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                                                      Μ ΝόχXΝΤΝE-MAIL 

ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡ ΣΙ  
ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ ΩΣ ΡΙΚΩΝΝ 
Γ ΝέΝ ήΝΗΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΝ
ΤΠΗΡ ΙΩΝΝ 

ήΝΗΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝΚ ΙΝ
Ν ΠΣΤΞΙ ΚΗΝΠΟΛΙΣΙΚΗΝ

ΣΟΠΙΚΗΝ ΤΣΟ ΙΟΙΚΗΗ 
ΣΜΗΜ Ν Ν ΠΣΤΞΙ ΚΩΝΝ
ΠΡΟΓΡ ΜΜ ΣΩΝ 

              γάθα,ΝΝ10 ΙκυζέκυΝβί14 
              έΠ. 27578 

ΣαξέΝ ήθ β μΝ α έκυΝβι 
ΣαξέΝΚυ δεαμμΝ1ί1κγ,Ν γάθα 
Πζβλκφκλέ μμΝ λέ θ υθδκμΝΚαλίκτθβμ 
ΣβζΫφπθκ: 210 37 44 710 
Φαι: 210 37 44 713 
E-mail: a.karvounis@ypes.gr  

Πλκμμ 
 
1) Ο Ν ΜΦΙΚΣΤΟΝΙ  

τλπθκμΝβλ,ΝΣέΚέΝ1ίηηκΝ γάθα 
2)Ν Ο Ν ΤΞ ΙΝΗΝΠΟΛΗ 
έΝΠΫ λκυζαΝγ,ΝΣΚΝ1γγζ1ΝΆθπΝ
Λδσ δα 
3)ΝΚέ έ έ έ 

εα βηέαμΝθηΝεαδΝΓ θα έκυΝκ,ΝΣέΚΝ
1ίθικΝ γάθα 
4) Π Ν βμΝΧυλαμ 
5)Ν έΝέΠέ έ 
Μ κΰ έπθΝ1η,ΝΣέΚΝ11ηβθΝ γάθα 
 
 

Θ Μ μΝ δαλγλπηΫθκμΝ δΪζκΰκμΝ ΰδαΝ αΝ δαλγλπ δεΪΝ εαδΝ π θ υ δεΪΝ
Σαη έαμΝ Πλσ εζβ βΝ ΤπκίκζάμΝ Τπκοβφδκ ά πθΝ ΰδαΝ γΫ δμΝ

ηπ δλκΰθπησθπθ 
 
 
ΗΝ υλππαρεάΝ πδ λκπάΝ αθααβ ΪΝ κλΰαθυ δμΝ ΰδαΝ θαΝ υηη ΫξκυθΝ βθΝ
πλσ φα αΝ υ αγ έ αΝκηΪ αΝ ηπ δλκΰθπησθπθΝΰδαΝ κΝ δαλγλπηΫθκΝ δΪζκΰκΝ
πΪθπΝ αΝ δαλγλπ δεΪΝεαδΝ π θ υ δεΪΝΣαη έαΝ βμΝπλκΰλαηηα δεάμΝπ λδσ κυΝ
2014-βίβίέΝ ΗΝ κηΪ αΝ ηπ δλκΰθπησθπθΝ γαΝ υΰε θ λυ δΝ θυ δμΝ εαδΝ

υηπλΪι δμΝ πκυΝ επλκ ππκτθΝ Ν παθ υλππαρεσΝ πέπ κΝ ΟΣ Ν εαδΝ
κλΰαθυ δμΝ βμΝεκδθπθέαμΝπκζδ υθΝεαδΝΫξκυθΝ ε βζυ δΝ δ δεσΝ θ δαφΫλκθΝΰδαΝ
αΝ υλππαρεΪΝ δαλγλπ δεΪΝ εαδΝ π θ υ δεΪΝ Σαη έαέΝ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ

λσζκμΝ βμΝκηΪ αμΝ ηπ δλκΰθπησθπθΝγαΝαφκλΪΝ αΝ ιάμμ 
 ΣβθΝ υπκ άλδιβΝ πθΝ λΰα δυθΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμΝ σ κθΝ

αφκλΪΝ κΝ ξ δα ησΝ βμΝ πκζδ δεάμΝ υθκξάμ,Ν βμΝ πκζδ δεάμΝ ΰδαΝ βθΝ
αΰλκ δεάΝ αθΪπ υιβ,Ν βμΝ ΚκδθάμΝ Πκζδ δεάμΝ ΰδαΝ βθΝ ζδ έαΝ εαδΝ βθΝ
κζκεζβλπηΫθβΝ γαζΪ δαΝ πκζδ δεάΝ Ν δαφκλ δεκτμΝ κη έμΝ
δ βηκ τθβμέ 

 ΣβθΝ υθ λκηάΝ κΝΫλΰκΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμΝΰδαΝ βθΝ πέζυ βΝ
γ ηΪ πθΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ Ν υπκ άλδιβΝ απσΝ αΝ υλππαρεΪΝ

δαλγλπ δεΪΝεαδΝ π θ υ δεΪΝΣαη έαέ 
 ΣβθΝπαλαεκζκτγβ βΝ βμΝ ιΫζδιβμΝ βμΝπκζδ δεάμΝ κΝπ έκΝ βμΝ αδλδεάμΝ

ξΫ βμΝεαδΝ βμΝπκζυ πέπ βμΝ δαευίΫλθβ βμέ 

Ε ην ή
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 ΣβθΝαθ αζζαΰάΝ ηπ δλδυθΝεαδΝεαζυθΝπλαε δευθέ 
 

δεαέπηαΝυπκίκζάμΝυπκοβφδκ ά πθΝΫξκυθΝκδΝεΪ πγδΝφκλ έμμ 
 θυ δμΝπκυΝ επλκ ππκτθ π λδφ λ δαεΫμ,Ν κπδεΫμ,Να δεΫμΝεαδΝΪζζ μΝ

βησ δ μΝαλξΫμέ 
 ΟδεκθκηδεκέΝεαδΝεκδθπθδεκέΝ αέλκδέ 
 Ολΰαθυ δμΝ πκυΝ επλκ ππκτθΝ βθΝ εκδθπθέαΝ πκζδ υθ,Ν σππμΝ κδΝ

π λδίαζζκθ δεκέΝ αέλκδ,Ν ΜΚΟ,Ν εαδΝ κλΰαθυ δμΝ πκυΝ πλκπγκτθΝ βθΝ
εκδθπθδεάΝΫθ αιβ,Ν βθΝ δ σ β αΝ πθΝφτζπθΝεαδΝ βθΝεα απκζΫηβ βΝ πθΝ
πΪ βμΝφτ πμΝ δαελέ πθέ 

 
ΟδΝαδ ά δμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ υηπζβλπγκτθΝ βθΝαΰΰζδεά,ΝΰαζζδεάΝάΝΰ ληαθδεάΝ
ΰζυ αΝεαδΝκδΝ ηπ δλκΰθυηκθ μΝπκυΝγαΝπλκ αγκτθΝαπσΝ δμΝκλΰαθυ δμΝγαΝ
πλΫπ δΝθαΝηπκλκτθΝθαΝκηδζκτθΝηέαΝ εΝ πθΝαθπ ΫλπΝΰζπ υθέ 
 
ΟδΝ υηπζβλπηΫθ μΝ αδ ά δμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ απκ αζκτθΝ ηΫξλδΝ δμΝ 5 

υΰκτ κυΝβί14 βθΝ ιάμΝβζ ε λκθδεάΝ δ τγυθ βμ 
 

REGIO-ESIF-STRUCTURED-DIALOGUE@ec.europa.eu 
 
ΠαλαηΫθκυη Ν βΝ δΪγ άΝ αμΝΰδαΝπ λαδ ΫλπΝπζβλκφκλέ μΝεαδΝ δ υελδθέ δμέ 
 
. 

                                             H Ι ΤΘΤΝΣΡΙ  
                                              εέαέαέ 

  ΗΝΣΜΗΜ Σ ΡΧΗ 
 

 
 

               ΣΗΝΜΠ ΙΟΤ 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
1)Ν πδη ζβ άλδαΝ βμΝΧυλαμ 
2) ζζβθδεά αδλ έαΝΣκπδεάμΝΝΝ 

θΪπ υιβμΝΤΝ υ κ δκέεβ βμΝ( Σ ΝΝΝ έ),  
ΜυζζΫλκυΝιγ-77, ΣέΚΝ1ίζΝγθΝ ΘΗΝ  
3)Ν θ δπλκ ππ έαΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμΝ βθΝ ζζΪ α 

α έκφέαμΝβ,ΝΣέΚΝ1ίθιζΝ γάθαΝ 
(α)Ν θαπζβλπ άΝ πδε φαζάμΝ βμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ βμΝ υλππαρεάμΝ

πδ λκπάμΝ βθΝ ζζΪ α,ΝεέΝΆέΝΠ λκυζΪεβΝ 
(ί)Ν πδε φαζάμΝυθ κθδ ηκτΝ δε τπθΝ υλππαρεάμΝΠζβλκφσλβ βμΝEuropeΝ
ϊirect,ΝεαΝΚέΝσεκζβΝ 
4)ΝΓλαφ έκΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΝ βθΝ ζζΪ α 
Λ πφέΝ ηαζέαμΝκ,ΝΣέΚΝ1ίηηιΝ γάθα 
(α)ΝΠλκρ Ϊη θκΝεαδΝ πδε φαζάμΝ κυΝΓλαφ έκυ,ΝεέΝΛέΝ θ πθαεσπκυζκ 
(ί)Ν θαπζβλπ άΝ πδε φαζάμΝ κυΝΓλαφ έκυ,ΝεέΝ έΝΚαρζά 
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π λδεάΝ δαθκηάμ 
1. Γλαφ έκΝεέΝΤπκυλΰκτΝΝ 
2. Γλαφ έκΝεέΝ θαπζβλπ άΝΤπκυλΰκτ 
3. Γλαφ έκΝεέΝΤφυπκυλΰκτ 
4. Γλαφ έκΝεέΝΓ θδεκτΝΓλαηηα Ϋα 
5. Γλαφ έκΝεέΝΓ θδεκτΝ δ υγυθ άΝΟδεκθκηδευθΝΤπβλ δυθ 
6. ήθ βΝΜβξαθκλΰΪθπ βμΝεαδΝΗέ έέΝ(η Ν βθΝπαλΪεζβ βΝθαΝαθαλ βγ έΝ

κΝ site κυΝ Τπκυλΰ έκυ,Ν βΝ δα λκηάμΝ To Τπκυλΰ έκ-Πκζδ δεΫμΝ εαδΝ
λΪ δμ- δ γθάΝεαδΝ υλππαρεΪΝΘΫηα αΝΟΣ -ΠλκΰλΪηηα αΝΤΝυθ λΰα έ μ- 
θβη λυ δμ- θαεκδθυ δμ) 

7. ήθ βΝ ΟδεκθκηδεάμΝ εαδΝ θαπ υιδαεάμΝ Πκζδ δεάμΝ ΣκπδεάμΝ
υ κ δκέεβ βμ 

 ΣηάηαΝ θαπ υιδαευθΝΠλκΰλαηηΪ πθ 
 
 


