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Εμπαάδη θηῖοἰ Αοδαάθηη]ς ναίος Ανναγα

Ανναγά Τοτ Εατἰγ ΓαγθοΓ 5ςἰθηςῖς ἵη έπε ΕμΓορθδᾶη ΗἱρΏοΓ
ΕαιτδοίίοΠ Αγθα

ΤΗθ ΟειΙΠΠΔη Αοδάθηπἰς ΕχεΏαηρε δεινίοε (ΌΑΑΡ) αΠπΠΟοΠΟΕς ἃ οδοί [οΓ συΏπησοίοης ίοΓ [πο
“Εμπάαπιθπίαἰ Αςδάθηπἰς Ψδίμος Ανναγα’. ΤΗηθ αννατά ἰς Γιπάθα Όγ (πε ΟεγγηαΗ Εθάοται Μιπἰείτν οἱ
Εαπταϊοη απά ΚεοθατζΏ (ΒΜΒΕ). Βγ ανναγαϊπρ (ηΓεο ρτίζες [ογ γεσθατζῆ ρυὈΌίΙεδίοΠς, (πο ΡΑΛΡ αἶπης

{ο εοπϊ[Ρυο [ο {πθ δάνοςαον οἵ ΓηεπαάαΠπηθηταί αοδαθηηίς ναίωμος, {ο ργοπιοῖθ ἰπηροπίαπί ΓοαθατζΏ ἰη

{Ηπῖς αγθὰᾶ ἅπά [ο ΠιγῖποΓ οΏγπηυμίαίθ [πο αἰςοιοοίοη αΌουῖ [πθεοναίμος.

Βαςκστουρά
Ευπαάαππεηπίαἰ αοδάθγηἰς ναίμµες οιζΏ ἃς αςδαθηηἰίς [γθράοΓη απά ἱπτερτν, ἰπ5ίοπαἰ δυϊοποΙΥ,
ρατϊεϊραϊοη οἵ οϊάθπ!ς δηοϊα/ΓΓ [η ΗίρποΓ εαποδίοη σονθγηαηπςς απά ριὈίίς τεοροηίθΙΙν [οτ απ
οΐ πίσποτ εαυμςδίοη πανε αςςοοπηραπίθα (πε Βοίοσπἃ ΡΓοςςὂςς οἰποθ ἰῖ5 νοὈερίππίηρ απ αΓο ρἰαγίηρ
ἂΠ ἱπογεασίπρὶγ ἰπηροτίαηί Γοἷθ [η ΗίσποΓ εαπμοδίοΠη ροϊίογ αεὈαίοο. Ηθηςς, [Ώπθ ΕβοΠπς ΜΙπΙοίοΠο!

Γοπητηυπίαυέ ρωῖς ρατπϊουίαΓ θπηρηαοίς ο [Ώθ ργοίθοϊοΠη οἱ “Γυπάαηππθηπίοί ναίµο5 οἵ ΗΠίρΏοΓ

θαπτδοΠ απ ἀθπποςγᾶΟν απ {πο γιο οἳ ἰανν”. ΤΗηθ γε[εγθπςς ἴο Γηπαάαδηθηϊδι ναίυος ἰς αἰξο |π ἰΙπο
ν[ζη ἰηθ Εμγορθᾶη οποίος οἴγοηρ ζογητΠηθη (ο (πῖς ἱορῖς απ ουρροτίθα Όγ (πο πονν

ΕγααΠης" ργοΡγαγηΠΕ 2021-2027. Ιπ αάἃαἰοΠ, [πε τοἰε οἵ υπἰνοτοϊτ[ες [ογ ἀθπποςτδίἰς σοςἰθϊος απ
[πε εαπτδίίοΠ οἵ οπΠςαΙ (πΙπΚίηρ ἐς π1οτε 5ἰΓοηρὶν α;αΓθοοθα.

ΝΙεπίΗ Έπθ [γαγηθννοτκ οἵ (πε ΡΑΑΡ ρτο]εεὶ βοἰορπᾶ πμ, ννεκα [ηνίεε γου [ο σουτ γουτ
αρρίϊεαϊοΠ [ογ (πθ “Εμπαάαπηθηίοἰ Αςδάθηίς Ψαίυες Ανναγα".

Ογίθτία Τογ ρατπϊεϊραϊου
ΤΗ εαὶἰ! [οτ σμὈγηΙοείοη5 δ/άγθοσος θοοτἰγ οαΓθθΓ οεἰθηϊσ(ς! οἵ δἰἱ αοδαθηηίς Ποίας, νο Πανθ πηδάθ 8η
ουϊοϊαηπαίηρ οοἰεπῆς οοπτνυοη (Γονναγᾶς [Ώε ρτεπειναϊοη 'ἃπά ΔδαάνοςαοΥ οἵ Πιπάαπιθηϊαἱ
αςδάοθτηίς ναίυμε5 [η [π6 ΕμΓγορθᾶη ΗἰρπεΓ Εαυοδίοη Αγεὰ (ΕΗΕΑ).

(απαἰάδτος ππμοῖ Πᾶνθ αἲ ἰεαοῖ οπθ ουϊςίαπαίηρ ρμθί[εαϊοΠ ο Γηπαάδπηθηϊδἰ αςδαθγηίς ναῖυος. |η

εᾶ5θ {(ηθγ πανθ γηοΓε (παη οΠπθ ρυθ[ΙεδῖοΗ ο {πε ἰορίς, (πε ν! πανε (ο ἱπαίοδίο ος ορος[ς
ρμΡΙΙςαΠοΗη ννζη ννπίςη (Πεν εηίοΓ (Ππθ δθἰθοϊοΠ ργος6ςς [οτ [πε αννατα.

ΤΗθ ουθΏηίθα ριΡίεδθοΗ ππμοῖ Ηᾶνε Όθθη ννπθεη απ ρυθίΙσηθά |η (πθ αοδάθηηίς οαγθοΓ ρΏᾶσο

οξαγϊίπρ ν]ζη (πθ εοτηρἰθΠοη οΓ (πε πηααῖογ᾽ς (ηθοῖς απ [ποίυαίηρ [πο ροπϊάόςϊοταἱ ἔαΓθεΙ οἴαρο υπ
Πνο γθᾶτς α[ίοΓ εοπηρἰθεηπρ (πε ΡΗΡ. ΑΓ (Ηπθ (Ίπηε ο[ (πε αθδαίπθ (πε γοἰοναπί ριΡΙοδίο οπουία ποὶ

ο οἰάεγ (πα [ουγγθατ".

1 α4ππϊοο[οΙο οαπαϊαάαϊος αγθ ργααιδῖος ποἰαίηρ ἃ πιαςῖθτ΄ς ἀθργθε, αοςϊοτα! οαπαϊααδϊος δη ροδίάοςς (ννποσε
εοτηρἰθἂοη οἵ [πε ΡηΌ οπουία ποῖ ααῖθ Ὀαοῖ γηοΓε ἕΏδη 5 γεατ5)
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ἂἄρά βενεριτν
Π υ Β ΝδθΠρπαο Αρρηίω [υγ Ῥρυ!νονοι ΑκλάςείνεδΛος Αυθϊδυνςμόίρη νε
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Ροςυπηθηῖς πρράθα [οτ ση Ιοοίου:

---ᾱ Ιτοείγ-ννοτγάθά (θείο οἵ πιοϊναϊο (400-1,000 ννοτάς) (παῖ οχρίδιης (πε οαπαϊαδίς”5
αςδάοηηῖς ἱπίογθοῖ [ο ΡργθεΘΓνθ οΓ Δάνοςδϊε Γμπααππεπίαἰ δοδάοτης ναίυμο5 |η '[π6 ΕΗΕΑ. Της
ἰεεῖοΓ οἵ πποῖ]ναθοΠ γηυοὶ Όθ ννϊθη |η Επρί!ση.

--- ἂη αὈδίταςῖ οἳ ἐΠπο οι]ὕγητιθᾶ ρμθίςδείοη (ἰπ Επρϊση, πηαχ. 400 ννογἛς) νντΗ αη ἱπαϊοαϊοη οἵ

Κεγννοτς. ΤΗθ αὈσίΓαοὶ πημ5ὶ επαῦίς ἔΠπο αἰἰοςαϊοη ἴο ἃ ορθοϊῇς ουὈ]εοὶ αγθὰ απά Όε ου[ϊαῦίς

ἃς ρτθίΙΓρΙπαΙΨ Ιη[ογγηδίοη [ογ ροϊθηϊϊαἰ γον]θννοτ.
--. {πο οτϊρίπαι ρωθίςδεοΗη (Ππαὶ |ς γεἰεναπί [ογ [Ώθ οαίὶ [ογ σωθὈτηϊσοίοη. Ι' ππμδὶ οἰαῖς {ης

ρυΡί!σΗοτ, ἔπε γθᾶγ οἵ ρυθΙεαεοΠη, σχασὶ ρᾶρθ ππηδοτς απ ἱποίμάο ἃ ϊαὺίο οἱ ζοπίθηϊς (ΙΙ

αρρϊϊςαΡίο).
Αηγ ἵγρε οἳ ρυθςαϊοΗ ἴς [ογγηαῖγ ροιτηϊσοϊνίε (ε.6. αποίος Ίη |ουγπαίς, σοοπίθεγεπςς

ρτοςθθαίηρο, Ροο επαρῖοτς, απιποίορν αγΏοἰο», επΏτΓο (Πθοίς/Έοοκ, οἷς.). ΤΗηθ |υτγ ππαγ ἰαΚε

Έπο ρμθίΙοδεοη ἵγρθ απά ἴῖ5 οεἰεηῆς γερυϊαϊοη (ο.ρ. ρθοτ-Γενίθννθα |ουγπαϊ»ς) Ιπίο αοζουπὶ
[η έπθ θναϊμαϊοη ργοςς5.
ΙΕ ιπο ρυθίΙςαεση ἰς ννπτθη η α ἰαηρμαρε οἴποΓ [παΕπρϊίση, ἃ ἰοπρεγ συΠηΠΓΥ Γηυοὶ Όε

ἱπεϊυαοα (υρ (ο 2,000 ννοτά»). ΤΗθ 5αΠπθ γρηυϊτγεππθεηϊ αρρί!ες [ο ρυθίςαϊοᾖΠη5 [πα οχίθηα
Ὀθγοπά 20 ραᾶρος (ο.ρ. ρωυΡίσηθά ἱ[ηθοίς/ροοκ, ἰοπρο; ρᾶροΓ οΓ Όοοκ οΠαρίοι). ΓοΓ

ρμθίΙςδεοΠς νν]Ώη ἰ655 'παδη 20 ραᾶρο5, πο δυο δάαϊϊοπαίση ἲς γραυίτθα, υπἰθος Ι ]5

ρυθίΙςΏθα Ίη ἃ ἰαηρυαρθ οἴποΓ 'ηαη Εηρί[ςη (5θο αΌονθ).
ΤΗθ [ση 5υπηππατν οἵ ἄρρτοχ. 2,000 ννογᾶς ἰ5 ποὶ ἱο υθ ζοπΐυσθᾶ νν!ὶΗη Έηθ 400-ννοτά αν ίΓαςϊ
οἳ (πε συὈπηθά ρυθίςαϊοΗη. ΤΗθ ΓογγηοΓ ννἱ οπίγ Όε πθΟΘ55αΙν η (ποξθ ζᾶ5θ5 πηθπϊοπθά
αονθ, ννη[θ {πο ἰδϊοΓ |ἰς ππαπάδίοτν ἴοτ αἲἱ αρρϊϊσαηϊς.

«-- Ον νν[ιπουῖ εηγοποἰορ[ςαἰ ρᾶρ5 απά ἵπ ΓαυίαΓ Γογγη (ρίεα5θε οροθοΐγ ἰπ6 πποπῖ απά ἀωμγοῖοη

οΐ 5ϊτυάν, γροθαγζΏ απά/οτ ννοΓκ ρετίοἌς (ε.6., ΜΜ /ΥΥ -ΜΜ /ΥΥ).
--- [ῖεῖ οξ ρωβςδείοης νν]ὲη οοπηρἰθϊο ΒΙΡΙΙοργαρησαἰ ἱπ[ογγηαίοη (ἰποίμαίηρ ἐΏθ Πγοὶ απ ἰαῖ

ρᾶρθ πυπηῦΌο/). Ρίθαεθ ἱποίυαο οἰθοϊγοπίς ἰπΚο Ί[ ανα!ἰαΡίο.

ΡρααΠ!πθ [οΓ σημ ηΙ5οίο η: 31 Αυρυῖ 2022 (12:00 ἃΙ πηϊἱάπίρη!, ΟΕ5Τ)

υπ! 31 Αρα2022, 12:00 αγ, ππἱάπίρη ΟΕ5Τ [ηπε οοπααδίο πιμοὶ γερ]σῖοΓ νὶα ου οπίης ϊοοἱ
απυρἰοδά [πε αονθ6-πιεπϊοπθά ἀοςυππεηῖς ἃς ραΠο.
Όµο [ο [πε αρρϊϊσαΡίο γορυδἂοΠης οἵ παπαϊηρ 5εηοϊϊνε ροεγ5οπαὶ αα12 [ης ππθίποά ἰ5 οὔϊραϊοιγ.
Αρρϊϊςαϊοης απά αἀοςμπηθηῖς {Ηη8 ἃΓ6 σθηῖ (ο 5 οη οἴπογιναγς ἂΓ6 ποῖ εἰΙρ[Όίο.

Ίων απ σθἰρςϊοΗυ
Α ]μιν οἵ αοδάθηηίος νυν] θχροτῖίσθ ίη ἐηθ Ποίά οἵ Γυπαάαπηιθπίοἱ αοδάθηης ναίννὶ οεἰθοι [ηγθο
ἂννατά γθεἰρίθηϊες ίη αυ 2022. 5θἰθοϊοΗ οπϊθγα αγε {πθ αυαπ τεἰθναηπςς οἱ (πο ΓεοθαγζΗ

ρυθὈΙΙςαϊοΠ απ (πθ οοἰθηΏῆς αοπθνοππθηῖς οἱ (πθ εοαπαϊαοϊο (Ιη οοπ5ίαθγαϊο οἱ ΠθΓ/η]ς οαΓΘΘΓ

οΐαίι:ς).

ΤΗ ανναταο ου]θείίνο |ς ο θπζοΓαρθ [6 οαπααδϊος [ο οοπΗΠυθ ν]ἲΏ [πθ δοδάθγηίς οοΓγηπεη ἴπθ ρτθοθναϊοη απ Δάνοςαογ ο Τυπααππθπίαοἱ αςοδαάθτως ναίμε5 |η [Ώθ Ευγορθᾶη ΗἰρῆποΓ

ΕαμτσαϊοΠ Αγθεα ((ΕΗΕΑ).

ΕΔΟΗΣσΚΕΟ ὃν τη

Ὀοἰο0Π2 ΝΑΙΡΑΑΡ Φα"κ Βεοεαι
ὂ Π υ Ρ Νοϊορλε Αρθητε ων

-ᾱ-
ου ίνεον Ακλάρηνενος Αρπλονεθάϊεηνε

ΑΝΕΤΟ
υ ἕ Εταττυτε µοςΡεςδυἰζυτσηνπιοηστΌςίς Οπή ΑζδΟεπτς Εχεπσσρο δοινίζς



Αννατα
ΤΗθ αννατγά ἰς σοροπ5οτθά Όγ (πθ ΟθγγηΔη Εθάθταἱ ΜιποίΓΨ οἵ Εαπμοδίοη απ ΗθορατζΗ (ΒΜΒΕ). ΤΗ
(ΏτΓεθ ανναγάθος ν! τεοείνθ ἃ ρτίζΖθ Που οἵ 7,000, 6,000 απά 5,000 εὐὖος. Λααϊϊ[οπαίϊγ, (που νν!
Ρο Ιπνίιθά [ο ργεαθηί (πθ ραροτ/(Ηθείς ἀμππρ ἃ ΡΑΑΌ εοπίθγθηςς. ΤΗθ εχας! αδῖο νυν]! ο αππουπςθ
[η ἀμ6 Ίππο. Τγανθί απ αςοςοτηπηοάδϊίοη εοοῖς [οτ έπ]ς ρμγροδθο νν]! Ρε οονθτθά Όγ ΡΑΑΡ.

Ανναγά Αππουπςθγηθη
ΤΗθ ανναγάθος νν]ἱ Όθ Ιπ[ογπηθά η δυἴΓΏη 2022 ο (Πο ἰδϊθοί. Τηθ πας οἱ (Ώο ανναγώρος Δη1ά ἃ

5ΗΠΊΓΠΔΙΥ ο[ (πθ ρωΡΙΙςδοΠΗ νν!ἱ Ρε ρυΡίςπθά ο ουγννεὈσίος ψύνννν.θυ.αΊαδά.Οθ απ νννν.αΊδ24.Ω 6

ἃ5 ννθ! ἃ5 |η δ44!ϊοπαἰ ρυΌίΙς γοἰαὋ!οΗ αςἲν[εος.
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Τοὶ.: «49 (0) 228 882-5643
Ὀοἰορπα(θασδαὡςΠτερΡ://νννννν.ααδά.αε

ἀγό βενερτΗ
Π υω Β ΝδΟἠοαλίδ Αβρπίως [υγ Ὀρυίνενοε Ακράφτνηῖνος Αὐπζημσἒν“ηνς

Εγρ«ππυν» Ηος κο δυἰζυτοννοποτΌεί Όθιτηρη Αζρσθτις Εχεπόηρε 5οινίςς5 ὈοΙΟΘΠ5 ΝΑΙ ΡΑΑΡ η π"5


