
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc 
ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ 

Προετοιμασία Στρατηγικών Τοπικής 
Ανάπτυξης μέσω του LEADER του 
Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής 



Πρόσκληση για την επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων ςτο 
Πλαίσιο Του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής 
Σκοπός της πρόσκλησης είναι η επιλογή τοπικών 
προγραμμάτων LEADER, και ειδικότερα η επιλογή 
των Ομάδων Τοπικής Δράσης, των περιοχών 
εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων LEADER και των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης LEADER, στο 
πλαίσιο του ΣΣ της ΚΑΠ για την προγραμματική 
περίοδο 2023-2027. 
 
Μέσω της πρόσκλησης θα επιλεγούν κατά μέγιστο 
αριθμό 50 περιοχές εφαρμογής. 



Υποψήφιοι φορείς 
• Στο πλαίσιο της πρόσκλησης μπορούν να συμμετέχουν εταιρικά σχήματα 

ως φορείς σχεδιασμού στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης LEADER που 
προτείνουν τη σύσταση των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και της 
Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) οι οποίες είναι αρμόδιες για 
την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος.  
 

     Τα εταιρικά σχήματα πρέπει να πληρούν: 
 
• Συνιστούν νόμιμη κοινή δομή του δημόσιου – ιδιωτικού τομέα σύμφωνα 

με το καταστατικό τους. Ενδεικτικοί εταίροι - μέτοχοι μπορούν να είναι: 
ΟΤΑ Α΄ βαθμού, Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις ή και άλλοι φορείς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, 
συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, Επιστημονικοί Φορείς, Επιμελητήρια, 
καθώς και φορείς συλλογικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και 
οικονομικών συμφερόντων 
 

 
 



Υποψήφιοι φορείς 

 
• Δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης  

 
• Προτείνουν Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) η οποία 

αποτελείται από εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών 
κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, στην οποία ούτε ο δημόσιος 
τομέας ούτε καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν αντιπροσωπεύει 
ποσοστό άνω του 49% των δικαιωμάτων ψήφου. Υποχρέωση 
συμμετοχής κοινωνικού φορέα και γυναίκας ή νέου κάτω των 40 ετών 

 
 
 
 



Περιοχή εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων LEADER 

• Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων μπορεί να 
εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες πρέπει να είναι 
συνεκτικές από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη.  

 
• Προτείνεται από τις ΟΤΔ μέσω της «εκ των κάτω προς τα πάνω» 

προσέγγισης και αποτελεί προϊόν διαβούλευσης με 
αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής αλλά και τον τοπικό 
πληθυσμό. 

 
• Διαθέτει επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του ανθρώπινου 

δυναμικού και των χρηματοοικονομικών πόρων. Ειδικότερα, ο 
μόνιμος πληθυσμός της κάθε περιοχής παρέμβασης θα κυμαίνεται 
μεταξύ 10.000 - 150.000 κατοίκους. 
 

• Εξαιρούνται οι Τ.Κ. με συνολικό μόνιμο πληθυσμό μεγαλύτερο των 
15.000 κατοίκων 



Περιοχή εφαρμογής τοπικού προγράμματος LEADER της 
ΕΤΑΝΑΜ 

• Βάσει των ανωτέρω η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ θα συμπεριλάβει στην περιοχή 
παρέμβαση του Τοπικού της Προγράμματος τους 4 Δήμους των ΠΕ 
Άρτας και τους 3 Δήμους της ΠΕ Πρέβεζας με εξαίρεση τις 
Δημοτικές Κοινότητες Άρτας και Πρέβεζας των οποίων ο πληθυσμός 
ξεπερνάει τους 15.000 κατοίκους. 
 
 
 
 
 
 
 

• Ο συνολικός πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης ανέρχεται στις 
80.116 κατοίκους. 

      ΠΕ Άρτας 
• Δήμος Άρτας (Εκτός Δ.Κ. Άρτας) 
• Δήμος Νικολάου Σκουφά 
• Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων 
• Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη 

      ΠΕ Πρέβεζας 
• Δήμος  Πρέβεζας (Εκτός Δ.Κ. 

Πρέβεζας) 
• Δήμος Ζηρού 
• Δήμος Πάργας 



Περιοχή εφαρμογής τοπικού προγράμματος LEADER της 
ΕΤΑΝΑΜ 



Νέο Πρόγραμμα LEADER  
Βασικά στοιχεία και δυνητικές παρεμβάσεις 

 
κατηγορία 1 

Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας  
   

1.1 Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων 
 

• Αφορά μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων από γεωργικά προϊόντα.  
• Μέγιστος προϋπολογισμός 400.000€ (άυλες ενέργειες 40.000€) 
• Ποσοστό ενίσχυσης έως 65%  
• Στόχος η σύνδεση του 1γενη με τον 2γενή και 3γενή τομέα της τοπικής 

οικονομίας 
• Ιδρύσεις – επεκτάσεις – εκσυγχρονισμός 
• Δικαιούχοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

 
 
 

 



 
 

κατηγορία 1 
Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας  

 

1.2 Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή μη γεωργικών προϊόντων 
  

• Αφορά μονάδες παραγωγής μη γεωργικών προϊόντων από γεωργικά 
προϊόντα.  

• Μέγιστος προϋπολογισμός 300.000€ (άυλες ενέργειες 40.000€) 
• Ποσοστό ενίσχυσης έως 65%  
• Στόχος η σύνδεση του 1γενη με τον 2γενή και 3γενή τομέα της τοπικής 

οικονομίας 
• Ιδρύσεις – επεκτάσεις – εκσυγχρονισμός 
• Δικαιούχοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

 
 
 

 



 
 

κατηγορία 1 
Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας  

 

1.3 Ενίσχυση μονάδων του δασοκομικού τομέα  
  

• Αφορά μονάδες παραγωγής προϊόντων από δασοκομικά προϊόντα 
• Μέγιστος προϋπολογισμός 300.000€ 
• Ποσοστό ενίσχυσης έως 65%  
• Στόχος η σύνδεση του 1γενη με τον 2γενή και 3γενή τομέα της τοπικής 

οικονομίας 
• Ιδρύσεις – επεκτάσεις – εκσυγχρονισμός 
• Δικαιούχοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

 
 

 
 



 
 

κατηγορία 1 
Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας  

 

1.4 Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής 
ειδών μετά την 1η μεταποίηση  
 

• Αφορά επιχειρήσεις στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής 
ειδών μετά την 1η μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων 

• Μέγιστος προϋπολογισμός 300.000€ 
• Ποσοστό ενίσχυσης έως 65% 
• Ιδρύσεις – επεκτάσεις – εκσυγχρονισμός 
• Δικαιούχοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

 
      Εξειδίκευση εφαρμογής υπο-παρέμβασης 
• Προτεραιότητα σε δικαιούχους άνεργους, γυναίκες, ΚΟΙΝΣΕΠ και ορεινές 

περιοχές  
 

 



κατηγορία 1 
Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας  

 1.5 Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου   
 

• Αφορά επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (καταλύματα, ξενοδοχεία, 
εστιατόρια, εναλλακτικές μορφές τουρισμού λοιπές επιχειρήσεις στον τομέα του 
τουρισμού) 

• Μέγιστος προϋπολογισμός 300.000€ 
• Ποσοστό ενίσχυσης έως 65% 
• Στόχος η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η προσέλκυση νέων κατηγοριών 

τουριστών, η αναβάθμιση υπηρεσιών. 
• Ιδρύσεις – επεκτάσεις – εκσυγχρονισμός 
• Δικαιούχοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

 
      Εξειδίκευση εφαρμογής υπο-παρέμβασης 
• Προτεραιότητα σε δικαιούχους άνεργους, γυναίκες, ΚΟΙΝΣΕΠ και ορεινές 

περιοχές  
• Ιδρύσεις καταλυμάτων μόνο στις ορεινές περιοχές και σε νησιά με πληθυσμό 

μικρότερο των 3.500 κατοίκων. 
 
 

 



κατηγορία 1 
Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας  

 

1.6 Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  
 

• Αφορά σε ίδρυση ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών όπως 
παιδότοποι και γηροκομεία, κλπ 

• Μέγιστος προϋπολογισμός 300.000€ 
• Ποσοστό ενίσχυσης έως 65% 
• Ιδρύσεις – επεκτάσεις – εκσυγχρονισμός 
• Δικαιούχοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

 
 

      Εξειδίκευση εφαρμογής υπο-παρέμβασης 
• Προτεραιότητα σε δικαιούχους άνεργους, γυναίκες, ΚΟΙΝΣΕΠ και ορεινές 

περιοχές  
 

 



 
 

κατηγορία 1 
Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας  

 
1.7 Εξοικονόμηση ενέργειας & νερού, ενίσχυση βιο-οικονομίας & κυκλικής 
οικονομίας 
 

• Αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων  
• Μέγιστος προϋπολογισμός 300.000€ 
• Ποσοστό ενίσχυσης έως 80%  
• Δικαιούχοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

 
       Εξειδίκευση εφαρμογής υπο-παρέμβασης 
• Δεν μπορούν να είναι επιλέξιμες δαπάνες που συνδέονται με άλλου 

είδους εκσυγχρονισμό / αναβάθμιση επιχειρήσεων 
 
 

 



κατηγορία 2 
εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού  

2.1 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 1-γενή τομέα 
2.2 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 2-γενή τομέα 
2.3 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 3-γενή τομέα 
 

• Μέγιστος προϋπολογισμός 20.000€ 
• Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100%  
• Το αντικείμενο της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένο με 

την τοπική στρατηγική. Ως εκ τούτου δεν είναι επιλέξιμα προγράμματα 
γενικής εκπαίδευσης 

• Ειδικότερα, για την υπο-παρέμβαση «2.1 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού 
στον 1-γενή τομέα» το αντικείμενο της εκπαίδευση δεν πρέπει να 
ταυτίζεται με το αντικείμενο εκπαίδευσης των οριζόντιων παρεμβάσεων 
του ΣΣ της ΚΑΠ 

• Επιμόρφωση τοπικού γενικού πληθυσμού σε θέματα βασικών ψηφιακών 
δεξιοτήτων 
 

 
 
 

 



κατηγορία 3 
ενδυνάμωση τοπικού κοινωνικού ιστού  

3.1 Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού 
(παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.) 
 
3.2 Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, την 
καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση 
προσφύγων / μεταναστών 
 

• Αφορά σε μη ανταποδοτικές επενδύσεις όχι από ΜΜΕ 
• Μέγιστος προϋπολογισμός 400.000€ και 20.000€ για άυλες πράξεις 
• Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100%  
• Δικαιούχοι μπορούν να είναι τοπικοί φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου 

δημοσίου ή σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
• Συμπληρωματικότητα με ΕΚΤ και Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
• Προτεραιότητα στη χρήση υφιστάμενων υποδομών 

 
 



κατηγορία 4 
βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού 

4.1 Έργα υποδομών μικρής κλίμακας (δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης εντός 
οικισμών και επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων για 
εγκατάσταση τοπικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού κ.λπ.) 
 
4.2 Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών 
πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας (όπως σημάνσεις, κοινόχρηστοι 
χώροι, προβολή προώθηση περιοχών και ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.) 

 
• Αφορά σε μη ανταποδοτικές επενδύσεις όχι από ΜΜΕ 
• Μέγιστος προϋπολογισμός 400.000€ και 20.000€ για άυλες πράξεις 
• Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100% 
• Δικαιούχοι μπορούν να είναι τοπικοί φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου 

δημοσίου ή σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
• Προτεραιότητα στη χρήση υφιστάμενων υποδομών 

 



κατηγορία 5 
διατήρηση & βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων 

5.1 Ενίσχυση πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων  
 

• Αφορά σε διενέργεια πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων 
• Μέγιστος προϋπολογισμός 20.000€ 
• Ποσοστό ενίσχυσης: έως 75% 
• Δικαιούχοι μπορούν να είναι τοπικοί φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου 

δημοσίου ή σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
 
5.2 Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον 
πολιτισμό και την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς 
 

• Αφορά σε αποκατάσταση, αναβάθμιση και ανάδειξη των τοπικών πολιτιστικών 
στοιχείων της περιοχής 

• Μέγιστος προϋπολογισμός 400.000€ και 20.000€ για άυλες πράξεις 
• Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100%  
• Δικαιούχοι μπορούν να είναι τοπικοί φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου 

δημοσίου ή σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και 
φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού 



κατηγορία 6 
προστασία & ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος 

6.1 Έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ανάδειξη αυτών 
 

• Αφορά πράξεις με σκοπό την αναβάθμιση και ανάδειξη φυσικών τοπίων όπως 
θέσεις θέας κλπ  

 

6.2 Έργα πράσινων υποδομών “green infrastructure” για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές 
 

• Αφορά σε υποδομές με σκοπό την πρόληψη των κινδύνων από φυσικές 
καταστροφές όπως πλημύρες και πυρκαγιές 
 

• Μέγιστος προϋπολογισμός 400.000€ και 20.000€ για άυλες πράξεις. 
• Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100%  
• Δικαιούχοι μπορούν να είναι τοπικοί φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου 

δημοσίου ή σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και 
λοιποί αρμόδιοι φορείς όπως ο ΟΦΥΠΕΚΑ και εθελοντικές οργανώσεις 
εγγεγραμμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

 



κατηγορία 7 
δικτύωση και συνεργασία 

7.1 Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων 
 

• Αφορά σε πράξεις συνεργασίας μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων ομοειδών ή 
συμπληρωματικών προϊόντων με σκοπό τη διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας, 
την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων και την ανάπτυξη και/ή εμπορία κοινών 
προϊόντων 

• Μέγιστος προϋπολογισμός 40.000€ για άυλες πράξεις (σύσταση και λειτουργεία του 
συνεργατικού σχήματος, καθώς και την προετοιμασία του σχεδίου δράσης)  και 
400.000€ για υποδομές.* 

• Ποσοστό ενίσχυσης: έως 90%  
• Δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο οι τοπικές επιχειρήσεις ομοειδών ή 

συμπληρωματικών προϊόντων. 
• Ελάχιστος αριθμός μελών: 3 

 
*Στις περιπτώσεις όπου το σχέδιο συνεργασίας περιλαμβάνει και μη άυλες ενέργειες αυτές 
μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας κατηγορίας αλλά με τους περιορισμούς 
και τους όρους που αφορούν στην κατηγορία που εμπίπτουν οι ενέργειες αυτές. 



κατηγορία 7 
δικτύωση και συνεργασία 

7.2 Συνεργασία μεταξύ τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ή/και ΜΚΟ για την 
κοινωνική ή / και πολιτιστική ή / και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της 
περιοχής, την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της μείωσης σπατάλης τροφίμων 

 
• Αφορά σε πράξεις για την κοινωνική, πολιτιστική, περιβαλλοντική προστασία και 

αναβάθμιση της περιοχής και την προώθηση της υγιεινής διατροφής και μείωσης 
σπατάλης τροφίμων 

• Μέγιστος προϋπολογισμός 40.000€ για άυλες πράξεις (σύσταση και λειτουργεία του 
συνεργατικού σχήματος, καθώς και την προετοιμασία του σχεδίου δράσης) και 
400.000€ για υποδομές.* 

• Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100%  
• Δικαιούχοι μπορούν να είναι τοπικοί δημόσιοι ή/και ιδιωτικού φορείς. 
• Ελάχιστος αριθμός μελών: 3 

 
*Στις περιπτώσεις όπου το σχέδιο συνεργασίας περιλαμβάνει και μη άυλες ενέργειες αυτές 
μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας κατηγορίας αλλά με τους περιορισμούς 
και τους όρους που αφορούν στην κατηγορία που εμπίπτουν οι ενέργειες αυτές. 



κατηγορία 7 
δικτύωση και συνεργασία 

7.3 Έξυπνα Χωριά: συνεργασία για την ολιστική και καινοτόμο ανάπτυξη των χωριών 
 
 

• Αφορά στην ίδρυση ενός συνεργατικού σχήματος για την προετοιμασία και σχεδίαση 
ενός σχεδίου δράσης εστιασμένου στην αντιμετώπιση ενός ή περισσοτέρων 
προβλημάτων της περιοχής 

• Σχέδιο δράσης χωρικά εστιασμένο σε περιοχή όχι μεγαλύτερη των 10.000 μόνιμων 
κατοίκων  

• Βασικό χαρακτηριστικό του θα πρέπει να είναι η κοινωνική ή / και η τεχνολογική 
καινοτομία και να προβλέπει δράσεις όπως δράσεις ευρυζωνικότητας, παραγωγής ή 
εξοικονόμησης ενέργειας, αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων, 
εξυπηρέτησης των νέων ή των ηλικιωμένων της περιοχής, την αναβάθμιση της 
παροχής υπηρεσιών υγείας και άρση της κοινωνικής απομόνωσης 

• Μέγιστος προϋπολογισμός 40.000€ για άυλες πράξεις (προετοιμασία του σχεδίου 
δράσης) και 400.000€ για υποδομές.* 

• Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100% 
• Δικαιούχοι μπορούν να είναι τοπικοί δημόσιοι ή/και ιδιωτικού φορείς. 

 
*Στις περιπτώσεις όπου το σχέδιο συνεργασίας περιλαμβάνει και μη άυλες ενέργειες αυτές 
μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας κατηγορίας αλλά με τους περιορισμούς 
και τους όρους που αφορούν στην κατηγορία που εμπίπτουν οι ενέργειες αυτές. 



κατηγορία 8  
διατοπική & διακρατική συνεργασία 

 
8.1 Σχέδια διατοπικής συνεργασίας 
8.2 Σχέδια διακρατικής συνεργασίας 

 
• Δικαιούχοι οι ΟΤΔ 
• Ένταση ενίσχυσης 100%. 
• Βασικός στόχος η ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 
 
 
 
 
9.1 Λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΔ 
9.2 Εμψύχωση τοπικού πληθυσμού 
 
• Ποσοστό ενίσχυσης 100% 
• Εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού κατ’ ελάχιστο το 5% της κατηγορία αυτής 
• Μέχρι και το 25% της συνολικής Δ.Δ. του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος 
 

κατηγορία 9  
λειτουργικές δαπάνες και εμψύχωση τοπικού πληθυσμού 



 
ευχαριστώ πολύ 
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