Περίληψη για τους Πολίτες της
Έκθεσης Υλοποίησης Έτους 2016 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020
Ιούνιος 2017
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Επιχειρησιακό Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 – 2020 (ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020) εγκρίθηκε στις
18-12-2014 με την C(2014) 10174 final απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ) του ΕΠ ΠΑΜΘ ανέρχεται σε 507.739.340 € εκ των οποίων 441.171.009 € αφορούν σε
πόρους του ΕΤΠΑ και 66.568.331 € αφορούν σε πόρους του ΕΚΤ.
Εξειδίκευση:
Συνολικά έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 50 Δράσεις που αντιστοιχούν στο 85,5% των πόρων του ΕΠ
ΠΑΜΘ 2014 - 2020, ήτοι 434,057 εκατ. € εκ των οποίων 407,473 εκατ. € (92,4%) αφορούν σε πόρους του
ΕΤΠΑ και 26,583 εκατ. € (39,9%) αφορούν σε πόρους του ΕΚΤ.
Εντός του 2016 καταγράφεται αύξηση της συνολικής Εξειδίκευσης του ΕΠ ΠΑΜΘ κατά 112.915.450 € ή κατά 22,3% (από 63,2% σε 85,5%) και επιμερίζεται σε 94.057.000 € ή κατά 21,4% στο ΕΤΠΑ (από 71,0% σε
92,4%) και σε 18.858.450 € ή κατά 28,3% στο ΕΚΤ (από 11,6% σε 28,3%). Ο αριθμός των Δράσεων αυξήθηκε
κατά 10, οι 5 εκ των οποίων είναι Δράσεις του ΕΚΤ.
Προσκλήσεις:
Συνολικά έως 31-12-2016 εκδόθηκαν 35 προσκλήσεις ΣΔΔ 322.898.369 € (63,60%) εκ των οποίων
300.553.669 € (68,13%) αφορούν σε πόρους του ΕΤΠΑ και 22.344.700 € (33,57%) αφορούν σε πόρους του
ΕΚΤ).
Εντός του 2016 εκδόθηκαν 22 προσκλήσεις ΣΔΔ 234.125.626 €. Από τις 22 προσκλήσεις οι 14 αφορούν το
ΕΤΠΑ με π/υ 217.025.826 € & οι 8 αφορούν το ΕΚΤ με π/υ 17.099.800 €.
Εντάξεις:
Συνολικά έως 31-12-2016 εντάχθηκαν 86 πράξεις ΣΔΔ 127.587.138€ (25,13%) από τις οποίες οι 49 αφορούν πράξεις ΕΤΠΑ ΣΔΔ 108.506.879 € και οι 37 αφορούν πράξεις ΕΚΤ ΣΔΔ 19.080.258 €.
Εντός του 2016 εντάχθηκαν 81 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 121.118.733 € ΣΔΔ από τις οποίες οι 47
αφορούν πράξεις ΕΤΠΑ ΣΔΔ 106.536.648 € και οι 34 αφορούν πράξεις ΕΚΤ ΣΔΔ 14.582.085€.
Οι ενταγμένες πράξεις του ΕΤΠΑ εμπίπτουν:
1)

στην Επ.Πρ. 5β και συμβάλουν στην επίτευξη του Ειδικού ΔΕ 02103 «Έκταση που προστατεύεται από
διάβρωση» καθώς και του Επιχειρησιακού ΔΕ Τ1038 «Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας» με τιμή στόχου ενταγμένων πράξεων 2.486 άτομα,

2)

στην Επ.Πρ. 6β και συμβάλουν στην επίτευξη του Κοινού ΔΕ CO18 «Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης» με τιμή στόχου ενταγμένων πράξεων 69.649 άτομα καθώς και του Ειδικού ΔΕ 02101 «Ενημερωμένες ταυτότητες παραλιών» με τιμή στόχου ενταγμένων πράξεων 56 αριθμός,

3)

στην Επ.Πρ. 6γ και συμβάλουν στην επίτευξη του Κοινού ΔΕ CO09 «Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών» με τιμή στόχου ενταγμένων πράξεων 2.500 επισκέπτες / έτος καθώς και του Ειδικού ΔΕ 09401 «Κτίρια που αποκαθίστανται / αναδεικνύονται» με τιμή στόχου ενταγμένων πράξεων 4
αριθμός,
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4)

στην Επ.Πρ. 6δ και συμβάλουν στην επίτευξη των Κοινών ΔΕ CO09 «Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους
έλξης επισκεπτών» με τιμή στόχου ενταγμένων πράξεων 500 επισκέπτες / έτος,

5)

στην Επ.Πρ. 7α και συμβάλουν στην επίτευξη των Κοινών ΔΕ CO13 «Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
νέων οδών» με τιμή στόχο ενταγμένων πράξεων 1,5 χλμ, CO13α «Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ» με τιμή στόχο ενταγμένων πράξεων 39 χλμ και CO14 «Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών» με τιμή στόχο ενταγμένων
πράξεων 1,25 χλμ,

6)

στην Επ.Πρ. 7β και συμβάλουν στην επίτευξη του Κοινού ΔΕ «CO14 «Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων» με τιμή στόχο ενταγμένων πράξεων 17,59 χλμ,

7)

στην Επ.Πρ. 9α και συμβάλουν στην επίτευξη του Κοινού ΔΕ CO36 «Πληθυσμός που καλύπτεται από
βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας» με τιμή στόχο ενταγμένων πράξεων 457.530 άτομα καθώς και του
Ειδικού ΔΕ 05501 «Δυναμικότητα των υποδομών κοινωνικής φροντίδας που ενισχύονται» με τιμή
στόχο ενταγμένων πράξεων 164 άτομα,

8)

στην Επ.Πρ. 10α και συμβάλουν στην επίτευξη του Κοινού ΔΕ CO35 «Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης» με τιμή στόχο ενταγμένων πράξεων 1.530 άτομα.

Οι ενταγμένες πράξεις του ΕΚΤ εμπίπτουν:
9)

στην Επ.Πρ. 9i και συμβάλουν στην επίτευξη των Κοινών ΔΕ CO17 «Άλλα μειονεκτούντα άτομα» με
τιμή στόχου ενταγμένων πράξεων 1.546 άτομα, CO21 «Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη
συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση» με τιμή στόχου ενταγμένων πράξεων 7
αριθμός και CO22 «Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο» με τιμή στόχου ενταγμένων πράξεων 3 αριθμός. Σε ότι αφορά στην υλοποίηση των πράξεων της Εναρμόνισης, με βάση την επεξεργασία των απογραφικών δελτίων, 3.295 άτομα αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων.

10)

στην Επ.Πρ. 9ii και συμβάλουν στην επίτευξη των Κοινών ΔΕ CO15 «Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως
οι Ρομά)» με τιμή στόχου ενταγμένων πράξεων 7.109 άτομα, CO17 «Άλλα μειονεκτούντα άτομα» με
τιμή στόχου ενταγμένων πράξεων 91 άτομα και CO22 «Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο» με τιμή στόχου ενταγμένων πράξεων 24 αριθμός. Επίσης, συμβάλουν στην επίτευξη των Ειδικών ΔΕ, 5502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» με τιμή στόχου ενταγμένων πράξεων 22 αριθμός, 5503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» με τιμή στόχου ενταγμένων πράξεων 25.701 αριθμός, 11501
«Αριθμός Σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις» με τιμή στόχου
ενταγμένων πράξεων 91 αριθμός και 11502 «Αριθμός μαθητών που επωφελούνται» με τιμή στόχου
ενταγμένων πράξεων 91 αριθμός.

11)

στην Επ.Πρ. 9iv και συμβάλουν στην των Κοινών ΔΕ CO17 «Άλλα μειονεκτούντα άτομα» με τιμή στόχου ενταγμένων πράξεων 2 άτομα και CO22 «Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή
δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο» με τιμή στόχου ενταγμένων πράξεων 3 αριθμός. Επίσης, συμβάλουν στην επίτευξη των Ειδικών ΔΕ, 5502 «Αριθμός υποστηριζόμενων
δομών» με τιμή στόχου ενταγμένων πράξεων 3 αριθμός και 5503 «Αριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών» με τιμή στόχου ενταγμένων πράξεων 54 αριθμός.

Αναλυτικός πίνακας με το σύνολο των Προσκλήσεων και των Ενταγμένων Πράξεων του ΕΠ ΠΑΜΘ αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ (http://www.eydamth.gr).
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Νομικές Δεσμεύσεις (συμβάσεις):
Συνολικά έως 31-12-2016 καταχωρίσθηκαν στο ΟΠΣ ΣΔΔ ύψους 80.005.609 € (15,76%) εκ των οποίων ποσό
71.029.940 € (16,10%) αφορά σε συμβάσεις του ΕΤΠΑ και 8.975.669 € (13,48%) σε συμβάσεις του ΕΚΤ. Το
σύνολο των νομικών δεσμεύσεων καταχωρίσθηκαν εντός του 2016.
Πληρωμές:
Συνολικά έως 31-12-2016 καταχωρίσθηκαν στο ΟΠΣ πληρωμές ΣΔΔ 35.382.949 € (6,97%) εκ των οποίων
ποσό 30.842.054 € (6,99%) αφορά σε συμβάσεις του ΕΤΠΑ και 4.540.895 € (6,82%) σε συμβάσεις του ΕΚΤ.
Το σύνολο των πληρωμών καταχωρίσθηκαν εντός του 2016.
Επιτόπιες Επαληθεύσεις:
Μέχρι 31/12/2016 είχαν διενεργηθεί 7 επιτόπιες επαληθεύσεις σε πράξεις του προγράμματος που αφορούν 19 υποέργα, ήτοι το σύνολο των επαληθεύσεων που είχαν προγραμματιστεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα. Συνολικό ύψος δαπανών που ελέχθησαν και αφορούν δαπάνες της 2ης λογιστικής χρήσης 3.475.212€ (ΕΤΠΑ, 3 υποέργα, 2.214.645€ και ΕΚΤ, 16 υποέργα, 1.260.567€). Από τα αποτελέσματα των
επιτόπιων επαληθεύσεων δεν υπήρξαν δημοσιονομικές διορθώσεις ούτε λοιπά σημαντικά ευρήματα.
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Οι επιδόσεις του προγράμματος επηρεάζονται ανά Άξονα Προτεραιότητας δυσμενώς από τα ακόλουθα:
ΑΠ 1 (ΕΤΠΑ):
-

Εντός του 2016 δεν κατέστη δυνατή, λόγω σχετικής αυτοδέσμευσης του Προγράμματος, η ενεργοποίηση του ΘΣ2/Επ.Πρ2γ ΣΔΔ 4.064.327 €. καθώς η ενημέρωση της Ε.Ε. για την εκπλήρωση της εκ
των προτέρων αιρεσιμότητας 2.1 «Ψηφιακή Ανάπτυξη» έγινε το Δεκέμβριο του 2016 (141635/ΕΥΣΣΑ
2821/29.12.2016). Αναμένεται η ενεργοποίησή του εντός του 2017.

-

Στην ανάγκη συντονισμού με το Τομεακό Πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέργεια
και η συμπληρωματικότητα των Δράσεων του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014–2020 με τις Δράσεις που έχει ήδη
προκηρύξει το ΕΠΑΝΕΚ για το σύνολο της χώρας, όσο και στις διαδικασίες για την επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων.

ΑΠ 2 (ΕΤΠΑ):
-

από τη μη θέσπιση μέτρων, από τον αρμόδιο φορέα, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για τη
διασφάλιση των ελάχιστων απαιτήσεων που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων σύμφωνα με το Άρθρο 3, το Άρθρο 4 και το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ (ΘΣ6/Επ.Πρ.4γ). Η ανωτέρω
υστέρηση δεν επέτρεψε την έως τώρα κατάρτιση των κριτήριων αξιολόγησης πράξεων για ένταξη
στο ΕΠ ΠΑΜΘ και ως τούτο την ενεργοποίηση της Δράσης 4γ.8.1 «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων» π/υ 23.108.437 € σύμφωνα με την 1η εξειδίκευση του ΕΠ ΠΑΜΘ.
Οι ενέργειες του αρμόδιου φορέα σε εθνικό επίπεδο έχουν ολοκληρωθεί, για την κάλυψη της ανωτέρω υστέρησης με την εκπλήρωση της σχετικής αιρεσιμότητας και ο νέος ΚΕΝΑΚ είναι υπό δημοσίευση.

-

Εντός του 2016 δεν κατέστη δυνατή, λόγω σχετικής αυτοδέσμευσης του Προγράμματος, η ενεργοποίηση του ΘΣ6/Επ.Πρ6α, Δράση 6α.10.1 «Ενίσχυση υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
ΣΔΔ 9.000.000 € σύμφωνα με την 1η εξειδίκευση του ΕΠ ΠΑΜΘ, καθώς η ενημέρωση της Ε.Ε. για την
εκπλήρωση της εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 6.2 «Προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά
βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα αποβλήτων" για την Περιφέρεια ΑΜΘ έγινε το Δεκέμβριο του
2016 (141631/29-12-2016/ΕΥΣΣΑ 2819 επιστολή ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).
Αναμένεται η ενεργοποίησή του εντός του 2017.

-

Εντός του 2016 δεν κατέστη δυνατή η ενεργοποίηση της Δράσης 6ε.14.1 «Τοπικά και ειδικά χωρικά
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σχέδια» ΣΔΔ 6.000.000 € καθώς οι τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων
(Τ.Χ.Σ) και οι τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ) του ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α΄241) εγκρίθηκαν, εντός του 2017, με τις 27016/2017 (ΦΕΚ Β’ 1975/7.6.2017) και 27022/2017
(ΦΕΚ Β’ 1976/7.6.2017) αντίστοιχα, αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Προγραμματίζεται η ενεργοποίηση της Δράσης 6ε.14.1 μέχρι το τέλος του 2017.
ΑΠ 3 (ΕΤΠΑ):
-

από την καθυστέρηση στην «έγκριση Σκοπιμότητας του Υπουργείου Υγείας» η οποία επιφέρει σημαντικότατες καθυστερήσεις στην υλοποίηση της Δράσης 9α.18.1 «Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών υγείας» π/υ 27.568.826 €.

ΑΠ 4 (ΕΚΤ):
-

από τη σημαντικότατη καθυστέρηση, του αρμόδιου φορέα, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων,
στην εξειδίκευση του ΘΣ9/ΕΠ9v και ειδικότερα του Ειδικού Στόχου 25 που αφορά στην «Ενίσχυση
της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων» π/υ 14.843.146 €.
Τον Οκτώβριος του 2016 ολοκληρώθηκε από τον αρμόδιο φορέα, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, το νέο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σχετικών δράσεων για την «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και Ανάπτυξη των Φορέων της και λοιπές διατάξεις», Ν. 4430/2016, ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016
-

από τη σημαντικότατη καθυστέρηση, του αρμόδιου φορέα, Υπουργείο Υγείας, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ,
στην εξειδίκευση του ΘΣ9/ΕΠ9iv και ειδικότερα του Ειδικού Στόχου 24 που αφορά στην «Βελτίωση
της πρόσβασης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας» π/υ 19.532.109€.
Καταβάλλονται προσπάθειες από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΚΤ) για την επιτάχυνση της εξειδίκευσης των σχετικών δράσεων.

ΑΠ 5 & 6 – Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ και ΕΚΤ
-

Δεν καταγράφονται ιδιαίτερα ζητήματα ως προς την υλοποίηση των Αξόνων Προτεραιότητας της Τεχνικής Βοήθειας.

Γενικά ζητήματα:
Ζητήματα και προβλήματα που επηρέασαν την πορεία ενεργοποίησης του ΕΠ ΠΑΜΘ παρουσιάζονται αναλυτικά ανά ΑΠ στην Ενότητα 3. Οριζόντια ζητήματα που επηρέασαν δυσμενώς τις επιδόσεις του ΕΠ ΠΑΜΘ
2014 – 2020 αφορούν στην οριστικοποίηση του θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων (υπηρεσιών,
προμηθειών και έργων). Ειδικότερα της μη έγκαιρη προετοιμασία των πρότυπων τευχών διακηρύξεων /
προκηρύξεων μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 «Προγραμματισμός, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και σχετικών οδηγιών συμπλήρωσής
τους, έχει οδηγήσει εντός του 2016 σε πλήρη αναστολή δημοπράτησης όλων των νέων έργων.
Επίσης ζητήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ειδικά σε θέματα κρατικών ενισχύσεων και σε σχέση με τις
υποδομές, χρηματοοικονομικών αναλύσεων, λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) αλλά και του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΕΚ), εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΠ ΠΑΜΘ.
Επίσης, σημαντική για την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΠ ΠΑΜΘ είναι και η λειτουργία των προβλεπόμενων περιφερειακών μηχανισμών διακυβέρνησης και παρακολούθησης στρατηγικών, όπως του μηχανισμού για τη διακυβέρνηση της Περιφερειακής RIS3, του συστήματος διάγνωσης των αναγκών της αγοράς
εργασίας, της υποστήριξης της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η ΕΥΔ έχει εξειδικεύσει,
κύρια μέσα από την Τεχνική Βοήθεια τις αναγκαίες δράσεις – μελέτες για την υποστήριξη του συνόλου των
ανωτέρω μηχανισμών, απαιτείται όμως, η επιτάχυνση της εγκατάστασης των ανωτέρω μηχανισμών και σε
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συμφωνία με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Ο στόχος των Δαπανών του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020, όπως καθορίσθηκε με την ΑΠ 29341/15.03.2016 επιστολή του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με θέμα: "Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης δαπανών έτους 2016 των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014 – 2020" για το ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 ήταν για 31/12/2016:
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020:
Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ) 45.752.180€ που αντιστοιχεί σε Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ)
57.190.225€.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ:
ΚΣ 39.754.109€ που αντιστοιχεί σε ΣΔΔ 49.692.636€.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ:
ΚΣ 5.998.071€ που αντιστοιχεί σε ΣΔΔ 7.497.589€.
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ 7% ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020:
ΚΣ 26.688.771€ που αντιστοιχεί σε ΣΔΔ 33.360.965€.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ:
ΚΣ 23.189.897€ που αντιστοιχεί σε ΣΔΔ 28.987.371€.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ:
ΚΣ 3.498.875€ που αντιστοιχεί σε ΣΔΔ 4.373.593€.
Σύμφωνα με τον Πίνακα 6 Δημοσιονομικά δεδομένα σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος
και ειδικότερα το τμήμα του Πίνακα 6 που αφορά στα σωρευτικά δεδομένα για την οικονομική πρόοδο του
Προγράμματος έως 31/12/2016:
-

Οι «συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες δικαιούχου» για το σύνολο του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 ανέρχονται σε 35.695.646,61€ ή το 7,03% της Συνολικής ΣΔΔ του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 υπερβαίνοντας κατά 2.334.681,61 € το στόχο που αντιστοιχεί στο 7% της πρόσθετης προχρηματοδότησης.

-

Σε ότι αφορά στο ΕΤΠΑ, οι «συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες δικαιούχου» ανέρχονται σε
31.154.751,58€ ή το 7,06% της Συνολικής ΣΔΔ του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 υπερβαίνοντας κατά
2.167.380,58 € το στόχο που αντιστοιχεί στο 7% της πρόσθετης προχρηματοδότησης.

-

Σε ότι αφορά στο ΕΚΤ, οι «συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες δικαιούχου» ανέρχονται σε
4.540.895,03€ ή το 6,82% της Συνολικής ΣΔΔ του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 υπερβαίνοντας κατά
167.302,03 € το στόχο που αντιστοιχεί στο 7% της πρόσθετης προχρηματοδότησης.

Για την επίτευξη του στόχου δαπανών που αντιστοιχούν στο 7% της πρόσθετης προχρηματοδότησης καταρτιζόταν τακτικά και παρακολουθείτο συστηματικά, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού
(ΕΥΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Σχέδιο Δράσης ανά Ταμείο (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόσθηκε με επιτυχία και θα συνεχισθεί και κατά το έτος 2017. Το σημαντικό ποσοστό εξειδίκευσης του Προγράμματος 85,5% (92,4% για το ΕΤΠΑ και 39,9% για το ΕΚΤ), το υψηλό ποσοστό των προσκλήσεων, 63,6% (68,13% για το ΕΤΠΑ και 33,57% για το ΕΚΤ) σε συνδυασμό με το ποσοστό των ενταγμένων πράξεων 127.587.138 € (25,13%) εκ των οποίων 108.506.879,12 € (24,60%) για το ΕΤΠΑ και
19.080.258,43 (28,66%) για το ΕΚΤ εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Σοβαρές υστερήσεις που καταγράφονται για το ΕΤΠΑ οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη σημαντική καθυστέρηση από την Εγνατία Οδό Α.Ε. στην υλοποίηση της τμηματοποίησης (phasing) πράξης «ΟΔΙΚΟΣ Α-5/9-

ΞΟΝΑΣ ΑΡΔΑΝΙΟ – ΟΡΜΕΝΙΟ». Επίσης, πρόσθετη προσπάθεια θα απαιτηθεί εντός του 2017 για την ενεργοποίηση του ΑΠ 1 και του ΑΠ 4 – ΕΚΤ για την εξειδίκευση του ΘΣ9/ΕΠ9v και ειδικότερα του ΕΣ 25 που αφορά στην «Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων» ΣΔΔ 14.843.146 €
και την εξειδίκευση του ΘΣ9/ΕΠ9iv και ειδικότερα του ΕΣ 24 που αφορά στην «Βελτίωση της πρόσβασης
ευάλωτων ομάδων πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας» ΣΔΔ 19.532.109 €.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ,

Η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, η προαγωγή της ισότητας ευκαιριών και η διασφάλιση της
προσβασιμότητας για τα ΑμΕΑ, διατρέχει οριζόντια το Πρόγραμμα, αποτελεί οριζόντιο κριτήριο για την ένταξη των πράξεων και είναι σε πλήρη εναρμόνιση με το Κανονιστικό Πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου καθώς και με τις αντίστοιχες στρατηγικές προτεραιότητας της χώρας.
Στο πλαίσιο του ΕΠ, έχουν ενταχθεί Επ. Προτεραιότητες. και παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ισότητα των
φύλων, στην ενεργό ένταξη, στην κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση, στην βελτίωση της πρόσβασης σε
κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες.
Ειδικά για άτομα με αναπηρία έχουν ενεργοποιηθεί οι ακόλουθες Δράσεις:
1)

η Δράση 9i.22.2 «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών με αναπηρία» ΣΔΔ
213.999,95 € στο πλαίσιο της οποίας, μέσω 2 έργων για τη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των
γυναικών στην απασχόληση, Δείκτης CO21, με βάση την επεξεργασία των απογραφικών δελτίων 63
άτομα αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων, Δείκτης 10501, εκ των οποίων άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων (CO01) 27 άτομα, Οικονομικά μη ενεργά
άτομα (CO03) 26 άτομα και απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων
(CO05) 10 άτομα.

2)

η Δράση 9ii.23.1 «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» ΣΔΔ 1.141.775,00 € στο πλαίσιο υλοποίησης της οποίας, μέσω 2
πράξεων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο, Δείκτης CO22, επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 91 σχολικές μονάδες, Δείκτης 11501 και ίσος αριθμός μαθητών, 91, Δείκτης 11502.

Επίσης, στη προώθηση της ισότητας συμβάλει:
3)

η Δράση 9i.22.3 «Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας για την πρόληψη και καταπολέμηση
της βίας κατά των γυναικών» ΣΔΔ 1.171.330,88 € στο πλαίσιο υλοποίησης της οποίας, μέσω 4 υποστηριζόμενων δομών αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση, 1.020 άτομα επωφελούνται από τις υποστηριζόμενες δομές.

Επίσης, η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 προχώρησε εντός του 2016 σε δημιουργία νέου ιστοχώρου (web site),
που να είναι προσβάσιμος από άτομα με αναπηρία επιπέδου προσβασιμότητας «ΑΑ» (WCAG 2.0 Level AΑ)
ενώ σε όλες τις εκδηλώσεις – συνεδριάσεις - συσκέψεις που πραγματοποιεί λαμβάνει μέριμνα ώστε να
γίνονται σε χώρους που είναι προσβάσιμοι στα άτομα με αναπηρία.

-6/9-

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η συμβολή του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 στην Αειφόρο Ανάπτυξη εξασφαλίζεται σε τρία επίπεδα:
Α)

Σε Στρατηγικό επίπεδο, μέσω της εκπόνησης Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) το οποίο θα προσδιορίσει και ιεράρχηση τα απαραίτητα μέτρα και δράσεις
σε περιφερειακό επίπεδο. Τον Απρίλιο του 2016 ολοκληρώθηκε η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) και τον Μάρτιο του 2017 εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση
(ΥΑ 11258/06-03-2017 (ΦΕΚ 873 Β/16-03-2017) του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την Εξειδίκευση του περιεχομένου των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
(ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4414/2016 (Α΄149). Το ΕΠ ΠΑΜΘ 2014-2020 θα χρηματοδοτήσει την κατάρτιση τόσο του ΠεΣΠΚΑ όσο και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) με πόρους της τεχνικής βοήθειας του ΕΠ και σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας (Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού).
Η υλοποίηση του Σχεδίου θα γίνει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και οδηγίες της Περιφέρειας, θα
λαμβάνει υπόψη σχετικές κατευθύνσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και θα είναι
εναρμονισμένο με τις κατευθύνσεις των σχετικών Ενωσιακών και Εθνικών εγγράφων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Β)

Σε Επιχειρησιακό Επίπεδο μέσω των ΑΠ 1 και 2 του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 όπου το ενδεικτικό πόσο
της στήριξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής (Πίνακας 19
του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ)) ανέρχεται σε 53.286.749 € ή στο 13,12% των συνολικών
πόρων του ΕΠ και επιμερίζεται σε 4.000.000 € στο ΑΠ 1 (0,98%) και 49.286.749 € (12,13%). Μέχρι
31/12/2016, στο πλαίσιο υλοποίηση του Ειδικού Στόχου 9 «Μείωση της επικινδυνότητας και των επιπτώσεων από φυσικούς κινδύνους και καταστροφές» ενεργοποιήθηκαν τρείς Δράσεις ΣΔΔ
14.500.000 € που συμβάλουν σε ποσοστό 100% στην Κλιματική Αλλαγή:
1.

Δράση 5β.9.1: «Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων από πλημμύρες» / Πεδίο Παρέμβασης 87, ΣΔΔ 6,5 εκατ. €,

2.

Δράση 5β.9.2 «Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών
όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες» Πεδίο Παρέμβασης 87, ΣΔΔ 3,0 εκατ. €

3.

Δράση 5β.9.3 «Παρεμβάσεις προστασίας από διάβρωση εδαφών» Πεδίο Παρέμβασης 87, ΣΔΔ
5,0 εκατ. €.

Επίσης, σε μικρότερο ποσοστό (40%) συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Κλιματικής Αλλαγή οι
Δράσεις:
4.

Δράση 6β.11.2 «Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης και παρακολούθησης ποιότητας υδάτων διαχειριστικών σχεδίων λεκανών απορροής» Πεδίο Παρέμβασης 21 και

5.

Δράση 6δ.13.1 «Προστασία και ανάδειξη οικοσυστημάτων Περιφέρειας ΑΜΘ» Πεδίο Παρέμβασης 86.

Στο πλαίσιο υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων του ΑΠ 2 μέχρι 31/12/2016 έχουν δηλωθεί δαπάνες
ΣΔΔ 2.634.849,95 € που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Κλιματικής Αλλαγή. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των ανωτέρω πράξεων αποτελούν τμήμα των είναι σύμφωνες με τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας κατά εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ τα οποία και θα αποτελέσουν μέρος του ΠεΣΠΚΑ.
Γ)

Στο επίπεδο των προς χρηματοδότηση πράξεων όπως η εξέταση του σεβασμού των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της εγκεκριμένης ΚΥΑ ΣΜΠΕ, έχει ενταχθεί έχει ενταχθεί διακριτά στα κριτήρια αξιολόγησης κάθε πράξης, 2η
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου. Εξασφαλίζεται δε, μέσω της κατάλληλης περιβαλλοντικής αδειοδότησης κάθε πράξης.
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ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
1.

Ενέργειες Πληροφόρησης

1.1

Ιστοσελίδα

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ διαθέτει τον ιστοχώρο http://www.eydamth.gr. Το 2016 ανατέθηκε το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ –
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ» http://www.eydamth.gr το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία νέου ιστοχώρου (web site), που να είναι προσβάσιμος από άτομα με αναπηρία επιπέδου προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0 Level AΑ) και responsive για φορητές συσκευές.
Ο ιστοχώρος http://www.eydamth.gr εντός του 2016 δέχθηκε 2.863 επισκέψεις κατά Μ.Ο. μηνιαίως, οι
Μοναδικοί επισκέπτες ήταν 16.581 και οι Νέοι επισκέπτες 16.010, Επισκέψεις σελίδων Μ.Ο.: 2,3, Χρόνος
παραμονής στο site Μ.Ο.: 00:02:26 και Εγγεγραμμένοι χρήστες: 56.
Επίσης:
Ενιαία διαδικτυακή πύλη για τα ΕΔΕΤ www.espa.gr, που περιλαμβάνει ενημέρωση για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020,
Διαδικτυακός τόπος www.anaptyxi.gov.gr, που περιλαμβάνει την παρουσίαση των έργων και
Διαδικτυακός τόπος www.esfhellas.gr, που περιλαμβάνει τη στοχευμένη ενημέρωση για τις δράσεις
του ΕΚΤ.
1.2 Call Centre
Τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ 07.00 και 16.30 λειτουργεί Call Center το οποίο δέχεται 500 Τηλεφωνικές
κλήσεις κατά Μ.Ο. μηνιαίως.
1.3 Γραφείο Πληροφόρησης
Τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ 08.00 και 16.30 λειτουργεί Γραφείο Πληροφόρησης στο οποίο διατυπώνονται 70 ερωτήματα κατά Μ.Ο. μηνιαίως.
2.

Προωθητικές ενέργειες

2.1

Εκθέσεις

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ πήρε μέρος σε τρεις (3) εκθέσεις.
-

17η Διεθνή Έκθεση alexpo που πραγματοποιήθηκε από 24-28/06/2016 στην Αλεξ/πολη.

-

24η Διεθνή Έκθεση KAVALAEXPO 2016 που πραγματοποιήθηκε από 07-12/10/2016 στον Εκθεσιακό
χώρο «Απόστολος Μαρδύρης», στη Νέα Καρβάλη Καβάλας

-

Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» 2016 που πραγματοποιήθηκε από
25-27/11/2016 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Α.Μ.Θ., στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής.

2.2
-

Εκδηλώσεις
Συμμετοχή στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας Η Ευρώπη στην περιοχή μου
(#EUinMyRegion),
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, οι πολίτες είχαν την δυνατότητα να επισκεφθούν και να γνωρίσουν από κοντά 2 έργα που εκτελέστηκαν στην Περιφέρεια ΑΜΘ.
Το πρώτο ήταν το «Hydrama Grand Hotel Drama», στην πόλη της Δράμας το οποίο είναι ένα διατηρητέο κτίριο (παλαιά καπναποθήκη) που έχει μετατραπεί ξενοδοχείο και για την υλοποίηση της επένδυσης, έγινε χρήση του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA (με πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013) και
την εβδομάδα 9 - 15 Μαΐου 2016, ήταν ανοιχτό και επισκέψιμο για το κοινό.
Παράλληλα, στις 9 Μαΐου 2016, στην πόλη της Ξάνθης, πολίτες είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το «Φρουραρχείο Ξάνθης» (οικία Χατζιδάκι), το οποίο είναι το κτίριο στο οποίο έζησε τα πρώτα
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χρόνια της ζωής του ένας από τους μεγαλύτερους μουσικοσυνθέτες της χώρας μας, ο Μάνος Χατζιδάκις. Το κτίριο, είναι χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης και ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και αναστηλώθηκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Διενέργεια Τεχνικής Συνάντησης Εργασίας, στην Κομοτηνή (26/07/2016) για την οριστικοποίηση
της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων.
Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν 60 φορείς και επιχειρήσεις και πήραν μέρος 58 άτομα.

2.4
-

Σεμινάρια
Πραγματοποίηση, σε συνεργασία με τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. και την Ε.Υ.Θ.Υ. δύο Εκπαιδευτικών Ημερίδων για
στελέχη των Τελικών Δικαιούχων στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και στο
ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 – 2020, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 21/10/2016 στην Κομοτηνή και
στην Καβάλα, αντίστοιχα. Στις Ημερίδες προσκλήθηκαν στελέχη 50 φορέων, τις παρακολούθησαν
200 άτομα και αξιολογήθηκαν από 138 από αυτά.

2.6
-

Έντυπα
Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για το Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020 σε
3.000 αντίτυπα, τα οποία διανεμήθηκαν στο ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια των τριών Εκθέσεων στις
οποίες συμμετείχε η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Α.Μ.Θ.

4.
-

Άλλες ενέργειες
Δημιουργία νέας εικαστικής ταυτότητας για την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ με παραγωγή μακετών και προμήθεια
προωθητικού υλικού καθώς και διαφημιστικών αντικειμένων, τα οποία διανέμονται στο ευρύ κοινό.

Προώθηση του ενημερωτικού υλικού για το ΕΣΠΑ, που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή:
ΕΣΠΑ 2014-2020 Δράσεις για σένα έργα για όλους (espa.gr)
Προσκλήσεις ΕΣΠΑ 2014-2020 (espa.gr)
Εικαστική ταυτότητα ΕΚΤ (ΕΚΤ+ΠΑΝ), προτάσεις εφαρμογής της και προδιαγραφές χρήσης
(www.esfhellas.gr/el/Pages/Publicitylogos.aspx)
Τρίπτυχο έντυπο «Όλα όσα θέλετε να μάθετε για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»
Έκδοση καλών πρακτικών «Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα 2007-2013 - Γίνε η αλλαγή
που θέλεις να δεις στον κόσμο». (http://bestpractices2007-2013.esfhellas.gr
Ηλεκτρονική εφαρμογή για την παραγωγή αφισών (http://posters2014-2020.esfhellas.gr).
5.

Ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως ορίζει το Παράρτημα ΧΙΙ, παράγραφος 2, του
Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013

5.2
-

Διοργάνωση Σημαντικής Ενημερωτικής Δραστηριότητας ετησίως για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Συμμετοχή στις τρεις (3) Εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Α.ΜΘ. το 2016

5.3
-

Προβολή του Εμβλήματος της Ένωσης στις εγκαταστάσεις κάθε Διαχειριστικής Αρχής
Προβολή του εμβλήματος της ΕΕ στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ όλο το έτος.

5.4
-

Ηλεκτρονική Δημοσίευση του Καταλόγου Πράξεων στην ενιαία διαδικτυακή πύλη www.espa.gr
Ο κατάλογος αναρτάται και ανανεώνεται στην ενιαία διαδικτυακή πύλη www.espa.gr από την ΕΥ
ΟΠΣ ανά εξάμηνο. Στη διαδικτυακή πύλη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ www.eydamth.gr αναρτάται και ανανεώνεται κάθε μήνα.

5.5

Παρουσίαση παραδειγμάτων πράξεων στην ενιαία διαδικτυακή πύλη www.espa.gr ή στο διαδικτυακό τόπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Παραδείγματα πράξεων είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.eydamth.gr/index.php/jstuff/provoli-e-p/paradeigmata-ergon
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