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3η Συνεδρίαση
Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
Καστοριά, 29 Νοεμβρίου 2017

ΑΠΟΦ ΑΣΕΙΣ - ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ
Σύγκλιση της Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, η οποία
συγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ. 4109/22-09-2016 (ΦΕΚ Β' 3089/28-09-2016) Απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας που τροποποιεί την υπ. αρ. πρωτ. 1597/26-03-2015 (ΦΕΚ
624/Β'/15-04-2015) Απόφαση Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 - 2020, συνήλθε στην 3η Συνεδρίαση στις
29/11/2017 στην Καστοριά, μετά την με αρ. πρωτ. 4276/13-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου της
Επιτροπής Παρακολούθησης, Θεοδώρου Καρυπίδη, Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
Στην 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 παρέστησαν τριάντα πέντε (35) μέλη με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου
σαράντα τεσσάρων (44) μελών με δικαίωμα ψήφου, και έντεκα (11) μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου επί
συνόλου είκοσι (20) μελών χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα Συμμετεχόντων
Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης (συνημμένο 1).
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και μετά από πρόταση του Προέδρου, εγκρίθηκε από τα μέλη η
ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1.

Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης

2.

Έγκριση πρακτικών 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης

3.

Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ 2014-2020
1. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020 και
ενημέρωση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2016.
2. Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ενημέρωση σχετικά με την επίτευξη των
ετήσιων στόχων του Προγράμματος.
3. Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
4. Ενεργοποίηση και πρόοδος υλοποίησης του Πλάνου Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.
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5. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία
του Προγράμματος.
6. Πρόοδος υλοποίησης της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης.
7. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζοντίων θεμάτων (αναφέρονται ενδεικτικά).
• Ενημέρωση για τα σχέδια δράσης και την επιτυχή ολοκλήρωση των χρηματοδοτικών
στόχων.
• Ενημέρωση σχετικά με την Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 στο πλαίσιο της
τεχνικής προσαρμογής του 2016 και της νέας αναθεώρησης.
• Ενημέρωση για την 1η Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.
• Χωρικές Παρεμβάσεις.
• Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων (Χρηματοδοτικά Εργαλεία, ΠΣΚΕ, αντιμετώπιση θεμάτων
RIS και Κρατικών Ενισχύσεων, σύσταση και δημιουργία Ταμείων).
• Ενημέρωση για θέματα που αφορούν δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Άλλα θέματα

ΙΙΙ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
IV ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Παρακολούθησης μετά από την παρουσίαση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και τη
συζήτηση που ακολούθησε, κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα:
1. Πορεία υλοποίησης του ΕΠ 2014-2020
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
(ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ) ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για την πρόοδο υλοποίησης του
Προγράμματος μέχρι σήμερα. Αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμματος
δίνοντας έμφαση στην εξειδίκευση, στις προσκλήσεις, στις εντάξεις, στις νομικές δεσμεύσεις και στις
δαπάνες. Επίσης, αναφέρθηκαν τα προβλήματα που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν ή χρήζουν
αντιμετώπισης. Παρουσιάστηκε η πρόοδος των δεικτών του προγράμματος και του Πλαισίου Επίδοσης
του προγράμματος. Τέλος, η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για την
κατάρτιση, υποβολή και έγκριση από τις υπηρεσίες της ΕΕ, της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠ
ΠΔΜ για το έτος 2016.
Ειδικότερα σε σχέση με την επίτευξη του κανόνα ν+3 για το 2014 η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ ανέφερε ότι έχει
καλυφθεί και για τα δύο ταμεία (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). Σε σχέση με την επίτευξη των ετήσιων στόχων
δαπανών του Σχεδίου Δράσης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 ανέφερε ότι όσον αφορά τις δράσεις του ΕΚΤ ο
στόχος καλύπτεται μέχρι το τέλος του 2017, ενώ σε ότι αφορά τις δράσεις του ΕΤΠΑ προβλέπεται η
κάλυψη μικρότερου ποσοστού του ετήσιου στόχου.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την ΕΥΔ ΕΠ του ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 2020 για τις
προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίτευξη του ετήσιου στόχου δαπανών για τον οποίο
καταρτίζεται τακτικά και παρακολουθείται συστηματικά, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή
Συντονισμού (ΕΑΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Σχέδιο Δράσης ανά Ταμείο (ΕΤΠΑ και
ΕΚΤ). Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μεγιστοποίηση των δαπανών του ΕΠ έως 31-12
2017.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξέφρασε την ανάγκη επιτάχυνσης των απαραίτητων ενεργειών τόσο
από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ και τις Κεντρικές Αρχές όσο και από το σύνολο των Δικαιούχων του ΕΠ ΠΔΜ ώστε
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να καλυφθούν οι στόχοι δαπανών για το 2018. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη άμεσης
ολοκλήρωσης των λεπτομερειών εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Ν.
4412/2016).
Επιπλέον η Επιτροπή Παρακολούθησης τόνισε την ανάγκη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την
επιτάχυνση υλοποίησης του προγράμματος και τη διασφάλιση επίτευξης των δεικτών του Πλαισίου
Επίδοσης μέχρι το τέλος του 2018.
2. Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020
Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ ενημέρωσε την Επιτροπή για την πορεία εφαρμογής της εγκεκριμένης εξειδίκευσης του
Προγράμματος. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση των δράσεων
ανά Άξονα
Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα καθώς και στον προγραμματισμό
ενεργοποίησης των υπόλοιπων δράσεων.
Εγκρίθηκε το 3ο Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και επισυνάπτεται συνημμένα στην παρούσα απόφαση (συνημμένο 2).
Ειδικότερα παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν νέες δράσεις προς εξειδίκευση καθώς και τα κριτήρια
επιλογής τους συνολικού προϋπολογισμού 42,5 εκ. €, όπως φαίνεται στο συνημμένο Έγγραφο
Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 - 3ηέκδοση (συνημμένα 2 και 3).
Επίσης εγκρίθηκε η πρόταση της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ για την τροποποίηση στα εγκεκριμένα και στα υπό
έγκριση στη 3η συνεδρίαση της ΕπΠα κριτήρια των δράσεων του Προγράμματος, του κριτηρίου
«Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες πράξεις» της ομάδας κριτηρίων «Γ. Σκοπιμότητα
Πράξης» το οποίο θα περιλαμβάνει τη βαθμολόγηση του κριτηρίου με τιμές 1 ή 0 αντίστοιχα με τις
απαντήσεις «Ναι» ή «Όχι», και στο πεδίο για τη θετική αξιολόγηση να γίνεται αποδεκτή και η τιμή
«Όχι».
Ειδικότερα όσον αφορά τις προσκλήσεις για τις περιοχές παρέμβασης των Επιχειρησιακών Σχεδίων
ΒΑΑ και ΟΧΕ, εγκρίθηκε η πρόταση της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ για την προσθήκη στα εγκεκριμένα κριτήρια
επιλογής πράξεων στις αντίστοιχες δράσεις στο κριτήριο «Επιλεξιμότητα Πράξης» της Λίστας Ελέγχου
Πληρότητας και Επιλεξιμότητας Πρότασης και του υποκριτηρίου «Η πράξη συμπεριλαμβάνεται στο
Επιχειρησιακό Σχέδιο ΒΑΑ ή ΟΧΕ» καθώς επίσης και του υποκριτηρίου για τη θετική αξιολόγηση των
προτάσεων από τις αρμόδιες Επιτροπές Αξιολόγησης των Αστικών Αρχών που αφορά μόνο τα
Επιχειρησιακά Σχέδια ΒΑΑ.
Σε σχέση με την επίτευξη των ετήσιων στόχων της 2ης εξειδίκευσης, η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ ανέφερε ότι όσον
αφορά τις δράσεις του ΕΚΤ παρουσιάζουν καλό βαθμό επίτευξης στους στόχους της εξειδίκευσης, των
προσκλήσεων των εντάξεων, των νομικών δεσμεύσεων και των δαπανών για το έτος 2017, και σε ότι
αφορά τις δράσεις του ΕΤΠΑ παρουσιάζουν καλό βαθμό επίτευξης στους στόχους της εξειδίκευσης, των
προσκλήσεων και των εντάξεων και ικανοποιητικό βαθμό επίτευξης στους στόχους των νομικών
δεσμεύσεων και των δαπανών για το έτος 2017.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης αναγνωρίζει ότι η εξειδίκευση του ΕΠ ΠΔΜ αποτελεί έναν
προγραμματισμό σταδιακής ενεργοποίησης του εγκεκριμένου ΕΠ εκ μέρους της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ, καθώς
και ότι τα δεδομένα των Προσκλήσεων, κατά το χρόνο ενεργοποίησής τους, ενδέχεται να
διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του ΕΠ ή κάθε δράσης.
Για το λόγο αυτό εξουσιοδοτεί την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ να προβαίνει σε τροποποίηση/προσαρμογή στοιχείων
των δράσεων/προσκλήσεων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής
του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΕΕΠ), μόνο όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, χωρίς άλλη έγκριση από
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την Επιτροπή Παρακολούθησης. Οι τροποποιήσεις/προσαρμογές θα είναι μικρής κλίμακας, στο πλαίσιο
της απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και του εγκεκριμένου ΕΠ.
Οι τροποποιήσεις μπορεί να αφορούν τα στοιχεία που στο Νόμο 4314/2014, αρ. 19, αναφέρονται ως
ενδεικτικά, ήτοι στους δικαιούχους και στον προϋπολογισμό ή σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πρέπει
να διαφοροποιηθεί προκειμένου να εκδοθεί απρόσκοπτα η πρόσκληση.
Επίσης όπου απαιτείται η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ μπορεί να προβαίνει σε μικρές, ήσσονος σημασίας αλλαγές στην
εξειδίκευση των κριτηρίων , προκειμένου αυτά να καθίστανται πιο σαφή και αποτελεσματικά.
Η Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της (Ν. 4314/2014, αρ. 14 (3-κ))
παρακολουθεί την εφαρμογή των Αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020
από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ εξουσιοδοτεί την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΠΔΜ 2014
2020 να προβεί σε τροποποίηση / προσαρμογή και συμπλήρωση των στοιχείων του 3ου ΕΕΕΠ
λαμβάνοντας υπόψη την πορεία έγκρισης της 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος, όπως ενδεικτικά
αναφέρεται η συμπλήρωση των δεικτών του ΕΠ, η τροποποίηση του Πλαισίου Επίδοσης, η τεχνική
προσαρμογή των Χρηματοδοτικών Πινάκων. Αμέσως μετά την έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του
Προγράμματος θα αποσταλεί το επικαιροποιημένο ΕΕΕΠ.

3. Πορεία Αναθεώρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 2020 ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για την πρόταση της 1ης
Αναθεώρησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 2020 η οποία υποβλήθηκε, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας SFC,
στις 28-09-2017 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ). Στις 02-11-2017 στάλθηκαν παρατηρήσεις από την Ε.Ε.,
οι οποίες καλύφθηκαν σε συνεργασία με την ΕΑΣ και υποβλήθηκε εκ νέου μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας SFC στις 08/11/2017 στην ΕΕ. Στις 16-11-2017 στάλθηκαν παρατηρήσεις για τους
οικονομικούς δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης που αντιμετωπίστηκαν άμεσα και υποβλήθηκε εκ νέου
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας SFC στις 17/11/2017 στην ΕΕ προς έγκριση.
4. Ενεργοποίηση και
Προγράμματος

πρόοδος

υλοποίησης

του

Πλάνου

Αξιολόγησης

του

Επιχειρησιακού

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης σε συνέχεια των οδηγιών της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού, σχετικά με την ενεργοποίηση και την εφαρμογή του Σχεδίου Αξιολόγησης σύμφωνα με
τις ανάγκες της υλοποίησης του ΕΠ.
Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014 2020 (24-10-2016), όπου εγκρίθηκε το Σχέδιο Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του
με αριθμ. πρωτ. 60062/ ΕΑΣ 2657/30-05-2017, Εγγράφου Εργασίας 2: «Κατευθύνσεις και οδηγίες για
την ενεργοποίηση των Σχεδίων Αξιολόγησης και την προκήρυξη της Αξιολόγησης της πορείας
εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020» ενεργοποιήθηκε στις 12-10-2017, με την
υπογραφή σχετικής Σύμβασης:
Ι) η 1η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 2020 καθώς και
ΙΙ) η 1η Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος.
5. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του
Προγράμματος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ)

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ παρουσίασε αναλυτικά στα μέλη της Επιτροπής τον απολογισμό των δράσεων
πληροφόρησης και επικοινωνίας για το έτος 2017, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Στρατηγική
Επικοινωνίας του ΕΠ. Επίσης, παρουσίασε τον προγραμματισμό των ενεργειών πληροφόρησης και
επικοινωνίας για το έτος 2018.
6. Πρόοδος υλοποίησης της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης
Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΠ ΠΔΜ. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του
1ου σταδίου υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
(ΒΑΑ) που αφορά την επιλογή των προσχεδίων ΒΑΑ, καθώς επίσης και στο στάδιο ολοκλήρωσης του
2ου σταδίου υλοποίησης που αφορά την επιλογή των τελικών Επιχειρησιακών Σχεδίων ΒΑΑ.
Ενημερώθηκε επίσης, όσον αφορά στις εξελίξεις σχετικά με την πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ) αξιοποίησης των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας, που
βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Η Επιτροπή
Παρακολούθησης ενημερώθηκε ότι προ βλέπεται η ενεργοποίηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων ΒΑΑ και
του Επιχειρησιακού Σχεδίου ΟΧΕ στις αρχές του 2018.
7. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού
Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους της ΕΑΣ για τα σχέδια δράσης και την επιτυχή
ολοκλήρωση των χρηματοδοτικών στόχων, τα εργαλεία παρακολούθησης και συντονισμού των ΕΠ την
αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του 2017 και της νέας
αναθεώρησης που προβλέπεται να ετοιμασθεί και να υποβληθεί στις αρχές του 2018, για την 1η
Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 που συντάχθηκε και τα αποτελέσματά της, για τις ενέργειες
υποστήριξης των ΔΑ στην ενεργοποίηση του σχεδίου αξιολόγησης, για την εξέλιξη στο σχεδίασμά και
την υλοποίηση των Χωρικών Παρεμβάσεων στο σύνολο της χώρας, για τα θέματα των κρατικών
ενισχύσεων και την αντιμετώπιση των δυσκολιών που έχουν παρατηρηθεί στην λειτουργία του ΠΣΚΕ,
για την ενεργοποίηση σε εθνικό επίπεδο της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση, για την
πρόοδο ανάθεσης οριζόντιων αξιολογήσεων (για τη Δράση της Εναρμόνισης και για τη δράση των
δομών Γυναικών Θυμάτων Βίας), για τις αλλαγές που συζητούνται τη στιγμή αυτή στο ευρωπαϊκό
θεσμικό πλαίσιο και τέλος για τις νέες προκλήσεις που εμφανίζονται στις συζητήσεις για τη νέα
προγραμματική περίοδο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

Δ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Θεόδωρος I. Καρυπίδης
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
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^ ΕΣΠΑ
« 2014-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ)

Συνημμένα:
1. Πίνακας Συμμετεχόντων Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης
2. Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 (3ηέκδοση)
3. Κριτήρια Επιλογής Πράξεων ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020
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