. 
 Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 0026.0027.36.02004.57511 

EUROBANK μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο fax: 
210/5200347 υπ’ όψιν λογιστηρίου). 

 Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου 
προσφέρονται Coffee Breaks. 

 Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας  επιχειρησιακές 
ανάγκες. 

Η παρούσα επικοινωνία πραγματοποιείται με τη συγκατάθεσή σας και στα πλαίσια της επί σειρά ετών ενημέρωση της επιχείρησής σας σχετικά με τα επιμορφωτικά 
σεμινάρια που διοργανώνει η Εταιρεία μας. Η εταιρεία μας σέβεται απόλυτα την επιθυμία σας να μην λαμβάνετε ενημερωτικά fax για τις επί σειρά ετών υπηρεσίες 
επιμόρφωσης που παρέχει σε στελέχη επιχειρήσεων. Αν παρόλα αυτά  λάβατε το fax χωρίς να το ζητήσετε ή δεν επιθυμείτε πλέον τις υπηρεσίες μας, σας ζητούμε συγνώμη 
για την αναστάτωση. Για την άμεση διαγραφή σας, παρακαλούμε στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο diagrafi@oikonomotexniki.gr  ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 
210 5200464. Η παρούσα επικοινωνία δεν αποτελεί spam διότι διενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν. 2471/2006, Ν. 3917/2011, Ν. 2472/1997). 
Συγκεκριμένα, γίνεται πλήρης αναγραφή των στοιχείων της εταιρείας μας και σας δίνεται η δυνατότητα διαγραφής από την λίστα αποστολής. 

Δείτε όλα τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια στο www.mfgroupoikonomotexniki.gr καθώς και πολλά από αυτά στην πιο γνωστή ιστοσελίδα 
εύρεσης σεμιναρίων www.semifind.gr 

 
 
 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:  ΕΥΗ ΛΕΚΚΟΥ 


