
  

     

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ/ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΗ ΕΣΑΝΑΜ ΑΕ ΟΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ 
ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER  

«ΣΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΣΗ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ( ΚΑΠ) 2023-2027»  
ΣΩΝ  ΝΟΜΩΝ ΑΡΣΑ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑ 

Η Αναπτυξιακι Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικοφ Α.Ε. Αναπτυξιακόσ Οργανιςμόσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ), ςτο πλαίςιο τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για τον ςχεδιαςμό και 
τθν προετοιμαςία  υποβολισ του νζου τοπικοφ προγράμματοσ  LEADER, τησ Παρζμβαςησ Π3-77-4.1 
«τήριξη για Σοπική Ανάπτυξη μζςω του LEADER/Σοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Σοπικών 
Κοινοτήτων)» του τρατηγικοφ χεδίου τησ Κοινήσ Αγροτικήσ Πολιτικήσ ( ΚΑΠ) 2023-2027» 

καλεί του ενδιαφερόμενουσ ςε  ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ που κα πραγματοποιθκοφν ωσ εξισ: 

Ημερομηνία/Ημζρα/Ώρα Σόποσ Διεξαγωγήσ 

10/03/2023 Παραςκευι 12:00 
Διμοσ Κ. Τηουμζρκων /Βουργαρζλι, Αίκουςα Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου 

13/03/2023 Δευτζρα  18:00 Διμοσ Ν. Σκουφά/ Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων Κομποτίου 

15/3/2023 Τετάρτθ 12:00 Διμοσ Ζθροφ/ Φιλιππιάδα, Αίκουςα Δθμοτικοφ Συμβουλίου  

Για τον ολοκλθρωμζνο και επιτυχι ςχεδιαςμό του νζου προγράμματοσ Leader 2023-2027, είναι 
απαραίτθτθ θ ενεργόσ ςυμμετοχι όλων των κοινωνικϊν εταίρων και φορζων τθσ περιοχισ.                      
Στο πλαίςιο αυτό  οι φορείσ τθσ περιοχισ, πολιτιςτικοί και κοινωνικοί ςφλλογοι, παραγωγικοί 
φορείσ αλλά  και ο τοπικόσ πλθκυςμόσ ζχουν τθ δυνατότθτα να υποβάλουν προτάςεισ, απόψεισ και 
ιδζεσ, τόςο για τον κακοριςμό τθσ περιοχισ εφαρμογισ, όςο και μία καταρχιν εκδιλωςθ του 
επενδυτικοφ ενδιαφζροντόσ τουσ. 

Η ΕΤΑΝΑΜ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τουσ περιοριςμοφσ του εγκεκριμζνου Προγράμματοσ 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ), ζχει προςδιορίςει μία κατϋ αρχιν προτεινόμενθ περιοχι εφαρμογισ 
για το νζο πρόγραμμα. Η περιοχι αυτι περιλαμβάνει όλουσ τουσ  Διμουσ των Π.Ε.  Άρτασ και 
Πρζβεηασ, εκτόσ τθσ  Δθμοτικισ  Κοινότθτασ  Άρτασ και Πρζβεηασ.  

Στελζχθ τθσ ΕΤΑΝΑΜ κα παρουςιάςουν το περιεχόμενο και τισ δυνατότθτεσ του νζου 
προγράμματοσ (κατθγορίεσ ζργων, δικαιοφχουσ, ποςοςτά ενίςχυςθσ, κλπ). Επίςθσ κα δίνεται θ 
δυνατότθτα ςυςτθματικισ καταγραφισ του αρχικοφ επενδυτικοφ ενδιαφζροντοσ ςτθν 
προτεινόμενθ περιοχι, όπου ςχεδιάηεται θ εφαρμογι του νζου προγράμματοσ  LEADER. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν επίςθσ να απευκφνονται ςτα γραφεία τθσ ΕΤΑΝΑΜ, ςτθ Δ/νςθ Λ. 
Ιωαννίνων 210 ςτθν Πρζβεηα,  τθλ. επικοινωνίασ 26820 89150-1  και ςτθν Άρτα, Δ/νςθ Αμβρακίασ & 
Μοςτραίων 2α, τθλ.  2681077115, email:etanam@etanam.gr, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
εταιρίασ www.etanam.gr 

                  

 


