
 

 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση  

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 – 2027 

Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης φορέων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2021-2027 

 
Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του Προγράμματος αποτελεί η ενεργός εμπλοκή στη φάση του 

Σχεδιασμού των φορέων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ενδυνάμωση 

της συμμετοχής των φορέων στην κατάρτιση του Προγράμματος επιχειρείται μέσα από τη 

διαδικασία διαβούλευσης που σκοπό έχει να δώσει τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν 

περισσότερους φορείς να συμμετάσχουν και να διατυπώσουν τις απόψεις και τις θέσεις τους. 

 

Με το παρόν ερωτηματολόγιο ξεκινά ο επίσημος διάλογος για τη διαμόρφωση των 

κατευθύνσεων πολιτικής με γνώμονα την οικονομία, το ευρύτερο αναπτυξιακό περιβάλλον της 

Περιφέρειας, τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Το ερωτηματολόγιο αποτελεί εργαλείο 

υποστήριξης της διαβούλευσης εξασφαλίζοντας το βήμα σε κάθε φορέα της Περιφέρειας, και της 

μετέπειτα επεξεργασίας των τοποθετήσεών τους με δομημένο τρόπο από την Ομάδα Σχεδιασμού 

του Προγράμματος. 

 

Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο προκειμένου το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα να είναι αποτέλεσμα συμμετοχικού σχεδιασμού, να είναι ρεαλιστικό, 

να υπακούει σε υπαρκτές και επείγουσες ανάγκες, προκλήσεις και ευκαιρίες των Περιφερειακών 

Ενοτήτων της ΠΑΜΘ και να ιεραρχήσει ορθά τις προτεραιότητες για την ανάπτυξή της. 

 

Αναφέρεται ότι η διαδικασία διαβούλευσης είναι εξελικτική και στο πλαίσιο αυτό θα 

ακολουθήσει επόμενη διαβούλευση μόλις η Ομάδα Σχεδιασμού του Προγράμματος 

διαμορφώσει τις κατευθύνσεις αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας για την επόμενη 

πενταετία. 

 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης και η Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» 

σας ευχαριστεί θερμά για τη συμμετοχή στη διαβούλευση, τη συνεργασία σας και το χρόνο που 

αφιερώσατε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.  

 
 

Σημείωση:  

H EYΔ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της 
εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Λαμβάνοντας υπόψη 
τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679), βεβαιώνεται 
ότι τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα αξιοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος της 
Περιφέρειας ΑΜ-Θ και δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. 
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ΜΕΡΟΣ Α : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 
 

Επωνυμία Φορέα  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Περιοχή δράσης Φορέα  

 

Περιφερειακή Ενότητας Δράμας 

Περιφερειακή Ενότητας Έβρου  

Περιφερειακή Ενότητας Καβάλας 

Περιφερειακή Ενότητας Ξάνθης  

Περιφερειακή Ενότητας Ροδόπης   

Διαπεριφερειακή Δράση  

 

Ο Φορέας που εκπροσωπείτε αποτελεί : 

 

Υπηρεσία Περιφέρειας        
 

Υπηρεσία Δήμου  
 

Ερευνητικό Φορέα  
 

Εκπαιδευτικό/ Ακαδημαϊκό Ίδρυμα  
 

ΜΚΟ  
 

Κλαδική / Επαγγελματική Ένωση – Οργανισμό  
 

Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε)  
 

 

 

Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου Φορέα 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Θέση που κατέχετε στο φορέα  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ΜΕΡΟΣ Β : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
I. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες ανάγκες - προβλήματα και ποιες οι κυριότερες 

προκλήσεις/ευκαιρίες που πρέπει να αντιμετωπίσει η Περιφέρεια ΑΜΘ την περίοδο 2021-2027 
προκειμένου να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης και προοπτικής για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις;  
Οι απόψεις σας μπορούν να αποτυπωθούν ανά στόχο πολιτικής ή σύμφωνα με τις αρμοδιότητες 
του φορέα/οργανισμού που εκπροσωπείτε. 

 

• Ανάγκες – Προβλήματα  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Προκλήσεις – Ευκαιρίες  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II. Παρακαλούμε σύμφωνα με την εικόνα που έχετε για την Περιφέρεια ΑΜΘ ιεραρχήστε με βαθμό 
σημαντικότητας από το 1 ως το 5 τους Στόχους Πολιτικής στους οποίους θεωρείτε ότι πρέπει να 
δοθεί έμφαση και βαρύτητα και να δομηθεί το Πρόγραμμα (5= πολύ σημαντικό, 4 = αρκετά 
σημαντικό, 3= Σημαντικό, 2= Λίγο Σημαντικό, 1= Καθόλου Σημαντικό).  
Σημειώνεται ότι κάθε στόχος πολιτικής μπορεί να βαθμολογηθεί από 1-5 (π.χ. μπορεί δύο στόχοι 
πολιτικής να έχουν βαθμολογηθεί με 5). 
 

Στόχος Πολιτικής 1 : Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του 
καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού   
(αφορά ενδεικτικά : διασύνδεση έρευνας με παραγωγικό ιστό, προσαρμογή 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, 
ενδυνάμωση καινοτομικής ικανότητας των ΜΜΕ, ψηφιακό μετασχηματισμό 
δημόσιας διοίκησης και οικονομίας, κάλυψη αναγκών σε δεξιότητες στο 
πλαίσιο των κατευθύνσεων της έξυπνης εξειδίκευσης, κ.α.)  

 

Στόχος Πολιτικής 2 : Μια πιο πράσινη Ευρώπη 
(χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, προώθηση δίκαιης μετάβασης σε 
καθαρές μορφές ενέργειας, πράσινες και γαλάζιες επενδύσεις, κυκλική 
οικονομία, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ορθολογική και βιώσιμη 
διαχείριση υδάτινων πόρων, ενίσχυση της βιοποικιλότητας, πράσινες 
υποδομές στο αστικό περιβάλλον) 

 

Στόχος Πολιτικής 3 : Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη  
(βιώσιμο, ασφαλές, συνεκτικό και διαλειτουργικό σύστημα μεταφορών, 
βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα, ψηφιακή συνδεσιμότητα 
(ευρυζωνικά δίκτυα, σύγχρονες δικτυακές υποδομές, οπτικές ίνες και δίκτυα 
5G) 

 

Στόχος Πολιτικής 4: Mια πιο κοινωνική Ευρώπη  
(αφορά : τους τομείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, 
υγείας, κοινωνικής προστασίας, προώθηση ίσων ευκαιριών σε όλους, κ.α.) 

 

Στόχος 5 : Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες  
(ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές, ολοκληρωμένες 
στρατηγικές σε ορεινές, αγροτικές και παράκτιες περιοχές, ολοκληρωμένες 
στρατηγικές σε περιοχές με χωρική και θεματική συνέχεια)  
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III. Για να διατυπώσετε - αποτυπώσετε τις μελλοντικές αναγκαίες αναπτυξιακές κατευθύνσεις της 
περιοχής/τομέα ευθύνης σας, ιεραρχήστε τους ειδικούς στόχους κάθε Στόχου Πολιτικής στην 
κλίμακα 1–5 (5= πολύ σημαντικό, 4 = αρκετά σημαντικό, 3= Σημαντικό, 2= Λίγο Σημαντικό, 1= 
Καθόλου Σημαντικό) στους οποίους θα πρέπει να εστιασθεί η αναπτυξιακή στρατηγική κατά τη 
νέα προγραμματική περίοδο (2021-2027). 
Σημειώνεται ότι κάθε ειδικός στόχος μπορεί να βαθμολογηθεί από 1-5 (π.χ. μπορεί δύο ειδικοί 
στόχοι να έχουν βαθμολογηθεί με 5). 

Στόχοι Πολιτικής Ειδικοί Στόχοι Ιεράρχηση επιλογών 
(βαθμολόγηση 0-5) 

Στόχος Πολιτικής 1  
Μια εξυπνότερη 

Ευρώπη μέσω της 
προώθησης του 
καινοτόμου και 

έξυπνου οικονομικού 
μετασχηματισμού 

i. Ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και 
την αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών 

 

ii. Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους 
πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις 

 

iii. Ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ 

 

iv. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη 
βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα 

 

Στόχος Πολιτικής 2  
Μια πιο πράσινη 

Ευρώπη 

i. Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης  

ii. Προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  

iii. Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων 
και εξοπλισμού αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο  

 

iv. Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις 
καταστροφές 

 

v. Προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης του νερού  

vi. Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία   

vii. Ενίσχυση της βιοποικιλότητας, των πράσινων υποδομών 
στο αστικό περιβάλλον και τη μείωση της ρύπανσης 

 

Στόχος Πολιτικής 3  
Μια πιο 

διασυνδεδεμένη 
Ευρώπη 

i. Ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας  

ii. Ανάπτυξη βιώσιμου, ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, 
έξυπνου, ασφαλούς και διατροπικού ΔΕΔ-Μ 

 

iii. Ανάπτυξη βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, 
έξυπνης, ασφαλούς και διατροπικής εθνικής, 
περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη 
πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα 

 

iv. Προαγωγή της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής 
κινητικότητας 

 

Στόχος Πολιτικής 4 
Μια πιο κοινωνική 

Ευρώπη 
ΕΤΠΑ 

i. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών 
εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης της κοινωνικής 
καινοτομίας και των υποδομών  

 

ii. Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς 
αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης υποδομών 

 

iii. Ακόμη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική ένταξη 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, μεταναστών και των 
μειονεκτουσών ομάδων, με την εφαρμογή 
ολοκληρωμένων μέτρων που αφορούν μεταξύ άλλων τη 
στέγαση και τις κοινωνικές υπηρεσίες 

 

iv. Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική 
περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής 
περίθαλψης 
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Στόχοι Πολιτικής Ειδικοί Στόχοι Ιεράρχηση επιλογών 
(βαθμολόγηση 0-5) 

Στόχος Πολιτικής 4 
Mια πιο κοινωνική 

Ευρώπη 
ΕΚΤ + 

1i Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των 
ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων, των 
μακροχρόνια ανέργων και των οικονομικά μη ενεργών 
ατόμων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της 
κοινωνικής οικονομίας  

 

2ii Εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς εργασίας και 
των υπηρεσιών για την αξιολόγηση και την πρόβλεψη 
των αναγκών σε δεξιότητες και εξασφάλιση της 
έγκαιρης και εξατομικευμένης βοήθειας και στήριξη 
της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 
των μεταβάσεων και της κινητικότητας  

 

3iii Προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, βελτίωση της ισορροπίας της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, 
περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην παιδική 
φροντίδα, προώθηση ενός υγιούς και κατάλληλα 
προσαρμοσμένου εργασιακού περιβάλλοντος για την 
αντιμετώπιση κινδύνων για την υγεία, προώθηση της 
προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων 
και των επιχειρηματιών στην αλλαγή και ενεργός και 
υγιής γήρανση 

 

4iv Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και 
της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με την αγορά εργασίας με σκοπό τη 
στήριξη της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων 

 

5v Προώθηση της ίσης πρόσβασης και της ολοκλήρωσης 
ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ιδίως για μειονεκτούσες ομάδες, από την 
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, μέσω της 
γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς 
και την εκπαίδευση και τη μάθηση ενηλίκων, 
περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής 
κινητικότητας για όλους 

 

6vi Προώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως με ευκαιρίες 
για ευέλικτη αναβάθμιση των δεξιοτήτων και 
επανειδίκευση για όλους, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ψηφιακές δεξιότητες, την καλύτερη πρόβλεψη των 
αλλαγών και τις νέες απαιτήσεις για δεξιότητες με 
βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 
διευκολύνοντας τις μεταβάσεις στη σταδιοδρομία και 
προωθώντας την επαγγελματική κινητικότητα 

 

7vii Προώθηση της ενεργού ένταξης, με σκοπό την 
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της 
ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της 
απασχολησιμότητας 

 

8viii Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 
υπηκόων τρίτων χωρών και των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 
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Στόχοι Πολιτικής Ειδικοί Στόχοι Ιεράρχηση επιλογών 
(βαθμολόγηση 0-5) 

9ix Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε 
ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές 
υπηρεσίες, εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική 
προστασία βελτίωση της προσβασιμότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των 
υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης 

 

10x Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και 
των παιδιών 

 

11ix Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με παροχή 
τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας προς τους 
απόρους, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών 
μέτρων 

 

Στόχος Πολιτικής 5: 
Μια Ευρώπη πιο 

κοντά στους πολίτες 

i Ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής 
και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές 

 

ii Ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής 
και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των 
παράκτιων περιοχών μέσω της τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 

 

 

iv. Στον τομέα δράσης του φορέα σας αναφέρετε ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων και μαζί, 
το πολύ ως τρία έργα με υψηλή ωριμότητα που κρίνεται αναγκαίο να ενταχθούν στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΑΜΘ 2021-2027 (αναφέρετε σε ποιο από τους 5 στόχους πολιτικής 
εντάσσονται). 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

v. Αναφέρετε ενδεχόμενες ώριμες/επεξεργασμένες ήδη προτάσεις για ΟΧΕ/ΤΑΠΤΟΚ ή άλλες 
χωρικές παρεμβάσεις που εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων και των προτεραιοτήτων της ΑΜΘ. 

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

vi. Αναφέρετε εμπόδια / δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίσατε ως δικαιούχος στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας ΑΜΘ 2014-2020 και λειτούργησαν ανασχετικά 
στην ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση έργων/δράσεων του φορέα σας (συμπληρώνεται από 
φορείς που ήταν δικαιούχοι την προγραμματική περίοδο 2014-2020).    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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vii. Τα προβλήματα επιλύθηκαν; 

 

ΝΑΙ   

 

ΟΧΙ 

 

ΜΕΡΙΚΩΣ  

 

viii. Αν τα προβλήματα επιλύθηκαν, αναφέρετε το χρόνο που απαιτήθηκε για την επίλυσή τους και 
τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν. 

 

Χρόνος επίλυσης: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Τρόπος επίλυσης: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ix. Αναφερθείτε στις αναγκαίες θεσμικές / οργανωτικές ρυθμίσεις, οι οποίες αποτελούν 
προϋπόθεση για το σχεδιασμό, εφαρμογή και λειτουργία των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, 
κατά τη νέα προγραμματική περίοδο: 

 

α) Σχεδιασμός: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

β) Εφαρμογή / υλοποίηση: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) Λειτουργία 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

x. Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της πορείας σχεδιασμού του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας ΑΜΘ 2021-2027 παρακαλούμε συμπληρώστε τη 

διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου:  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


