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ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ 

ΤΗΝ 31.12.2013 

 

Το Ε.Π. για την ΠΑΜΘ σημείωσε σημαντική πρόοδο κατά το 2013 σε όλα τα επίπεδα ήτοι 

ενεργοποίησης του προγράμματος, εντάξεων νέων πράξεων, συμβάσεων και πληρωμών.  

Κατά το Β Εξάμηνο του 2013 έλαβε χώρα η 3η Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμμα-

τος Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 με ιδιαίτερες απαιτήσεις λόγω αλλαγής των χρημα-

τοδοτικών πινάκων, αναγκών προσαρμογής λεκτικών αναφορών αλλά και συντονισμού με 

κεντρικούς φορείς. Αναλυτικά περιλαμβάνει: 

 Ενίσχυση του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότη-

τας στην Π-ΑΜΘ» με 15 εκατ. ευρω Κοινοτικής Συμμετοχής 

 Μείωση του Άξονα Προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα 

στην Π-ΑΜΘ» κατά 10 εκατ. ευρώ Κοινοτικής Συμμετοχής 

 Μείωση του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην 

Π-ΑΜΘ» κατά 5 εκατ. ευρώ Κοινοτικής Συμμετοχής 
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 Μείωση του Άξονα Προτεραιότητας 11 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στην Π-

ΑΜΘ» κατά 10 εκατ. € Κοινοτικής Συμμετοχής 

Κατά το πρώτο Εξάμηνο του 2013 και λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό ποσοστό ενεργοποίη-

σης του προγράμματος (άνω του 200%) εκδόθηκαν δύο προσκλήσεις Δημόσιας Δαπάνης 25 

εκατ. €. Οι προσκλήσεις αφορούσαν σε / κατασκευή / αναβάθμιση / ολοκλήρωση περιφε-

ρειακών τοπικών οδών και επαρχιακών οδών (ΑΠ 3 - Κωδ. Προτ. 23) και σε (Ολοκληρωμέ-

να Σχέδια για την ένταξη των Ρομά και πληθυσμών που διαμένουν σε ιδιαίτερα υποβαθμι-

σμένους οικισμούς) (ΑΠ 9 - Κωδ. Προτ. 61). 

Εντάχθηκαν 42 πράξεις Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης (ΣΔΔ) 51.957.133 €. 

Κατά το δεύτερο Εξάμηνο του 2013 εντάχθηκαν 55 πράξεις Συγχρηματοδοτούμενης Δημό-

σιας Δαπάνης (ΣΔΔ) 52.182.290 €  ενώ σε φάση ένταξης βρίσκεται το μεγάλο έργου του Νέ-

ου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής προϋπολογισμού 66.805.283 εκατ. €. 

Ακολουθεί συγκριτική παράθεση εξέλιξης του ΠΕΠ ΠΑΜΘ την 31.12.2012 και 31.12.2013. 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ 31.12.2012 31.12.2013 
Εκχωρήσεις από ΕΥΣ σε ΕΔΑ ΠΑΜΘ 
(περιλαμβάνεται JESSICA και υπόλοιπο 
άξονα 11) 

485.882.353 485.882.353 

Εκχωρήσεις από λοιπά προγράμματα 
σε ΕΔΑ ΠΑΜΘ (ΕΠΠΕΡΑΑ και 
Ε.Π.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑ-
ΜΙΚΟΥ) 

37.072.106 37.071.607 

Αξονας 6 Ψηφιακή σύγκλιση και επι-
χειρηματικότητα στην ΠΑΜΘ (δεν έχει 
εκχωρηθεί σε ΕΔΑ ΠΑΜΘ) 

78.823.529 67.058.824 

Σύνολο εκχωρήσεων  601.777.988 590.012.784 
Αριθμός προσκλήσεων που έχουν εκ-
δοθεί από ΕΔΑ ΠΑΜΘ 

82 84 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (δημ. Δαπ.) 1.079.998.762 1.116.195.562 
Ποσοστό ενεργοποίησης προγράμμα-
τος 

222,28% 229.73% 

Αριθμός ενταγμένων πράξεων 366 460 
Αριθμός ενταγμένων πράξεων σε προ-
γράμματα που έχουν εκχωρήσει ποσά 
σε ΕΔΑ ΠΑΜΘ 

41 45 

Προϋπολογισμός ενταγμένων πράξεων 
(συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δα-
πάνη) 

739.817.830 695.601.648 

Εκχωρηθέντα σε ΕΔΑ ΠΑΜΘ προϋπο-
λογισμός ενταγμένων πράξεων (συγ-

36.329.064 33.149.267 
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χρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) 
Ποσοστό προϋπολογισμού ενταγμένων 
πράξεων σε σχέση με εκχωρηθέν ποσό 

152,26% 143.16% 

Συμβάσεις (συγχρηματοδοτούμενη δη-
μόσια δαπάνη) 

391.147.573 515.721.756 

Ποσοστό συμβάσεων σε σχέση με εκ-
χωρηθέν ποσό 

80,50% 106.14% 

Πληρωμές (συγχρηματοδοτούμενη δη-
μόσια δαπάνη) 

207.547.978 301.535.210 

Ποσοστό πληρωμών σε σχέση με εκ-
χωρηθέν ποσό 

42,72% 62,06% 

Πληρωμές (συγχρηματοδοτούμενη δη-
μόσια δαπάνη) άξονας 6 Ψηφιακή σύ-
γκλιση και επιχειρηματικότητα στην 
ΠΑΜΘ 

44.950.778 47.017.080 

Ποσοστό πληρωμών σε σχέση με εκ-
χωρηθέν ποσό Ε.Π. Μακεδονίας Θρά-
κης για ΠΑΜΘ 

44,71% 63,04% 

Εκχωρηθέντα σε ΕΔΑ ΠΑΜΘ πληρωμές  
(συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δα-
πάνη) 

14.404.348 14.757.363 

Συνολικές πληρωμές (συγχρηματοδο-
τούμενη δημόσια δαπάνη) όλοι οι άξο-
νες εκχωρηθέντα και μη εκχωρηθέντα 
ποσά σε ΕΔΑ ΠΑΜΘ 

266.903.104 363.309.654 

Ποσοστό πληρωμών σε σχέση με εκ-
χωρηθέντα ποσά 

44,35% 62% 

 

Αναλυτικά ανά άξονα η πρόοδος του προγράμματος έχει ως εξής: 

 

Αξονας 03 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΘ»  

Ο άξονας περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας που βελτιώνουν την 

πρόσβαση σε χώρους ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων (ΒΙ.ΠΕ. και λιμάνια) και σε 

ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη των λιμενικών υ-

ποδομών κύρια στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα και στη συμπλήρωση του σιδηρο-

δρομικού δικτύου και τη σύνδεσή του με χώρους οικονομικού ενδιαφέροντος (ΒΙ.ΠΕ. και 

λιμάνια). Τέλος, επιδιώκεται η συμπλήρωση και η κατασκευή των καθέτων, ως προς τη 

γεωγραφική ανάπτυξη της Περιφέρειας, οδικών αξόνων.  

Ειδικοί στόχοι  

 Μείωση του χρόνου και του κόστους μετακίνησης (προσώπων και αγαθών) 

 Βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 

 Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης 
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Αναμενόμενες επιπτώσεις 

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην ΠΑΜΘ από την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Άξονα 

Προτεραιότητας 3 είναι: 

 Αύξηση της ροής των οχημάτων και φορτίου 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των χώρων οικονομικού 

ενδιαφέροντος και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων – Διασφάλιση της βιωσιμότη-

τας των επενδύσεων σε χώρους οικονομικού ενδιαφέροντος 

 Βελτίωση ανταγωνιστικότητας συνοριακών περιοχών 

 Ενίσχυση του ημερησίου συστήματος μετακινήσεων μεταξύ των κύριων αστικών κέ-

ντρων 

 Ενίσχυση του ημερήσιου συστήματος μετακινήσεων μεταξύ υπαίθρου και αστικών 

περιοχών 

 Μείωση τροχαίων ατυχημάτων 

Συνοπτικά δίνεται η εξέλιξη του άξονα 03 

εκχωρήσεις προσκλήσεις προϋπολογισμός 

εντάξεων   

συμβάσεις πληρωμές 

230.005.882,00 430.995.729,00 267.483.345,47 238.103.216,01 139.080.192,75 
 

 

Αξονας 09 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΘ»  

Ο Άξονας Προτεραιότητας συμβάλει στην αυτοτροφοδοτούμενη και ολοκληρωμένη ανάπτυ-

ξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την 

προστασία, αναβάθμιση και ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, την εξασφάλιση της 

υγείας και της ευεξίας του συνόλου του πληθυσμού της Περιφέρειας, την αναβάθμιση των 

συνθηκών ποιότητας του εκπαιδευτικού δικτύου και την ανάδειξη του πολιτισμού ως παρά-

γοντα οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας. Επίσης, έμφαση αποδίδεται στην επίτευξη 

της χωρικής συνοχής μέσα από την υλοποίηση «ολοκληρωμένων σχεδίων για την αστική 

αναγέννηση», που αφορούν στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. 

Ειδικοί στόχοι 
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 Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών διαχείρισης αποβλήτων (ή ολοκληρωμένη διαχεί-

ριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων), Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων, Δι-

αχείριση κινδύνων, Αειφορική διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος 

 Βελτίωση της ανταποδοτικότητας του υγειονομικού συστήματος, Προστασία της Δημόσιας 

Υγείας και ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας, Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης 

  Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στον τομέα της εκπαίδευσης, 

Κάλυψη των κενών στη φυσική υποδομή (ανεπάρκεια σχολικής στέγης και εξοπλισμός)  

 Ενίσχυση βασικών πολιτιστικών υποδομών προς βέλτιστη αξιοποίησή τους, Προστασία 

και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 

 Χωρική ανάπτυξη: Βιώσιμη αστική ανάπτυξη, Ενίσχυση ορεινών περιοχών, Ενίσχυση μει-

ονεκτικών περιοχών, Ενίσχυση νησιώτικών και παράκτιων περιοχών 

Συνοπτικά δίνεται η εξέλιξη του άξονα 09 

εκχωρήσεις προσκλήσεις προϋπολογισμός 

εντάξεων   

συμβάσεις πληρωμές 

238.447.059,00 661.534.033,29 409.354.800,65 263.150.766,51 149.435.812,51 

 

Αξονας 11 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΘ»  

Περιλαμβάνουν ενέργειες για την αποτελεσματική εφαρμογή, διαχείριση, παρακολούθηση, 

έλεγχο, και αξιολόγηση του προγράμματος, ενέργειες δημοσιοποίησης/ πληροφόρησης των 

φορέων και πολιτών και ενέργειες ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης για την υποστήριξη 

του σχεδιασμού και την εφαρμογή τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. 

Επιπλέον μετά από ειδική έγκριση από την ΕΥΣ χρηματοδοτούνται οι μελέτες του αυτοκινη-

τόδρομου Δράμα – Καβάλα με δικαιούχο την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ ώστε να καταστεί το έργο ώ-

ριμο προς χρηματοδότηση. 

Συνοπτικά δίνεται η εξέλιξη του άξονα 11 

εκχωρήσεις προσκλήσεις προϋπολογισμός 

εντάξεων   

συμβάσεις πληρωμές 

7.271.972,00 13.469.000,00 8.606.062,40 4.310.334,24 2.979.845,57 
 

Ενεργοποίηση προγράμματος 
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Την 31.12.2013 δεν υπάρχουν ανοικτές προσκλήσεις και δεν προγραμματίζεται η έκδοση  

νέων προσκλήσεων εντός του 2014. 

 

 

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΔΕΙΚΤΕΣ 

 

Σε ότι αφορά στη φυσική πρόοδο του προγράμματος, από την ανάλυση των ενταγμένων 

έργων, προκύπτει: 

Α) Στον τομέα των Μεταφορικών Υποδομών χρηματοδοτείται με 77 εκατ. € η αναβάθ-

μιση – συμπλήρωση του κάθετου οδικού άξονα Αρδάνιο - Ορμένιο – Ελληνοβουλγαρικά σύ-

νορα (τμήμα του Διευρωπαϊκού Άξονα 9) μήκους 40 χιλιομέτρων περίπου. 

Στον τομέα των Λιμενικών υποδομών χρηματοδοτούνται με 27,8 εκατομμύρια € η συνέχιση 

των εργασιών της αναβάθμισης και επέκτασης των Λιμένων Αλεξανδρούπολης και Καβάλας 

(παλαιός λιμένας) και η κατασκευή πλωτών εγκαταστάσεων στο Λιμένα της Καβάλας. 

 Στον τομέα της αναβάθμισης του Σιδηροδρομικού Δικτύου χρηματοδοτείται με 16,3 εκατ. 

€ η αναβάθμιση της γραμμής Αλεξανδρούπολης – Ορμενίου, το τμήμα μεταξύ Διδυμοτείχου – 

Μαρασίων, συνολικού μήκους 15 χιλιομέτρων περίπου καθώς και η σιδηροδρομική σύνδεση 

του λιμένα της Αλεξανδρούπολης. 

Σημαντικές είναι επίσης οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο εθνικό, τοπικό και περιφε-

ρειακό οδικό δίκτυο της περιφέρειας προϋπολογισμού 146,7 εκατ. € με έμφαση στην άρση 

της απομόνωσης ορεινών και μειονεκτικών, στη βελτίωση της διασύνδεσης με γειτονικές 

χώρες (π.χ. κατασκευή οδού σύνδεσης Κυπρίνου – Ιβαϊλοβγκραντ) και στην υλοποίηση πα-

ρακάμψεων και περιφερειακών οδών σημαντικών αστικών περιοχών της περιφέρειας όπως 

η παράκαμψη της Αλεξανδρούπολης.  

 

Β) Στο τομέα του Περιβάλλοντος  για τη βελτίωση των συνθηκών ύδρευσης (βελτίωση 

ποιότητας και ποσότητας νερού) υλοποιούνται έργα προϋπολογισμού 83,4 εκατ. €, για την 

επεξεργασία λυμάτων (δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων) 18,7 

εκατ. €, για την πρόοδο του Περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων διατίθε-

νται πόροι της τάξεως των 21,2 εκατ. €, για την ανανεώσιμη ενέργεια, γεωθερμική, έργο 

προϋπολογισμού 8,5 εκατ. € και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας έργα προϋπολογισμού 

5 εκατ. €.   
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Γ) Στον τομέα της Εκπαίδευσης συνολικά υλοποιούνται 73 έργα προϋπολογισμού 79,6 ε-

κατ. €. Στην τριτοβάθμια (ΔΠΘ και ΤΕΙ ΑΜΘ) χρηματοδοτούνται σημαντικά έργα και συγκε-

κριμένα το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ενισχύεται για την κατασκευή των κτιριακών 

εγκαταστάσεων του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (προϋπολογισμού 12,3 εκατ. €) καθώς 

και με εξοπλισμό 6 εκατ. €, ενώ με προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού προϋπολογισμού 

11 εκατ. € ενισχύεται και το Τεχνολογικό Ίδρυμα Καβάλας. Επίσης, σημαντική είναι και η 

ενίσχυση για τη κατασκευή νέων ή τη βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών στη Α΄ 

βάθμια και Β’ βάθμια εκπαίδευσης όπου ο αριθμός ωφελούμενων μαθητών ανέρχεται σε 

28.717. Σημαντική είναι και η δράση που υλοποιείται για την προμήθεια εξοπλισμού 145 

Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής με στόχο την αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευ-

σης και την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού προϋπολογισμού 3,0 εκατ. €.  

Δ) Ο πολιτισμός ο οποίος αποτελεί ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και σημαντικός μοχλός ενίσχυσης του Τουρισμού, ενισχύ-

εται με 37 εκατ. € με παρεμβάσεις στους 16 σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους και 

μνημεία της περιφέρειας (Θάσος, Καβάλα, Σαμοθράκη, Μεσημβρία, Άβδηρα, Κομοτηνή, Κο-

σμοσώτειρα Φερών). Επίσης, στον τομέα του Σύγχρονου Πολιτισμού υλοποιείται και εξα-

σφαλίζεται η συνέχιση της αναστήλωσης του Φρουραρχείου Ξάνθης – Οικία Χατζιδάκι (Πο-

λυχώρος Τέχνης και Σκέψης) και χρηματοδοτείται η προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλη-

ρωμένη λειτουργία υφιστάμενων υποδομών στην Περιφέρεια ΑΜΘ. 

Ε) Στον τομέα της Υγείας κατευθύνονται 18,9 εκατ. € για την αναβάθμιση των υποδομών μονάδων   

 πρωτοβάθμιας φροντίδας, την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και την ενίσχυση του ΕΚΑΒ, 

αναβαθμίζοντας 2.300 κλίνες στο σύνολο της Π-ΑΜΘ, την κατασκευή πολυδύναμων Ιατρεί-

ων Οφρυνίου και Δοξάτου. Στον τομέα της υγείας η κατασκευή του νέου Νοσοκομείου Κο-

μοτηνής προϋπολογισμού 66,8 εκατ. € αποτελεί τη σημαντικότερη παρέμβαση που είναι σε 

φάση ένταξης. 

Στον τομέα των Κοινωνικών Υποδομών υλοποιούνται παρεμβάσεις για την κατασκευή / 

βελτίωση 28 Βρεφονηπιακών Σταθμών προϋπολογισμού 14,9 εκατ. € συνολικής δυναμικό-

τητας 880 παιδιών καθώς και 4 Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και λοιπών κοινωνικών 

υποδομών προϋπολογισμού 25,4 εκατ. €. 

ΣΤ) Η ανάδειξη των αστικών κέντρων της περιφέρειας με την υλοποίηση έξι επιχειρησια-

κών σχεδίων από τους Δήμους Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Ξάνθης, Καβά-



 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΤΠΑ  
 

 

- 8 -

λας και Δράμας προϋπολογισμού 42 εκατ. € με κατεύθυνση τον περιορισμό των έργων α-

στικών αναπλάσεων, την ενίσχυση των δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και 

δράσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της «κοινωνικής» και «οικονομικής» υποβάθμι-

σης μιας αστικής περιοχής. 

Ζ) Ιδιαίτερης αναπτυξιακής σημασίας για την Περιφέρεια είναι η κατάρτιση και υλοποίηση 

τριών ριδικών χωρικών παρεμβάσεων και συγκεκριμένα:  

 του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδό-

πης το οποίο στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, 

στην ενίσχυση της τοπικής οικονομικής βάσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

μέσω της αναβάθμισης - δημιουργίας των αναγκαίων υποδομών στην ορεινή περιο-

χή της Οροσειράς της Ροδόπης και ενεργοποιήθηκε σε πρώτη φάση με πόρους του 

ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 25 εκατ. €. Για το πρόγραμμα εγκρίθηκε η 1τη αναθεώρηση 

από το Περιφερειακό Συμβούλιο το 12/2012.  

 Ειδικό πρόγραμμα Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Παράκτιας Ζώνης στην 

Περιφέρεια ΑΜΘ  

 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ και πληθυσμών που δια-

μένουν σε Ιδιαίτερα Υποβαθμισμένους Οικισμούς της Περιφέρειας ΑΜΘ έργα π/υ 6 

εκ. €.  

Τα προγράμματα εντάχθησαν στη λογική της ολοκληρωμένης παρέμβασης με τη συμμετοχή 

πολλών εργαλείων χρηματοδότησης (πολυταμειακή προσέγγιση) με πόρους του ΕΚΤ και 

του Γεωργικού Ταμείου. Τελικά οι πόροι δεν εκχωρήθηκαν στην ΕΔΑ ΠΑΜΘ οπότε υλοποιεί-

ται μόνο το τμήμα των υποδομών χρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ.  Ο σχεδιασμός και η εν 

μέρει υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων αποτελεί μία από της βάσεις σχεδιασμού της 

χωρικής ανάπτυξης της επόμενης προγραμματικής περιόδου καθώς έχει αποφασισθεί ο πο-

λυταμειακός χαρακτήρας του νέου ΕΣΠΑ και οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν προχωρήσει σε 

ενέργειες ωρίμανσης έργων που θα συμπληρώσουν τις παρεμβάσεις αυτές.  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Σε ότι αφορά στην Κοινοτική Πρωτοβουλία JESSICA η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – 

Θράκης αντιλαμβανόμενη τη στρατηγική σημασία του νέου αυτού χρηματοδοτικού μηχανι-

σμού για την προώθηση έργων αστικής ανάπτυξης στην παρούσα αλλά και στην επόμενη 

Προγραμματική Περίοδο δέσμευσε 10.000.000 € από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜΘ) για έργα Διαχείρισης οικιακών και 

βιομηχανικών αποβλήτων, Ανάπτυξης πολιτιστικών υποδομών και έργα σε χερσαίες ζώνες 
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λιμένων (Καβάλας και Αλεξανδρούπολης).Έχει υποβληθεί ένα έργο προς αξιολόγηση στο 

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης. Κατά το Α’ εξάμηνο 2014 από την πρόοδο εντάξεων και υλοποί-

ησης έργων στο Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της ΠΑΜΘ θα κρίνει εάν θα παραμείνουν οι πό-

ροι στο Ταμείο ή εάν θα επιστραφούν στον άξονα 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας ΑΜΘ υλοποιεί πέντε (5) έργα προτεραιότητας 

συνολικού προϋπολογισμού 210,9 εκατ. €. Τα δύο εξ αυτών είναι έργα μεταφορών συνολι-

κού προϋπολογισμού 118 εκατ. €, το ένα στον τομέα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλή-

των προϋπολογισμού 17,5 εκατ. €, ένα έργο υγείας προϋπολογισμού 66,8 εκ € και ένα έρ-

γο πιλοτικής αξιοποίησης του γεωθερµικού πεδίου προϋπολογισμού 8,6 εκατ. €. 

 Υλοποιείται το έργο Πιλοτική αξιοποίηση του γεωθερµικού πεδίου Ερατείνου στο ∆ήµο 

Νέστου 

Σύμβαση 8 εκ € 

 Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο 

Τμήμα Αρδάνιο- Μάνδρα  

Προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 75.900.000 €, Σύμβαση 

47.569.417 €, Πληρωμές 12.154.353 €. 

Το έργο δε δύναται να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και πρέπει 

να αποτελέσει έργο γέφυρα με την επόμενη προγραμματική περίοδο. 

 Τμήμα Μάνδρα Ψαθάδες (έργο γέφυρα με προγραμματική περίοδο 2000-2006) 

Προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 29.369.105 €, Σύμβαση 

29.369.105 €, Πληρωμές 14.412.623 €. 

 Προµήθεια εξοπλισµού προεπεξεργασίας και ανακύκλωσης αστικών στερεών αποβλήτων 

σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ εκτιμάται ότι με την υλοποίηση του 1ου υποέργου το 

α΄εξάμηνο 2014 θα λειτουργεί σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών σε όλη την έκταση 

της ΠΑΜΘ 

Προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 17.403.307 €  

 Εκκρεμεί απόφαση ένταξης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑ-

ΣΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕ-

ΟΥ Γ. Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» προϋπολογισμού 66,8 εκατ. €. 
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ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Με  την 587/29-1-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε το  πρόγραμμα επι-

τόπιων επαληθεύσεων του έτους 2013.  Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό  προβλεπόταν η 

διενέργεια   επιτόπιων επαληθεύσεων το έτος αυτό  σε 99 έργα  του προγράμματος.  

Ο πληθυσμός αυτός  των έργων αυτών  προέκυψε  μέσω  επιλογής  που στηρίχθηκε στο 

μαθηματικό υπόβαθρο ενός στατιστικού πλάνου (Monetary Unit Sampling-MUS) σε ότι αφο-

ρά στον προσδιορισμό του μεγέθους του δείγματος, με την προϋπόθεση ότι είχαν δηλωθεί 

δαπάνες στο σύστημα το προηγούμενο έτος (2012) στις προς επιλογή πράξεις και  στην αξι-

ολόγηση των αποτελεσμάτων των επιτόπιων επαληθεύσεων του προηγούμενου έτους.  

Έτσι στο έτος 2013 για   πληθυσμό 370 έργων προέκυψε βάσει των δαπανών που  δηλώθη-

καν το προηγούμενο έτος   ελάχιστη δαπάνη για καθολική επαλήθευση 522.959,61€ και 34 

έργα προς καθολική επαλήθευση.  από τις απομείνασες πράξεις  με τον αλγόριθμο του 

ΟΠΣ  προέκυψε ακόμη δείγμα 63 πράξεων.  

Στο σύνολο των προς επαλήθευση πράξεων  προστέθηκαν και  δύο ακόμη  πράξεις για τις 

οποίες υπήρχε σχετικό αίτημα ελεγκτικών οργάνων (πράξεις: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Δ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» με αριθμό ΟΠΣ 

216346, σχετική υποχρέωση βάσει της 6642/19-9-2012 και το έργο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ με αριθμό ΟΠΣ 200164 καθώς προκύπτει  σχετική 

υποχρέωση   βάσει της  6784/25-9-2012). Το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

T.Δ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» με αριθμό ΟΠΣ 296201 για το οποίο  υπήρξε επίσης   σχετική υπο-

χρέωση   βάσει της  5371/24-7-2012 είχε ήδη επιλεχθεί από την δειγματοληψία. 

 

Με την  7402/8-10-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.  μετά  τα αποστολή  του  α-

παιτούμενου δείγματος από   το Υπουργείο Ανάπτυξης  ( 397/26-9-2013) εγκρίθηκε το  

πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων του  Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007-2013. Βάσει του προ-

γράμματος αυτού προέκυψε  απαίτηση  επιτόπιων ελέγχων σε  22  συνολικά  δικαιούχους 

του μέτρου 112 του ΠΑΑ, το οποίο έχει εκχωρηθεί, για το ημερολογιακό έτος 2013, στο 

πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ)65/2011.   

Από τις 99 πράξεις  προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων  και των 22  ελέγχων σε  δι-

καιούχους του μέτρου 112 του ΠΑΑ , ολοκληρώθηκε το σύνολο τους (100%) εντός του τρέ-

χοντος  έτους 2013.   
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Για όλες τις πιο πάνω επιτόπιες επαληθεύσεις  έχουν υποβληθεί οι προβλεπόμενες από το 

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου τυποποιημένες εκθέσεις επαληθεύσεων και έχουν κατα-

χωριστεί το Ο.Π.Σ.  

Η αναλυτική εξέταση των αποτελεσμάτων των ελέγχων του τρέχοντος έτους 2013 θα γίνει  

κατά την σύνταξη του προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων του  έτους 2014 τα δε απο-

τελέσματα της θα ληφθούν υπόψη στην σύνταξη του εν λόγω προγράμματος 

 

 
Αριθμός επαληθεύ-
σεων ποσοστό Ελεγχθείσες δαπάνες  Διορθώσεις 

Α Εξάμηνο 52 52,50% 31.035.676,81 0,00 
Β Εξάμηνο 47 47,50% 54.665.509,77 415.377,51 
Σύνολο 99 100,00% 85.701.186,58 415.377,51 

 
 
Μέτρο 112 ΠΑΑ 

 
Αριθμός επαληθεύ-
σεων ποσοστό Ελεγχθείσες δαπάνες  Διορθώσεις 

Α Εξάμηνο 0 0,00% 0,00 0,00 
Β Εξάμηνο 22 100,00% 96.750,00 0,00 
Σύνολο 22 100,00% 96.750,00 0,00 

 
 

 Έλεγχοι εξωτερικών οργάνων  

 

 Το έτος 2013 διενεργήθηκαν από την ΕΔΕΛ  έλεγχοι σε  δύο   (2) πράξεις  που χρηματοδο-

τούνται από το πρόγραμμα.  

1. «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΖΩΝΗ 1»  (ΟΠΣ 

323000/1) 

2. «ΣΥΝΔΕΣΗ Ε.Ο. 57 ΔΡΑΜΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡ-

ΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΔΡΑΜΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ – ΟΡΙΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 

ΔΡΑΜΑΣ» (ΟΠΣ 215594/5) 

Για τους ελέγχους που έγιναν στις πιο πάνω πράξεις έχουν οριστικοποιηθεί αντίστοιχες 

εκθέσεις ελέγχου. 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Επικοινωνιακού Σχεδίου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω 

αναφερόμενες ενέργειες δημοσιότητας – πληροφόρησης: 
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 Δημοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων στον διαδικτυακό τόπο της ΕΔΑ-ΠΑΜΘ, δημο-

σιοποίηση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων, εξέλιξης του προγράμματος και εντά-

ξεων έργων  στους διαδικτυακούς τόπους  www.espa.gr  και www.eydamth.gr και 

στον τύπο. 

 Μετάδοση ραδιοφωνικού spot από 23 ραδιοφωνικούς σταθμούς της Περιφέρειας 

Α.Μ.Θ. 

 Διενέργεια οκτώ (8) ενημερωτικών συναντήσεων στην Κομοτηνή, Δράμα, Θάσο, Αλε-

ξανδρούπολη, Καβάλα, Ξάνθη, Ορεστιάδα και Σαμοθράκη με θέμα «Ενίσχυση Μικρο-

μεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, Του-

ρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»  

 Διενέργεια Εργαστηρίου με θέμα «Στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για «έξυπνη» 

εξειδίκευση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» και Περιφερειακού 

Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την προγραμματική 

περίοδο 2014 – 2020 

 Συμμετοχή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στις  εκθέσεις α)Διεθνή Έκθεση Θεσ-

σαλονίκης, β)KAVALAEXPO 2013 και γ)Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2013.  

 Παραγωγή ενημερωτικού έντυπου και έκδοση Περιοδικής έκδοσης με τίτλο «ΠΕΡΙΦΕ-

ΡΕΙΑΚΑ…Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» και ενημερωτικών φυλλαδίων για τις πα-

ρεμβάσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μα-

κεδονίας – Θράκης, τα οποία διανεμήθηκαν στους δυνητικούς δικαιούχους και στο ευ-

ρύ κοινό κατά τη διάρκεια των εκθέσεων στις οποίες πήρε μέρος η Ενδιάμεση Διαχει-

ριστική Αρχή, αλλά και μέσω των Κ.Ε.Π. των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δή-

μων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

 Ολοσέλιδες διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έξη (6) ειδικές εκδόσεις εντύπων πανελ-

λήνιας κυκλοφορίας 

 Ολοσέλιδες διαφημιστικές καταχωρήσεις σε 24 ημερήσιες και 27 εβδομαδιαίες εφημε-

ρίδες της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

 Παραγωγή τηλεοπτικού spot και μετάδοσή του από 13  τηλεοπτικούς σταθμούς περι-

φερειακής και τοπικής εμβέλειας. 

 Διανομή υλικού προβολής και προωθητικού υλικού στο ευρύ κοινό αλλά και σε άλλες 

ομάδες  
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 Έκδοση δελτίων τύπου που αφορούσαν την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, 

την ένταξη έργων, τη διενέργεια τεχνικών συναντήσεων ή εκδηλώσεων. 

 Διεξαγωγή έρευνας κοινού για την αναγνωρισιμότητα του Ε.Π. «Μακεδονία -  Θράκη» 

2007 – 2013 στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΑ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

 Τεχνικές συναντήσεις με τους δυνητικούς δικαιούχους για την πορεία υλοποίησης του 

Ε.Π. «Μακεδονία -  Θράκη» 2007 - 2013 και τις ενέργειες επιτάχυνσης υλοποίησης 

των έργων. 

 Τεχνική συνάντηση με τίτλο «Σύστημα διαχείρισης και υλοποίησης των ΤΟΠΣΑ της Πε-

ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» 

 Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ» και Εργαστήριο Καινο-

τομίας & Επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια της προετοιμασίας της Προγραμματικής 

Περιόδου 2014-2020. 

 Συμμετοχή στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιδιαίτερα Υποβαθμισμέ-

νων Περιοχών και ΡΟΜΑ  

 Στην παρακολούθηση του έργου της on-going αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προ-

γράμματος Μακεδονίας – Θράκης 

 Στο συντονισμό δράσεων για την εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 

Απορριμμάτων στην Π-ΑΜΘ στο ΥΠΕΚΑ (21 & 22 -02 -2013 και 11-05-2013 στη Θεσσα-

λονίκη). 

 Εφαρμογή του ISO 9001:2008 

 στο πρόγραμμα URBACT που αφορά στην εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων για υπο-

βαθμισμένες περιοχές Ευρωπαϊκών πόλεων. Στο δίκτυο από Ελληνικής πλευράς συμ-

μετέχει ο Δ. Κομοτηνής και η ΕΔΑ ΠΑΜΘ, 
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 Συμμετοχή σε όλες τις συναντήσεις των τριών πιλοτικών περιφερειών (ΑΜΘ, Θεσσα-

λία, Δυτική Ελλάδα.) με το Σημείο Επαφής για τους Ρομά, του Υπουργείου Εργασίας 

και τα στελέχη της Επιτροπής της Δ/σης Περιφερειών και της Δ/σης Δικαιοσύνης. 

 Επεξεργασία προτάσεων για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τους Ρομά σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και  

 Ανάπτυξη δικτύου διαμεσολαβητών μέσω του προγράμματος  ROMED  για την όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη εμπλοκή των ωφελουμένων στο σχεδιασμό και υλοποίηση των 

δράσεων.  

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 

 Το δεύτερο τρίμηνο του 2013 συμμετοχή της Μονάδας Α’ στη διαμόρφωση του Επιχει-

ρησιακού Προγράμματος της νέας Προγραμματικής Περιόδου και ειδικότερα στη δια-

μόρφωση της Απάντησης στην 1η Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνι-

στικότητας. 

 Στην εκπόνηση του αναθεωρημένου Χωροταξικού της Π-ΑΜΘ 

 Στην ενημέρωση της ΠΕΔ για το σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου (17-

05-2013) 

 Στις 11-06-2013 έλαβε χώρα στην Αθήνα Τεχνική Συνάντηση με Στελέχη της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής για την παρουσίαση και αξιολόγηση της προόδου κατάρτισης του Επι-

χειρησιακού Προγράμματος της νέας προγραμματικής περιόδου. 

 Σε επισκέψεις σε επιχειρήσεις για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής RIS 3 (30-01-2013, 

28 & 29-03-2013, 08-04-2013, 29-07-2013, 07-08-2013, 04-09-2013). 

 Στο δεύτερο εξάμηνο του 2013 εκδόθηκε η 2η εγκύκλιος για την κατάρτιση των Επι-

χειρησιακών Προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου, όπου συμμετείχε 

στη διαμόρφωση της απάντησης. 

 Τεχνικές συναντήσεις με φορείς στα πλαίσια της προετοιμασίας της Προγραμματικής 

Περιόδου 2014-2020. 
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 Από το Σεπτέμβριο του 2013 επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρη-

σιακού Προγράμματος της νέας προγραμματικής περιόδου και ειδικότερα η κατάρτιση 

του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών, στη διαμόρφωση των θέσεων της 

Περιφέρειας  

 Συμμετείχε με την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων στη διαμόρφωση βραχυπρό-

θεσμού σχεδίου Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας του 

ΔΠΘ και το ΠΣΚΕ της Π-ΑΜΘ. 

 Συμμετοχή στο Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Π-

ΑΜΘ 

 Συμμετοχή στο εθνικό δίκτυο για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευ-

σης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. 

 Στο τέταρτο τρίμηνο του 2013 εντάθηκε με ιδιαίτερες απαιτήσεις παρακολούθηση και 

σχεδόν καθημερινής συμμετοχής σε τεχνικές συναντήσεις για τη διαμόρφωση του Επι-

χειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας για τη νέα προγραμματική περίοδο με τη 

συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείου και Κεντρικών Φορέων (ΓΓΕΤ, Υπουργείο Αγρο-

τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΕΥΣΕΚΤ). 

 Μετά από διαγωνισμούς έχουν αναδειχθεί Σύμβουλοι για  νέα προγραμματική περίοδο 

και για την εκ των προτέρων αξιολόγηση και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος της νέας προγραμματικής περιόδου 

(2014 – 2020). 

      

                                                                              Ο Προϊστάμενος της 

                                                                                     ΕΔΑ  Π.Α.Μ.Θ 
 

                                                                         Βασίλειος Πιτσινίγκος 
 
 

Εσ. Διανομή 
- χρονολογικό αρχείο 
- Προϊστάμενοι Μονάδων Α΄,Β΄,Γ΄,Δ 


