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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020
Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015
Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ηµερήσια ∆ιάταξη
Η Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) του Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 20142020, η οποία συγκροτήθηκε µε την µε αρ. πρωτ. 1224/18.03.2015 (ΦΕΚ Β
477/27.03.2015) Απόφαση του Περιφερειάρχη, συνήλθε στην 1η Συνεδρίαση στις 25
Ιουνίου 2015 στην Ερµούπολη, µετά την µε αρ. πρωτ. 3051/10.06.2015 πρόσκληση του
Προέδρου της, Γεωργίου Χατζηµάρκου, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.
Στην 1η συνεδρίαση της ΕπΠα παρέστησαν 25 µέλη µε δικαίωµα ψήφου επί συνόλου
37 µελών, και 8 µέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου (επισυνάπτεται έγγραφο µε υπογραφές).
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και µετά από πρόταση του Προέδρου, εγκρίθηκε από τα
µέλη η ακόλουθη ηµερήσια διάταξη:
Ι.

Εισαγωγικό µέρος
1. ∆ιαπίστωση απαρτίας - Έναρξη συνεδρίασης
2. Έγκριση ηµερήσιας διάταξης
3. Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας

ΙΙ. ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020
4. Παρουσίαση Προγράµµατος
5. Πρόοδος κάλυψης Αιρεσιµοτήτων (Περιφερειακών - Οριζόντιων)
ΙΙΙ. Ενεργοποίηση Προγράµµατος
6. Εξειδίκευση Εφαρµογής Προγράµµατος
7. Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων
ΙV. Πληροφόρηση και Επικοινωνία
8. Παρουσίαση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία
V. Λοιπά θέµατα
9. Βασικά στοιχεία του νέου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου
10. Πρόοδος ανάπτυξης του Ενιαίου συστήµατος παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ
1

11. Ενηµέρωση για το περιεχόµενο του Πλάνου Αξιολόγησης
12. Ενηµέρωση για την Ολοκληρωµένη Χωρική Ανάπτυξη - Παρουσίαση
Εγκυκλίου
13. Παρουσίαση βασικών αρχών ΟΠΣ για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020
VΙ. Συζήτηση - Συµπεράσµατα - Αποφάσεις
14. Συζήτηση - Παρεµβάσεις επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης
15. Παρουσίαση και έγκριση συµπερασµάτων - αποφάσεων Επιτροπής
Παρακολούθησης
16. Πρόοδος ανάπτυξης του Ενιαίου συστήµατος παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ
- αιρεσιµότητα 7 «στατιστικά συστήµατα και δείκτες αποτελέσµατος»
17. Ενηµέρωση για το περιεχόµενο του Πλάνου Αξιολόγησης
18. Ενηµέρωση για την Ολοκληρωµένη Χωρική Ανάπτυξη-Παρουσίαση
εγκυκλίου.
19. Παρουσίαση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική ένταξη
(ΠΕΣΚΕ)
20. Παρουσίαση βασικών αρχών ΟΠΣ για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020
21. Άλλα θέµατα
Η ΕπΠα µετά από την παρουσίαση των θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και τη
συζήτηση που ακολούθησε, κατέληξε στα παρακάτω συµπεράσµατα:
1.

Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης

Ο Πρόεδρος της ΕπΠα παρουσίασε αναλυτικά στα µέλη τον Κανονισµό Εσωτερικής
Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Η ΕπΠα ενέκρινε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της, ο οποίος επισυνάπτεται
στο συνηµµένο παράρτηµα Ι.

2. Βασικά στοιχεία του νέου ΕΠ 2014-2020
Ο Πρόεδρος της ΕπΠα και ο Προϊστάµενος της ΕΥ∆ αναφέρθηκαν στα βασικά
στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.

3. Εξειδίκευση του ΕΠ 2014-2020
Η ΕΥ∆ εισηγήθηκε το 1ο Έγγραφο «Εξειδίκευσης Εφαρµογής του ΕΠ Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου» (ΕΕΕΠ) στα µέλη της ΕπΠα, το οποίο περιλαµβάνει, σύµφωνα µε το
αρ. 19 του Ν. 4314/2014:
i)

Τη µεθοδολογία και τη διαδικασία της εξειδίκευσης
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ii)
Το περιεχόµενο της εξειδίκευσης, µε βάση το εγκεκριµένο ΕΠ, ήτοι τις δράσεις
που πρόκειται να ενεργοποιηθούν µέσω αντίστοιχων προσκλήσεων και
iii)

τον προγραµµατισµό των προσκλήσεων και των εντάξεων για το έτος 2015.

Το 1o ΕΕΕΠ αφορά σε 18 δράσεις/προσκλήσεις, συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης 57 εκ.
€, τα στοιχεία των οποίων παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ (πίνακας 4 του ΕΕΕΠ).
Η ΕπΠα µετά την εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και λαµβάνοντας
υπόψη τα παραπάνω:
εγκρίνει
α) τη µεθοδολογία, τη διαδικασία και το περιεχόµενο του 1ου ΕΕΕΠ και
β) τον προγραµµατισµό των προσκλήσεων και εντάξεων για το έτος 2015, όπως αυτά
παρουσιάστηκαν στα µέλη της ΕπΠα.
Η ΕπΠα αναγνωρίζει ότι η εξειδίκευση του Προγράµµατος αποτελεί έναν
προγραµµατισµό σταδιακής ενεργοποίησης του εγκεκριµένου ΠΕΠ εκ µέρους της ΕΥ∆,
καθώς και ότι τα δεδοµένα των Προσκλήσεων του ΕΕΕΠ, κατά τον χρόνο
ενεργοποίησής τους, ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες του ΠΕΠ ή
κάθε δράσης. Για τον λόγο αυτό εξουσιοδοτεί την ΕΥ∆ να προβαίνει σε
τροποποίηση/προσαρµογή στοιχείων των δράσεων/προσκλήσεων που περιλαµβάνονται
στο εγκεκριµένο ΕΕΕΠ, µόνο όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, χωρίς άλλη έγκριση από την
ΕπΠα. Οι τροποποιήσεις/προσαρµογές θα είναι µικρής κλίµακας, στο πλαίσιο της
απόφασης της ΕπΠα και του εγκεκριµένου ΕΠ και θα γίνονται µετά από γνωµοδότηση
της ΕΑΣ και στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της (βλ. Ν. 4314/2014, αρ. 14 (3-κ)). 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.
H ΕπΠα αποφάσισε να εξετάσει εν ευθέτω χρόνω το αίτηµα της Επιτελικής ∆οµής
Ναυτιλίας και Αιγαίου για αύξηση του προϋπολογισµού της δράσης «Βελτίωση
υποδοµών επαγγελµατικής εκπαίδευσης».
4. Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής πράξεων
Παρουσιάστηκε στα µέλη της Επιτροπής η µεθοδολογία καθώς και τα κριτήρια
επιλογής πράξεων του 1ου ΕΕΕΠ.
Σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής πράξεων του ΕΚΤ, η ΕπΠα αποδέχεται τις βελτιώσεις
που αφορούν στις δράσεις του ΕΚΤ και εξουσιοδοτεί την ΕΥ∆ να προσαρµόσει τα
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κριτήρια επιλογής του Θεµατικού Στόχου 9, όπως έχουν συµφωνηθεί µε τις Υπηρεσίες
της ΕΕ και την ΕΥΣΕΚΤ.
Εξουσιοδοτεί την ΕΥ∆ να προβαίνει όπου απαιτείται σε µικρές, ήσσονος σηµασίας
αλλαγές στην εξειδίκευση των κριτηρίων, προκειµένου αυτά να καθίστανται πιο σαφή
και αποτελεσµατικά.

5. Παρουσίαση Περιφερειακών Στρατηγικών
Παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι Περιφερειακές Στρατηγικές: η Περιφερειακή
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική
Ένταξη και η Περιφερειακή Στρατηγική για τους Ροµά.

6. Παρουσίαση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ
Η ΕΥ∆ παρουσίασε αναλυτικά στα µέλη της Επιτροπής τη Στρατηγική Επικοινωνίας
του Προγράµµατος και τις σχεδιαζόµενες δράσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για
το επόµενο έτος.
Η ΕπΠα ενέκρινε την Στρατηγική Επικοινωνίας και τις σχεδιαζόµενες δράσεις για το
επόµενο έτος του ΠΕΠ.

7. Βασικά στοιχεία του νέου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (εφαρµοστικός
νόµος, διάρθρωση δοµών, νέα στοιχεία κλπ)
Η ΕπΠα ενηµερώθηκε για το κανονιστικό πλαίσιο του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και
Ελέγχου (Σ∆Ε), τις νέες υποχρεώσεις και τα στοιχεία απλοποίησης του Σ∆Ε και τα
βασικά στοιχεία του νέου Νόµου 4314/2014.
8. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιµοτήτων
Η ΕπΠα ενηµερώθηκε για τις 33 εκ των προτέρων αιρεσιµότητες (7 γενικές και 26
θεµατικές) που εφαρµόζονται στο «ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014- 2020», καθώς επίσης
και για την πορεία υλοποίησης των δράσεων που αφορούν στις 20 αιρεσιµότητες (2
γενικές και 18 θεµατικές) που έχουν αξιολογηθεί ως µη ή µερικώς εκπληρούµενες στο
εγκεκριµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Οι υπόλοιπες 13 αιρεσιµότητες (5 γενικές και
8 θεµατικές) έχουν αξιολογηθεί ως εκπληρούµενες, καθώς ικανοποιούνται οι
απαιτήσεις των επιµέρους κριτηρίων.
Ειδικότερα αναφέρθηκε η πρόοδος εκπλήρωσης που παρουσιάζουν οι θεµατικές
αιρεσιµότητες 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 8.1, 8.3, 8.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1,
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10.2, 10.4 και οι γενικές αιρεσιµότητες 4 και 7, µε βάση τις ενέργειες που έχουν
περιγραφεί στα επιµέρους σχέδια δράσης.
Σηµειώθηκε δε η ολοκλήρωση της κατάρτισης της Περιφερειακής Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης (θεµατική αιρεσιµότητα 1.1) και το Επιχειρησιακό Σχέδιο
∆ράσης για την ένταξη των Ροµά (θεµατική αιρεσιµότητα 9.2) από την ΕΥ∆.
9. Πρόοδος ανάπτυξης του Ενιαίου συστήµατος παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ –
αιρεσιµότητα 7 «στατιστικά συστήµατα και δείκτες αποτελέσµατος»
Παρουσιάστηκε στα µέλη της ΕπΠα η πρόοδος ανάπτυξης του Ενιαίου συστήµατος
παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020 από την οµάδα εργασίας που λειτουργεί
στην ΕΑΣ για το σκοπό αυτό (έγγραφο το οποίο εστάλη στις υπηρεσίες της Ε.Ε.), και η
πρόοδος εκπλήρωσης της γενικής αιρεσιµότητας 7 «Στατιστικά συστήµατα και δείκτες
αποτελέσµατος» που περιλαµβάνεται στο Πρόγραµµα.
Έγινε αναλυτική αναφορά στις κυριότερες κανονιστικές απαιτήσεις των δεικτών, στο
περιεχόµενο του συστήµατος καθώς και στις ενέργειες που προγραµµατίζονται στο
επόµενο διάστηµα από την Εθνική Αρχή Συντονισµού.

10. Ενηµέρωση για το περιεχόµενο του Πλάνου Αξιολόγησης
Παρουσιάστηκαν στην ΕπΠα οι απαιτήσεις των Κανονισµών ως προς τα θέµατα των
αξιολογήσεων που θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια της
προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, οι απαιτήσεις για την κατάρτιση του σχεδίου
αξιολόγησης του ΠΕΠ, καθώς και οι αρµοδιότητες της ΕπΠα ως προς τις αξιολογήσεις
και το σχέδιο αξιολόγησης του Προγράµµατος.
Η ΕπΠα ενηµερώθηκε για τα σηµαντικότερα στοιχεία που θα πρέπει να
συµπεριληφθούν στο σχέδιο αξιολόγησης, καθώς και για τα χρονικά ορόσηµα που θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτισή του.
Τέλος, η ΕπΠα ενηµερώθηκε για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν από την ΕΥΣΣΑ
και την ΕΥΣΕΚΤ για την καλύτερη υποστήριξη και για το συντονισµό των ∆Α και
προκειµένου τα σχέδια αξιολόγησης να έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την ΕπΠα
κάθε Προγράµµατος το αργότερο ένα έτος µετά την ηµεροµηνία έγκρισης κάθε ΕΠ,
όπως ορίζεται από τον Κανονισµό 1303/2013.

11. Ενηµέρωση για την Ολοκληρωµένη Χωρική Ανάπτυξη-Παρουσίαση εγκυκλίου
Παρουσιάστηκε στα µέλη της ΕπΠα το Σχέδιο Εγκυκλίου για την εφαρµογή της
Ολοκληρωµένης Χωρικής Ανάπτυξης, µέσω των Ολοκληρωµένων Χωρικών
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Επενδύσεων Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ ΒΑΑ) για τις αστικές περιοχές και
άλλων Ολοκληρωµένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) για περιοχές εκτός αστικών
συγκεντρώσεων.
Η ΕπΠα ενηµερώθηκε για το θεσµικό πλαίσιο, τις περιοχές παρέµβασης, τα βασικά
στοιχεία συγκρότησης των Στρατηγικών ΟΧΕ/ ΒΑΑ, τους αρµόδιους φορείς και τα
ενδεικτικά κριτήρια για την επιλογή των ΟΧΕ/ ΒΑΑ από την ΕΥ∆.
Επιπλέον παρουσιάσθηκε προτεινόµενη διαδικασία σχεδιασµού και υλοποίησης των
ΟΧΕ/ ΒΑΑ µε στάδια που θα περιλαµβάνουν την προετοιµασία των Στρατηγικών
ΟΧΕ/ ΒΑΑ, την αξιολόγηση και την επιλογή των προτάσεων που θα υποβληθούν
καθώς και την παρακολούθηση της εφαρµογής τους.
Τέλος, επισηµάνθηκε η λειτουργία του ∆ικτύου για το συντονισµό και την
παρακολούθηση των ΟΧΕ/ ΒΑΑ και ζητήθηκε η συµµετοχή σ’ αυτό εκπροσώπων που
θα ορίσουν οι ∆ιαχειριστικές Αρχές των ΕΠ.
12. Παρουσίαση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική ένταξη
(ΠΕΣΚΕ)
Η ΠΕΣΚΕ βρίσκεται σε στάδιο διαβούλευσης και θα υποβληθεί προς έγκριση άµεσα
στο Περιφερειακό Συµβούλιο.
13. Εφαρµογή συστήµατος διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας
Η ΕΥ∆ ενηµέρωσε ότι πρόκειται να ανατεθεί άµεσα η εκπόνηση σχετικής µελέτης για
την κάλυψη της αιρεσιµότητας το 2015.
14. Παρουσίαση βασικών αρχών ΟΠΣ για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020
Παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές ΟΠΣ για τη νέα προγραµµατική περίοδο από την
ΕΥ ΟΠΣ.
15. Άλλα θέµατα
Η ΕπΠα ενηµερώθηκε από τον Πρόεδρο και Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για τις
αυξηµένες ανάγκες χρηµατοδότησης αναπτυξιακών έργων που εξακολουθούν να
υφίστανται στη µεγαλύτερη νησιωτική Περιφέρεια της χώρας και της Ευρώπης, των
οποίων µέρος µπορεί να καλυφθεί από το ΠΕΠ και για τις προσπάθειες που καταβάλλει
η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να γίνει αποδεκτό από όλους ότι περιλαµβάνεται στις
περισσότερο ανεπτυγµένες Περιφέρειες της ΕΕ µόνο λόγω στατιστικών δεδοµένων και
χρήζει αύξησης των πόρων του ΠΕΠ.
Η ΕπΠα αναγνωρίζει τη σηµασία των ανωτέρω προσπαθειών και εκτιµά ότι πρέπει να
δοθεί έµφαση στον ολοκληρωµένο σχεδιασµό της συνολικής αναπτυξιακής
προσπάθειας της Περιφέρειας, προκειµένου να επιδιωχθεί η αποτελεσµατική
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υλοποίηση δράσεων όχι µόνο από το ΠΕΠ αλλά και από κάθε άλλη διαθέσιµη πηγή
χρηµατοδότησης.
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΥ∆ για τη κατάρτιση
εξειδικευµένων κριτηρίων επιλογής σε αυτή τη φάση εξειδίκευσης του Προγράµµατος
µε δεδοµένο ότι η θέσπιση καταλλήλων κριτηρίων για την επιλογή πράξεων αποτελεί
βασικό στοιχείο για την υλοποίηση ποιοτικών έργων που θα οδηγήσουν σε απτά και
ορατά αποτελέσµατα για τους πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος της Επιτροπής
Παρακολούθησης που εγκρίνει τα κριτήρια είναι κοµβικός, δεδοµένου ότι η έγκριση
κατάλληλων κριτηρίων θα αποτελέσει τη βάση για την προετοιµασία από την ΕΥ∆ των
προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων προς χρηµατοδότηση, µε µικρές και
συγκεκριµένες προσαρµογές όπου απαιτείται.
Τα κριτήρια θα πρέπει να οδηγούν στην επιλογή πράξεων κατάλληλων για την επίτευξη
των στόχων του Προγράµµατος σε συνάφεια µε τους σχετικούς δείκτες και διαδικασίες
που βασίζονται στην αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και της διαφάνειας.
Οι προς ένταξη πράξεις θα πρέπει να εξυπηρετούν τους στόχους και τις αναπτυξιακές
αρχές του Προγράµµατος στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», να σχετίζονται
µε Θεµατικούς Στόχους ή Επενδυτικές Προτεραιότητες και να εξειδικεύονται ανά
επενδυτική προτεραιότητα µε αναλυτικό τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ποιοτική
επιλογή πράξεων που θα συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Προγράµµατος
και να είναι συµβατές µε τις αιρεσιµότητες και αυτοδεσµεύσεις του.
Οι Υπηρεσίες της Επιτροπής είναι έτοιµες να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις
ελληνικές αρχές στο έργο τους για τον σχεδιασµό και την εξειδίκευση των κατάλληλων
κριτηρίων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους αδύναµους δικαιούχους ούτως
ώστε να συµµετέχουν ισότιµα στις επικείµενες προσκλήσεις.
Προκειµένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση του Προγράµµατος, η Επιτροπή συνιστά την
τάχιστη ολοκλήρωση της εξειδίκευσης και των κριτηρίων του Προγράµµατος.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 – 2020

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
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Συνηµµένα: Κατάλογος
Παρόντα Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης
Με δικαίωµα Ψήφου
Χωρίς δικαίωµα Ψήφου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1ου ΕΕΕΠ
(ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΤΟΥ ΕΕΕΠ 2014-2020)
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