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Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε.)
EL 040
Η Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε.) είναι φορέας υλοποίησης του
Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με
Πρωτοβουλία

Τοπικών

Κοινοτήτων,

ΤΑΠΤοΚ»

του

Προγράμματος

Αγροτικής

Ανάπτυξης 2014 – 2020 για περιοχές εντός της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου
Λήμνου.
Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) ανέρχεται σε 4.650.000 ευρώ.
Δικαιούχοι δύναται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υφιστάμενες ή/και υπό ίδρυση
επιχειρήσεις, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και φορείς
τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, Φορείς εκτός Δημόσιου Τομέα (όπως σωματεία,
Α.Μ.Κ.Ε., λοιπές Μ.Κ.Ο. – Ν.Π.Ι.Δ.) με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων
έργων, όπως κάθε φορά εξειδικεύονται στην πρόσκληση της Ομάδας Τοπικής Δράσης
για την αντίστοιχη δράση (ιδιωτικού ή δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις).
Οι δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις χρηματοδοτούνται στο 100% του συνολικού
προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ οι ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων
αντιστοιχούν στο 55%, 65% και 75% της συνολικής επένδυσης.
Το Τοπικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης και συγχρηματοδοτούμενες δράσεις από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (Ε.Τ.Θ.Α.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 - 2020. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται
σε 1.700.000 ευρώ και αφορά σε παρεμβάσεις, δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, με
στόχο την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών.
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1. Περιοχή Παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος
Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος παρουσιάζεται αναλυτικά στον
παρακάτω πίνακα, όπου περιλαμβάνονται οι Καλλικρατικοί Δήμοι και οι αντίστοιχες
Δημοτικές Ενότητες και Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες.

Συνολικός πληθυσμός (Ε.Γ.Τ.Α.Α.): 17.262 κατ.
Συνολική έκταση (Ε.Γ.Τ.Α.Α.): 520,30 τετ. χλμ.
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Περιφέρεια: Βορείου Αιγαίου
Περιφερειακή Ενότητα: Λήμνου
Δήμος

Λήμνου

Δημοτική

Δημοτική

Ενότητα

Κοινότητα

Μύρινας

Μύρινας

Τοπική Κοινότητα

Θάνους, Κάσπακα, Κορνού, Πλατύ
Ατσικής, Αγίου Δημητρίου, Βάρους, Δάφνης ,

Ατσικής

Καρπασίου, Κατάλακου, Σαρδών
Μούδρου, Καλλιόπης, Καμινίων, Κοντοπουλίου,

Μούδρου

Λύχνων, Παναγιάς, Πλάκας, Ρεπανιδίου,
Ρουσσοπουλίου, Ρωμανού, Σκανδαλίου, Φισίνης

Νέας

Κοντιά, Αγκαρυώνων, Καλλιθέας, Λιβαδοχωρίου, Νέας

Κούταλης

Κούταλης, Πεδινού, Πορτιανού, Τσιμανδρίων

Αγίου

Αγίου

Αγίου

Ευστρατίου

Ευστρατίου

Ευστρατίου

2. Στρατηγικές Κατευθύνσεις και δράσεις του Τοπικού Προγράμματος
Η αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής παρέμβασης, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα
από πολυετείς συνεχείς και συνεπείς προσπάθειες των τοπικών φορέων αλλά και των
τοπικών επιχειρήσεων, παρουσιάζει ιδιαίτερα και αναγνωρίσιμα σε περιφερειακό
επίπεδο χαρακτηριστικά:
Η αυθεντικότητα και η ποιότητα ως στοιχεία της τοπικής παραγωγής με
εστίαση στα βασικά προϊόντα ονομασίας προέλευσης του πρωτογενούς τομέα
αλλά και στα προϊόντα πρώτης και δεύτερης μεταποίησης.
Η εξαιρετική κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και η ιδιαίτερη αξία των
φυσικών πόρων, των οικοσυστημάτων και των μνημείων της φύσης,
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συμπεριλαμβανομένων

των

πολυπληθών,

αξιόλογων,

αναγνωρίσιμων και ανταγωνιστικών τουριστικών πόρων.
Το αρχαιολογικό, ιστορικό

και

πολιτιστικό απόθεμα, η αρχιτεκτονική

φυσιογνωμία των οικισμών, η αξία το πλήθος και η αισθητική των μνημείων
αγροτικής κληρονομιάς και του αγροτικού τοπίου.
Η αποδεδειγμένη επιτυχία των προσπαθειών διασύνδεσης της τοπικής
παραγωγής με τον τουρισμό και τις καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις στην
παραγωγή και διάθεση επώνυμων τοπικών προϊόντων.
Η ζωντανή και δημιουργική παράδοση στην αγροτική και κτηνοτροφική
παραγωγή και η παράδοση συνεργατικών σχημάτων κοινωνικής οικονομίας.
Η ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους τομείς
φιλοξενίας και εστίασης με την αξιοποίηση και την συμβολή των ποιοτικών
παρεμβάσεων (Leader 1 & 2 Leader+ και της Προσέγγισης LEADER), καθώς και οι
επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού και της ποιότητας ζωής (ΠΕΠ Β.
Αιγαίου), οι οποίες, σε συνδυασμό με την βελτίωση των συγκοινωνιακών
συνδέσεων, οδηγούν τα τελευταία χρόνια στην ανάδειξη της Λήμνου ως νέου,
ελκυστικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού.

Η αναπτυξιακή στρατηγική στην παρούσα προγραμματική περίοδο πρέπει να
λαμβάνει υπόψη της τη γενικότερη στρατηγική της ΕΕ και να την προσαρμόζει στα
ιδιαίτερα της χαρακτηριστικά. Με δεδομένο ότι η αναπτυξιακή στρατηγική Ευρώπη
2020 συνοψίζεται στο τρίπτυχο "έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη",
η πρόταση για την τοπική στρατηγική ενσωματώνει τις ανωτέρω αρχές. Η στρατηγική
αυτή οφείλει να ενσωματώσει δράσεις που θα επιτρέψουν την ικανοποίηση
δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα και δεν έχει ικανοποιήσει μέχρι σήμερα, ή νέων
δεσμεύσεων που προκύπτουν από τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και
μπορούν να ομαδοποιηθούν σε οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές.
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Παράλληλα,

και

βάσει

των

ανωτέρω

διακριτικών

χαρακτηριστικών, κύρια στόχευση του προγράμματος θα αποτελέσει η διασύνδεση
μεταξύ των κύριων κλάδων της νησιωτικής οικονομίας, του τουρισμού και της
γεωργίας, σε συνδυασμό με την προστασία και την ανάδειξη του περιβάλλοντος και
του πολιτισμού των νησιών, μέσα από καινοτόμες και πιλοτικές δράσεις, όπως η
βιωματική διασύνδεση επισκεπτών με το φυσικό περιβάλλον, δράσεις ανάδειξης του
αποθέματος αγροτικής κληρονομιάς, αξιοποίηση της εκπαιδευτικής και ψυχαγωγικής
αξίας των φυσικών οικοσυστημάτων.
Συνδυαστικά, λαμβάνεται υπόψη πως θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες
«γαλάζιας ανάπτυξης» που παρέχει η θάλασσα, μετατρέποντας την και πάλι σε
συγκριτικό πλεονέκτημα των νησιών, αναπτύσσοντας καινοτόμες δραστηριότητες, με
ή χωρίς διασύνδεση με τους κύριους παραγωγικούς κλάδους. Η καλύτερη διαχείριση
του παράκτιου χώρου για βελτίωση της απόδοσης των παράκτιων δραστηριοτήτων
(τουρισμός, αλιεία, κλπ) αλλά και της ποιότητας ζωής των κατοίκων πρέπει να
διερευνηθεί μέσα σε μια συνολική δράση με τη συμμετοχή πιλοτικών παραγωγών και
εξειδικευμένων φορέων.

Θεματικές κατευθύνσεις:
Κύρια θεματική κατεύθυνση τοπικής ανάπτυξης, η οποία συγκεντρώνει και τη
μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα, αποτελεί η θεματική κατεύθυνση με τίτλο:
Διατήρηση - βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής.

Η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς θα συμβάλλει καταλυτικά στην
ανάπτυξη της τοπικής ταυτότητας, στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής
παρέμβασης, στην αξιοποίηση της τοπικής κληρονομίας και του ανθρώπινου
δυναμικού, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από συλλογικές προσπάθειες,
ενώ παράλληλα θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μόνιμων κατοίκων και
επισκεπτών.
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Το

πλήθος

των

μνημείων

της

πολιτιστικής

και

φυσικής

κληρονομιάς, της ναυτικής παράδοσης και των ιστορικών στοιχείων, υποστηρίζει την
«ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας»,

αποτελώντας στοιχεία που μπορούν να

προβληθούν για να αποτελέσουν «αναγνωρίσιμα ορόσημα» του προορισμού των
νησιών, προσδίδοντας ένα μοναδικό προφίλ και διαφοροποιώντας την περιοχή
παρέμβασης από τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου.
‘Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα’.
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα συμβάλει στην
αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων με σκοπό να γίνουν πιο ελκυστικά
στον καταναλωτή. Η στροφή των καταναλωτών σε ποιοτικά προϊόντα, απαιτεί
διαφοροποίηση των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και ανάπτυξη νέων
με αξιοποίηση των τοπικών πόρων, αλλά και της τοπικής τεχνογνωσίας και
παράδοσης (που εξασφαλίζουν σε πολλές περιπτώσεις την διαφοροποίηση ακόμη και
τη μοναδικότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες), με παράλληλη ενσωμάτωση νέας
γνώσης, καινοτομίας, κεφαλαίου και εξειδικευμένης εργασίας σε όλες τις φάσεις της
παραγωγικής διαδικασίας.
Η αποτελεσματική διαχείριση των πόρων απαιτεί εισαγωγή καινοτομιών σε όλα τα
στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και αλλαγές συνηθειών και πρακτικών
στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής και λειτουργίας επιχειρήσεων. Η
ορθολογική διαχείριση των πόρων δύναται να αυξήσει την απασχόληση, ενώ
ταυτόχρονα μπορεί να καταστήσει την οικονομία των νησιών πιο ανταγωνιστική, με
παράλληλη αύξηση της ελκυστικότητάς τους, λόγω καλύτερης ποιότητας ζωής, τόσο
προς τους μονίμους κατοίκους, όσο και προς τους επισκέπτες.
Οι λοιπές θεματικές κατευθύνσεις οι οποίες εξυπηρετούν την στρατηγική του τοπικού
προγράμματος παρουσιάζονται στην συνέχεια με βάση την χρηματοδοτική τους
βαρύτητα :
Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του
τουριστικού προϊόντος,
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Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού
πληθυσμού,
Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας,
Διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων.

Ειδικοί Στόχοι του Τοπικού Προγράμματος:
I.

Ενίσχυση νέων έως 35 ετών με σκοπό την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

II. Εκσυγχρονισμός ή και επέκταση υφιστάμενων επιχειρήσεων.
III. Ανάπτυξη οργανωμένου πλαισίου έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης για την
ενίσχυση της τοπικής οικονομίας,
IV. Δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων ή υπηρεσιών.
V. Αύξηση της απασχόλησης.
VI. Στήριξη του κοινωνικού ιστού.
VII. Δημιουργία ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγρο-διατροφικού τομέα με βάση το
μοντέλο τριπλής έλικας για την προώθηση της καινοτομίας στην παραγωγική
διαδικασία.
VIII. Ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων.
IX. Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών και αλιευτικών περιοχών,
βελτίωση της ελκυστικότητας και ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας με βάση το
τρίπτυχο περιβάλλον-πολιτισμός-τοπικά προϊόντα.
X. Παρασκευή ποιοτικών προϊόντων που αξιοποιούν τοπική πρώτη ύλη και
τοπικές ποικιλίες.
XI. Ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης ως αειφόρου τουριστικού προορισμού με
βάση τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και την παροχή υπηρεσιών
ποιότητας με σεβασμό στο άνθρωπο και το περιβάλλον.
XII. Προστασία του περιβάλλοντος, προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και
αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής.
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Δράσεις του Τοπικού Προγράμματος
Για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις
ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της
τοπικής στρατηγικής. Οι δικαιούχοι των δράσεων εξειδικεύονται σε κάθε πρόσκληση.
Ο αναλυτικός χρηματοδοτικός πίνακας των δράσεων του Τοπικού Προγράμματος ανά
υπό – δράση (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ

19.2.2

19.2.3

ΤΙΤΛΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ

Ανάπτυξη /
βελτίωση της
επιχειρηματικό
τητας και
ανταγωνιστικό
τητας της
περιοχή
εφαρμογής σε
εξειδικευμένου
ς τομείς,
περιοχές ή
δικαιούχους

Οριζόντια
ενίσχυση στην
ανάπτυξη /
βελτίωση της
επιχειρηματικό
τητας και
ανταγωνιστικό
τητας της
περιοχή

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

19.2.2.2

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση,
εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό
προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής.

261.500

19.2.2.3

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του
τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

195.000

19.2.2.4

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής
ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του
εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

180.000

19.2.2.5

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών
για την εξυπηρέτηση του αγροτικού
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι
αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων
της τοπικής στρατηγικής.

156.000

19.2.3.1

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης,
εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό
προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των
στόχων της τοπικής στρατηγικής.

397.500

19.2.3.3

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης
επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της
τοπικής στρατηγικής.

500.000

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

19.2.3.4

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης
επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η
μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό
την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

250.000

19.2.7.3

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων
για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας
και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και
πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή
την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που
συνδέονται με τον αγροτουρισμό

20.000

ΣΥΝΟΛΟ

1.960.000,00

εφαρμογής

19.2.7

Συνεργασία
μεταξύ
διαφορετικών
παραγόντων

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ

19.2.4.2

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών
υποδομών.

19.2.4.3

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές
αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές
πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας.

19.2.4.4

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

19.2.4.5

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον
πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών
τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων
των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

400.000,00

500.000,00
150.000,00

200.000,00

1.250.000,00€
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3. Στοιχεία Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.)
H Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD-LEADER της
Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου η οποία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και
διαχείριση του Τοπικού Προγράμματος αποτελείται από τοπικούς φορείς δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα από τους ακόλουθους:

Α/Α

Δημόσιοι Φορείς

1.

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

2.

Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ. ΑΕ ΟΤΑ

Α/Α

Ιδιωτικοί φορείς

1.

Α.Σ. ΛΗΜΝΟΥ «Η ΕΝΩΣΗ» ΣΥΝ.ΠΕ

2.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ

3.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΗΜΝΟΥ

Συνολικό Ποσοστό Δημόσιου Φορέα
33,33%

Συνολικό ποσοστό Ιδιωτικού Φορέα

66,67%

4.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΗΜΝΟΥ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
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10

Ομάδα Τοπικής Δράσης ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε.

4. Στοιχεία υπηρεσιακού πυρήνα Ομάδας Τοπικής Δράσης
Συντονιστής

Προγράμματος:

Χριστίνα

Μοσχούδη

–

Συντονίστρια

Τοπικού

Προγράμματος
Στελέχη Ομάδας Έργου:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ
ΟΜΑΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
E - mail

Τηλ. Επικοινωνίας

1.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΣΧΟΥΔΗ

Συντονίστρια

cmoschoudi@anel-sa.gr

+30 2254023849 εσωτ. 101

2.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗ

Στέλεχος Ο.Τ.Δ.

anel-sa@otenet.gr

+30 2254023849 εσωτ. 105

3.

ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Στέλεχος Ο.Τ.Δ.

avarvitsioti@anel-sa.gr

+30 2254023849 εσωτ. 108

4.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΕΣΟΓΛΟΥ

Στέλεχος Ο.Τ.Δ.

konkesoglou@anel-sa.gr

+30 2254023849 εσωτ. 103

5.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Στέλεχος Ο.Τ.Δ.

anel-sa@otenet.gr

+30 2254023849 εσωτ. 104

5. Στοιχεία επικοινωνίας Ο.Τ.Δ.:

Στοιχεία Επικοινωνίας Ομάδας Τοπικής Δράσης ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε.
Διεύθυνση Ο.Τ.Δ.

Ιερού Λόχου 23 & Αγίου Νικολάου, Μύρινα Λήμνου, TK 81 400

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

+30 22 540 23 849 – 24 604

Fax

+30 22 540 24 604

E - mail

info@anel-sa.gr

Website

www.anel-sa.gr

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
11

