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ΕΘΝΙΚΟΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣΑΝΑΦΟΡΑΣ 20072007--20132013

ΟΟ νέοςνέος στρατηγικόςστρατηγικός σχεδιασµόςσχεδιασµός τηντην
44ηη προγραµµατικήπρογραµµατική περίοδοπερίοδο στονστον τοµέατοµέα τουτου
ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος καικαι τηςτης ΑειφόρουΑειφόρου ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης

ΣµάρωΣµάρω ΖησοπούλουΖησοπούλου

ΕΙ∆ΙΚΗΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, , ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕπιστηµονικήΕπιστηµονική καικαι ΟργανωτικήΟργανωτική ΓραµµατείαΓραµµατεία ΣχεδιασµούΣχεδιασµού
καικαι ΚατάρτισηςΚατάρτισης ΑναπτυξιακούΑναπτυξιακού ΠρογραµµατισµούΠρογραµµατισµού 20072007--
20132013
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ΚεντρικόΚεντρικό στόχοστόχο γιαγια τηντην επόµενηεπόµενη
προγραµµατικήπρογραµµατική περίοδοπερίοδο αποτελείαποτελεί ηη
««περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική σύγκλισησύγκλιση»» τηςτης ΕλλάδαςΕλλάδας
µεµε τουςτους ευρωπαίουςευρωπαίους εταίρουςεταίρους καικαι ηη
προσαρµογήπροσαρµογή τηςτης χώραςχώρας στοστο ευρωπαϊκόευρωπαϊκό
περιβαλλοντικόπεριβαλλοντικό κεκτηµένοκεκτηµένο καικαι στιςστις
διεθνείςδιεθνείς περιβαλλοντικέςπεριβαλλοντικές δεσµεύσειςδεσµεύσεις τηςτης..

ΚεντρικόςΚεντρικός στόχοςστόχος
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ΟιΟι εθνικοίεθνικοί στόχοιστόχοι γιαγια τοτο ΠεριβάλλονΠεριβάλλον καικαι τηντην
ΑειφόροΑειφόρο ΑνάπτυξηΑνάπτυξη περιγράφονταιπεριγράφονται στοστο ΕΣΠΑΕΣΠΑ
20072007--20132013 στιςστις θεµατικέςθεµατικές προτεραιότητεςπροτεραιότητες τηςτης
αναπτυξιακήςαναπτυξιακής στρατηγικήςστρατηγικής.  .  
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ΣτρατηγικέςΣτρατηγικές επιλογέςεπιλογές γιαγια τηντην ανάπτυξηανάπτυξη
γιαγια τηντην περίοδοπερίοδο 20072007--2013 2013 

ΌραµαΌραµα –– ΣτρατηγικοίΣτρατηγικοί στόχοιστόχοι

ΘεµατικέςΘεµατικές προτεραιότητεςπροτεραιότητες
1.1. ΕπένδυσηΕπένδυση στονστον παραγωγικόπαραγωγικό
τοµέατοµέα τηςτης οικονοµίαςοικονοµίας (4 (4 ΓΓ..ΣΣ.).)

2.2. ΚοινωνίαΚοινωνία τηςτης γνώσηςγνώσης καικαι
καινοτοµίακαινοτοµία (3 (3 ΓΓ..ΣΣ.).)

3.3. ΑπασχόλησηΑπασχόληση καικαι ΚοινωνικήΚοινωνική
ΣυνοχήΣυνοχή (5 (5 ΓΓ..ΣΣ.).)

4.4. ΘεσµικόΘεσµικό ΠεριβάλλονΠεριβάλλον (1 (1 ΓΓ..ΣΣ.).)
5.5. ΕλκυστικότηταΕλκυστικότητα τηςτης ΕλλάδαςΕλλάδας καικαι
τωντων ΠεριφερειώνΠεριφερειών, , ωςως τόπουτόπου
επενδύσεωνεπενδύσεων, , εργασίαςεργασίας καικαι
διαβίωσηςδιαβίωσης (5 (5 ΓΓ..ΣΣ.).)

ΧωρικέςΧωρικές προτεραιότητεςπροτεραιότητες
1.1. ΒιώσιµηΒιώσιµη αστικήαστική ανάπτυξηανάπτυξη
2.2. ΑνάπτυξηΑνάπτυξη τωντων ορεινώνορεινών

περιοχώνπεριοχών
3.3. ΑνάπτυξηΑνάπτυξη τωντων νησιωτικώννησιωτικών

περιοχώνπεριοχών
4.4. ΑνάπτυξηΑνάπτυξη τωντων αγροτικώναγροτικών

περιοχώνπεριοχών καικαι τωντων περιοχώνπεριοχών
πουπου συνδέονταισυνδέονται µεµε τηντην αλιείααλιεία

5.5. ∆ιασυνοριακή∆ιασυνοριακή, , διακρατικήδιακρατική καικαι
διαπεριφερειακήδιαπεριφερειακή συνεργασίασυνεργασία
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ΕθνικοίΕθνικοί στόχοιστόχοι γιαγια τοτο ΠεριβάλλονΠεριβάλλον καικαι τηντην
ΑειφόροΑειφόρο ΑνάπτυξηΑνάπτυξη κατάκατά τηντην προγραµµατικήπρογραµµατική

περίοδοπερίοδο 2007 2007 –– 2013 (1)2013 (1)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5 
Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των
Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, 

εργασίας και διαβίωσης

Γενικός
στόχος 15

Γενικός
στόχος 16

Γενικός
στόχος 17
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ΓενικόςΓενικός στόχοςστόχος 1515
««ΗΗ ενίσχυσηενίσχυση τηςτης συµβολήςσυµβολής τουτου ενεργειακούενεργειακού τοµέατοµέα στηνστην
ανταγωνιστικότηταανταγωνιστικότητα, , τηντην εξωστρέφειαεξωστρέφεια καικαι τηντην αειφόροαειφόρο

ανάπτυξηανάπτυξη τηςτης χώραςχώρας»»
ΒασικήΒασική προτεραιότηταπροτεραιότητα ::
««ΗΗ µείωσηµείωση τηςτης εξάρτησηςεξάρτησης τηςτης χώραςχώρας απόαπό τοτο πετρέλαιοπετρέλαιο
µεµε τρόποτρόπο φιλικόφιλικό προςπρος τοτο περιβάλλονπεριβάλλον»»
ΘαΘα επιτευχθείεπιτευχθεί µεµε ::

τηντην προώθησηπροώθηση τηςτης διείσδυσηςδιείσδυσης τωντων ανανεώσιµωνανανεώσιµων
πηγώνπηγών ενέργειαςενέργειας ((ΑΠΕΑΠΕ) ) καικαι τουτου φυσικούφυσικού αερίουαερίου
στοστο φυσικόφυσικό ισοζύγιοισοζύγιο τηςτης χώραςχώρας

ΕθνικοίΕθνικοί στόχοιστόχοι γιαγια τοτο ΠεριβάλλονΠεριβάλλον καικαι τηντην
ΑειφόροΑειφόρο ΑνάπτυξηΑνάπτυξη κατάκατά τηντην προγραµµατικήπρογραµµατική

περίοδοπερίοδο 2007 2007 –– 2013 (2013 (22))
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τητη βελτίωσηβελτίωση τηςτης ενεργειακήςενεργειακής αποδοτικότηταςαποδοτικότητας

τηντην προώθησηπροώθηση µέτρωνµέτρων εξοικονόµησηςεξοικονόµησης ενέργειαςενέργειας

τηντην έρευναέρευνα καικαι ανάπτυξηανάπτυξη καινοτόµωνκαινοτόµων
ενεργειακώνενεργειακών τεχνολογιώντεχνολογιών

τηντην ορθολογικήορθολογική διαχείρισηδιαχείριση τωντων ΟρυκτώνΟρυκτών ΦυσικώνΦυσικών
ΠόρωνΠόρων..

ΕθνικοίΕθνικοί στόχοιστόχοι γιαγια τοτο ΠεριβάλλονΠεριβάλλον καικαι τηντην
ΑειφόροΑειφόρο ΑνάπτυξηΑνάπτυξη κατάκατά τηντην προγραµµατικήπρογραµµατική

περίοδοπερίοδο 2007 2007 –– 2013 (2013 (33))
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ΓενικόςΓενικός στόχοςστόχος 1616
««ΗΗ αειφόροςαειφόρος διαχείρισηδιαχείριση τουτου ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος»»

ΟΟ γενικόςγενικός στόχοςστόχος εξειδικεύεταιεξειδικεύεται ::
στηνστην ορθολογικήορθολογική διαχείρισηδιαχείριση τωντων εδαφικώνεδαφικών
συστηµάτωνσυστηµάτων
στηνστην διαχείρισηδιαχείριση τωντων ΥδατικώνΥδατικών ΠόρωνΠόρων
στηνστην εξασφάλισηεξασφάλιση καικαι διατήρησηδιατήρηση τηςτης ποιότηταςποιότητας τουτου
ατµοσφαιρικούατµοσφαιρικού καικαι τουτου ακουστικούακουστικού περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
στηνστην αντιµετώπισηαντιµετώπιση τηςτης κλιµατικήςκλιµατικής αλλαγήςαλλαγής
στηστη διαχείρισηδιαχείριση κινδύνουκινδύνου
στηνστην αειφόροαειφόρο διαχείρισηδιαχείριση φυσικούφυσικού περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος. . 

ΕθνικοίΕθνικοί στόχοιστόχοι γιαγια τοτο ΠεριβάλλονΠεριβάλλον καικαι τηντην
ΑειφόροΑειφόρο ΑνάπτυξηΑνάπτυξη κατάκατά τηντην προγραµµατικήπρογραµµατική

περίοδοπερίοδο 2007 2007 –– 2013 (2013 (44))



99

ΓενικόςΓενικός στόχοςστόχος 1717
««ΗΗ άσκησηάσκηση αποτελεσµατικήςαποτελεσµατικής
περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής πολιτικήςπολιτικής»»

ΟΟ γενικόςγενικός στόχοςστόχος εξειδικεύεταιεξειδικεύεται ::

στηστη βελτίωσηβελτίωση τουτου σχεδιασµούσχεδιασµού καικαι τηςτης εφαρµογήςεφαρµογής
τηςτης περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής πολιτικήςπολιτικής
στηνστην ενεργοποίησηενεργοποίηση τηςτης κοινωνίαςκοινωνίας τωντων πολιτώνπολιτών σταστα
θέµαταθέµατα περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής προστασίαςπροστασίας

ΕθνικοίΕθνικοί στόχοιστόχοι γιαγια τοτο ΠεριβάλλονΠεριβάλλον καικαι τηντην
ΑειφόροΑειφόρο ΑνάπτυξηΑνάπτυξη κατάκατά τηντην προγραµµατικήπρογραµµατική

περίοδοπερίοδο 2007 2007 –– 2013 (2013 (55))
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τοτο ΥΠΕΧΩ∆ΕΥΠΕΧΩ∆Ε
τοτο ΥΠΑΝΥΠΑΝ
τοτο ΥπουργείοΥπουργείο ΑγροτικήςΑγροτικής ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης καικαι
ηη ΓενικήΓενική ΓραµµατείαΓραµµατεία ΠολιτικήςΠολιτικής ΠροστασίαςΠροστασίας τουτου
ΥΠΕΣ∆∆ΑΥΠΕΣ∆∆Α

ΓιαΓια τοτο συντονισµόσυντονισµό, , τηντην ιεράρχησηιεράρχηση καικαι τοτο σχεδιασµόσχεδιασµό
τωντων παρεµβάσεωνπαρεµβάσεων τηςτης προγραµµατικήςπρογραµµατικής περιόδουπεριόδου
2007 2007 –– 2013, 2013, πουπου εµπίπτουνεµπίπτουν στονστον τοµέατοµέα τουτου
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος απαιτείταιαπαιτείται ηη συνεργασίασυνεργασία τόσοτόσο τωντων
αρµοδίωναρµοδίων ΥπουργείωνΥπουργείων µεταξύµεταξύ τουςτους όσοόσο καικαι αυτώναυτών
µεµε τιςτις ΠεριφέρειεςΠεριφέρειες. . 

ΚύριοιΚύριοι φορείςφορείς στρατηγικούστρατηγικού σχεδιασµούσχεδιασµού τουτου
τοµέατοµέα τουτου ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος
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ΑπόΑπό τοτο τοµεακότοµεακό ΕΠΕΠ ««ΠεριβάλλονΠεριβάλλον καικαι ΑειφόροςΑειφόρος
ΑνάπτυξηΑνάπτυξη»» τουτου ΥΠΕΧΩ∆ΕΥΠΕΧΩ∆Ε..

ΑπόΑπό τατα ΠεριφερειακάΠεριφερειακά ΕπιχειρησιακάΕπιχειρησιακά
ΠρογράµµαταΠρογράµµατα..

ΑπόΑπό τατα ΕΠΕΠ ««ΕπιχειρηµατικότηταΕπιχειρηµατικότητα καικαι
ΑνταγωνιστικότηταΑνταγωνιστικότητα»» τουτου ΥπουργείουΥπουργείου ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης
καικαι τοτο ΕΠΕΠ ««ΑναβάθµισηΑναβάθµιση τηςτης ∆ηµόσιας∆ηµόσιας
∆ιοίκησης∆ιοίκησης»» τουτου ΥΠΕΣ∆∆ΑΥΠΕΣ∆∆Α..

ΟιΟι εθνικοίεθνικοί στόχοιστόχοι τουτου ΕΣΠΑΕΣΠΑ 20072007--2013 2013 γιαγια τοτο
ΠεριβάλλονΠεριβάλλον θαθα εξυπηρετηθούνεξυπηρετηθούν ::
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ΚαθαράΚαθαρά περιβαλλοντικέςπεριβαλλοντικές παρεµβάσειςπαρεµβάσεις ((ππ..χχ. . 
διαχείρισηδιαχείριση στερεώνστερεών καικαι υγρώνυγρών αποβλήτωναποβλήτων, , 
βιοποικιλότηταβιοποικιλότητα καικαι φυσικήφυσική προστασίαπροστασία, , 
ποιότηταποιότητα αέρααέρα, , πολιτικήπολιτική προστασίαπροστασία)  )  

ΜεταφορέςΜεταφορές φιλικέςφιλικές στοστο περιβάλλονπεριβάλλον ((ππ..χχ. . 
µετρόµετρό))

ΕνέργειαΕνέργεια φιλικήφιλική στοστο περιβάλλονπεριβάλλον ((ππ..χχ. . 
ενεργειακήενεργειακή απόδοσηαπόδοση, , ανανεώσιµεςανανεώσιµες πηγέςπηγές
ενέργειαςενέργειας))

ΕνδεικτικέςΕνδεικτικές κατηγορίεςκατηγορίες παρεµβάσεωνπαρεµβάσεων
γιαγια τοτο ΠεριβάλλονΠεριβάλλον καικαι τηντην ΑειφόροΑειφόρο ΑνάπτυξηΑνάπτυξη
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ΠροτεραιότηταΠροτεραιότητα θαθα δοθείδοθεί ::

1.1. ∆ιαχείριση∆ιαχείριση στερεώνστερεών αποβλήτωναποβλήτων

2.2. ∆ιαχείριση∆ιαχείριση υδατικώνυδατικών πόρωνπόρων -- εφαρµογήεφαρµογή τηςτης
ΟδηγίαςΟδηγίας 60/200060/2000

3.3. ∆ιαχείριση∆ιαχείριση υγρώνυγρών αποβλήτωναποβλήτων

4.4. ΦυσικόΦυσικό περιβάλλονπεριβάλλον καικαι προστατευόµενεςπροστατευόµενες περιοχέςπεριοχές

ΠεριβαλλοντικοίΠεριβαλλοντικοί τοµείςτοµείς δράσηςδράσης
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ΗΗ ενσωµάτωσηενσωµάτωση τηςτης αειφόρουαειφόρου ανάπτυξηςανάπτυξης στηνστην
κατάρτισηκατάρτιση τωντων ΕΠΕΠ αποτελείαποτελεί επιταγήεπιταγή..

ΗΗ ΟδηγίαΟδηγία 2001/42 2001/42 όπωςόπως εναρµονίζεταιεναρµονίζεται στοστο εθνικόεθνικό
δίκαιοδίκαιο σχετικάσχετικά µεµε τηντην ΕκτίµησηΕκτίµηση τωντων ΠεριβαλλοντικώνΠεριβαλλοντικών
ΕπιπτώσεωνΕπιπτώσεων ορισµένωνορισµένων ΣχεδίωνΣχεδίων καικαι ΠρογραµµάτωνΠρογραµµάτων, , 
θαθα εφαρµοστείεφαρµοστεί κατάκατά τηντην κατάρτισηκατάρτιση τωντων
ΕπιχειρησιακώνΕπιχειρησιακών ΠρογραµµάτωνΠρογραµµάτων ((ΕΠΕΠ) ) τηςτης 44ηςης ΠΠΠΠ 2007 2007 ––
2013.2013.

ΗΗ ΟδηγίαΟδηγία γιαγια τητη ΣτρατηγικήΣτρατηγική ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική ΕκτίµησηΕκτίµηση
(2001/42) (2001/42) αποτελείαποτελεί σηµαντικόσηµαντικό µέσοµέσο γιαγια τηντην
ενσωµάτωσηενσωµάτωση τηςτης περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής διάστασηςδιάστασης στηνστην
κατάρτισηκατάρτιση τωντων ΠρογραµµάτωνΠρογραµµάτων καικαι στηνστην αναζήτησηαναζήτηση
αειφόρωναειφόρων λύσεωνλύσεων. . 

ΗΗ περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική διάστασηδιάσταση τηςτης κατάρτισηςκατάρτισης
τωντων ΠρογραµµάτωνΠρογραµµάτων (1)(1)
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ΟΟ αναπτυξιακόςαναπτυξιακός προγραµµατισµόςπρογραµµατισµός καικαι ηη
ΕκτίµησηΕκτίµηση τωντων ΠεριβαλλοντικώνΠεριβαλλοντικών ΕπιπτώσεωνΕπιπτώσεων
αποτελούναποτελούν δύοδύο εργαλείαεργαλεία αµοιβαίαςαµοιβαίας
ενδυνάµωσηςενδυνάµωσης τουτου συστήµατοςσυστήµατος προςπρος τηντην
κατεύθυνσηκατεύθυνση τηςτης αειφόρουαειφόρου ανάπτυξηςανάπτυξης..

ΗΗ ΕκτίµησηΕκτίµηση τωντων ΠεριβαλλοντικώνΠεριβαλλοντικών ΕπιπτώσεωνΕπιπτώσεων
αποτελείαποτελεί µιαµια διαδικασίαδιαδικασία ««παράλληληπαράλληλη καικαι
συµπληρωµατικήσυµπληρωµατική»» µεµε τηντην εκπόνησηεκπόνηση τουτου
ΕπιχειρησιακούΕπιχειρησιακού ΠρογράµµατοςΠρογράµµατος καικαι αποτελείαποτελεί έναένα
εργαλείοεργαλείο βελτίωσηςβελτίωσης τωντων ΠρογραµµάτωνΠρογραµµάτων
ενσωµατώνονταςενσωµατώνοντας τηντην περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική διάστασηδιάσταση
στηνστην κατάρτισηκατάρτιση τωντων ΕΠΕΠ. . 

ΗΗ περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική διάστασηδιάσταση τηςτης κατάρτισηςκατάρτισης
τωντων ΠρογραµµάτωνΠρογραµµάτων (2)(2)
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ΣτόχοςΣτόχος τηςτης ΕκτίµησηςΕκτίµησης τωντων ΠεριβαλλοντικώνΠεριβαλλοντικών
ΕπιπτώσεωνΕπιπτώσεων ΣχεδίωνΣχεδίων ήή ΠρογραµµάτωνΠρογραµµάτων είναιείναι ::

ΗΗ διερεύνησηδιερεύνηση τωντων περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών επιπτώσεωνεπιπτώσεων τωντων
προτάσεωνπροτάσεων, , πουπου περιέχονταιπεριέχονται στοστο ΠρογραµµατικόΠρογραµµατικό
κείµενοκείµενο ((ΕΠΕΠ).).

ΗΗ ανάδειξηανάδειξη τηςτης βέλτιστηςβέλτιστης επιλογήςεπιλογής ανάµεσαανάµεσα στιςστις
προτεινόµενεςπροτεινόµενες εναλλακτικέςεναλλακτικές λύσειςλύσεις υπογραµµίζονταςυπογραµµίζοντας
τουςτους λόγουςλόγους επιλογήςεπιλογής µιαςµιας συγκεκριµένηςσυγκεκριµένης λύσηςλύσης..

ΗΗ ανάλυσηανάλυση καικαι ηη εκτίµησηεκτίµηση τωντων επιπτώσεωνεπιπτώσεων δεδε θαθα
είναιείναι στοστο επίπεδοεπίπεδο µεµονοµένωνµεµονοµένων έργωνέργων καικαι
παρεµβάσεωνπαρεµβάσεων αλλάαλλά στοστο ««ιεραρχηµένοιεραρχηµένο σύνολοσύνολο»» τουτου
ΠρογράµµατοςΠρογράµµατος. . 

ΗΗ περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική διάστασηδιάσταση τηςτης κατάρτισηςκατάρτισης
τωντων ΠρογραµµάτωνΠρογραµµάτων (3)(3)
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ΕνδεικτικάΕνδεικτικά ποσοστάποσοστά γιαγια παρεµβάσειςπαρεµβάσεις
σχετικέςσχετικές µεµε τηντην αειφόροαειφόρο ανάπτυξηανάπτυξη στοστο ΕΣΠΑΕΣΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
(ΕΤΠΑ &ΤΣ)

24%

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΙΛΙΚΕΣ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

5%  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3% 

ΚΑΘΑΡΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

16 %
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ΥποβολήΥποβολή τουτου ΕΣΠΑΕΣΠΑ στηνστην ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΕπιτροπήΕπιτροπή
ΙανουάριοςΙανουάριος 20062006

ΕκκίνησηΕκκίνηση υποβολήςυποβολής τωντων ΕπιχειρησιακώνΕπιχειρησιακών
ΠρογραµµάτωνΠρογραµµάτων στηνστην ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΕπιτροπήΕπιτροπή
∆εκέµβριος∆εκέµβριος 20062006

∆ιαπραγµάτευση∆ιαπραγµάτευση µεµε τηντην ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΕπιτροπήΕπιτροπή
ΝοέµβριοςΝοέµβριος 2006 2006 –– ΙανουάριοςΙανουάριος 20072007

ΈγκρισηΈγκριση απόαπό τηντην ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΕπιτροπήΕπιτροπή τωντων
ΕπιχειρησιακώνΕπιχειρησιακών ΠρογραµµάτωνΠρογραµµάτων
ΑρχέςΑρχές 20072007

ΧρονοδιάγραµµαΧρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσηςολοκλήρωσης
τωντων διαδικασιώνδιαδικασιών ΕΣΠΑΕΣΠΑ καικαι ΕΠΕΠ
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ΣαςΣας ευχαριστώευχαριστώ

γιαγια τηντην προσοχήπροσοχή σαςσας


