
 
ΜΕΤΡΟ 16 “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”  ΤΟΥ ΠΑΑ –  ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ε.Ο. ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 16.1 –  16.2 ΚΑΙ 16.1 –  16.5  

Γολεγού Ειρήνη, Στέλεχος  Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας  
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 - 2020 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 



ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1 -16.2  “ ΙΔΡΥΣΗ Κ ΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΣΚ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ Κ ΑΙ  ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ”  

• Με το υπ’ αριθμ. 2353/27-09-2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ έχει κατανεμηθεί μέρος του 
προϋπολογισμού (46,5 εκ. €) του Υπομέτρου για προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας 
(ΠΟΠ, ΠΓΕ) ή συνεργασίες με φορείς εντός της ίδιας Περιφέρειας   

    

• Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  έχει κατανεμηθεί το ποσό των   1,2 εκ. €  
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ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1 -16.5 “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚ ΤΙΚΕΣ Κ ΑΙ  ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
Κ ΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ”  

• Το Υπομέτρο με προϋπολογισμό 17 εκ. € εφαρμόζεται και υλοποιείται 100% από την ΕΥΕ 
ΠΑΑ – Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας 



ΔΙΚ ΑΙΟΥΧΟΙ  
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• Σχήματα συνεργασίας φορέων (Επιχειρησιακές 

Ομάδες) που διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας 

και εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας όπου θα 

προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος (Συντονιστής 

Φορέας του έργου, αναλαμβάνει τη ρύθμιση των 

διαδικασιών υλοποίησης του έργου και την 

επικοινωνία μεταξύ των μελών της Ε.Ο και του Ε.Φ.Δ.) 

 

• Οι Ε.Ο. απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο μέλη, από 

τα οποία τουλάχιστον το ένα δραστηριοποιείται στους 

τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας. 

 

• Λοιπά μέλη: ερευνητικοί φορείς, επιχειρήσεις / 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 

τροφίμων (εντός του παραρτήματος Ι της Συνθήκης), 

σύμβουλοι επιχειρήσεων, ΜΚΟ, κτλ 



ΔΟΜΗ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 16.1 -16.2,  16.1 -16.5  
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Δράση 1: Ίδρυση Ε.Ο. της ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα 
της γεωργίας 

 

Πρόσκληση: Υπ΄ αριθμ. 6778/02-08-
2018      (ενιαία για Περιφερειακό, 
Εθνικό και Διακρατικό σκέλος) 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων 
στήριξης: 6/6/2018 – 22/10/2018 

Δράση 2: Υλοποίηση επιχειρησιακού 
σχεδίου 

 

Πρόσκληση: Έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ 
και εφόσον ολοκληρωθεί η ένταξη 
των δικαιούχων της Δράσης 1 

Υποβολή: ΜΟΝΟ από δικαιούχους της 
Δράσης 1 



ΔΟΜΗ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 16.1 -16.2,  16.1 -16.5  

Δράση 1: Ίδρυση Ε.Ο. της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και της βιωσιμότητα της 
γεωργίας 

1. Παραγωγός / κτηνοτρόφος έχει την ιδέα ή γνωρίζει το πρόβλημα / ανάγκη 

2. Ερευνητικός φορέας ή επιχείρηση έχει τη λύση στο πρόβλημα ή γνωρίζει πώς να αξιοποιήσει την 
ιδέα (ως αποτέλεσμα βασικής έρευνας) 

3. Συστήνουν τη δυνητική Ε.Ο. 

4. Καταρτίζουν Σχέδιο Δράσης στο οποίο περιγράφονται το αντικείμενο και οι στόχοι του έργου, οι 
καινοτόμες τεχνολογίες, διαδικασίες, καινοτόμα προϊόντα που θα προκύψουν 

5. Ενέργειες για την εξεύρεση και άλλων εταίρων / μελών 
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ΔΟΜΗ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 16.1 -16.2,  16.1 -16.5  

Δράση 2: Υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου των Ε.Ο. 

1. Η Ε.Ο. έχει συσταθεί 

2. Καταρτίζει επιχειρησιακό σχέδιο για την υλοποίηση του έργου με τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Διάρκεια έως 3 έτη 

• Περιγραφή του προτεινόμενου έργου, του πλάνου εργασίας διαιρεμένου σε ενότητες εργασίας 
και σε κάθε μέλος της Ε.Ο., καθώς και των καινοτόμων λύσεων που προτείνονται 

• Περιγραφή των μελών που απαρτίζουν την Ε.Ο. με αναφορά στις γνώσεις, τα προσόντα και 
τον ρόλο που θα αναλάβει το κάθε μέλος στην πιλοτική εφαρμογή του έργου 

• Περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από την πιλοτική εφαρμογή του έργου 

• Περιγραφή των δραστηριοτήτων προβολής και διάδοσης των αποτελεσμάτων με μία 
τουλάχιστον δράση διάδοσης μέσω του ΕΑΔ και του δικτύου ΕΣΚ 

• Συνολικός Π/Υ και κατανομή αυτού στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών ανά μέλος της Ε.Ο. 

• Συνοπτική περιγραφή της παραγωγικής επένδυσης στο πλαίσιο του Μέτρου 4 (συνοπτική 
αναφορά στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (ενδεικτικός Π/Υ) και στον εν δυνάμει 
δικαιούχο) 
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Κ ΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 16.1 -16.2,  16.1 -16.5  
ΔΡΑΣΗ 1  

1 

Σύνθεση της Ε.Ο. ως προς τις 
γνώσεις και προσόντα που 

απαιτούνται για να συμβάλουν 
στην  επιτυχή υλοποίηση του 
σχεδίου και στη διάδοση των 

αποτελεσμάτων 

2 

Ποιότητα της πρότασης 
(επιστημονική  - τεχνική 
αρτιότητα, σαφήνεια της 

πρότασης 

3 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 
και επιπτώσεις του έργου 

Ελάχιστη βαθμολογία: 45 
βαθμοί 
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Κ ΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 16.1 -16.2,  16.1 -16.5  
ΔΡΑΣΗ 2  

1 

Στόχοι και αναμενόμενη 
προστιθέμενη αξία του έργου 

2 

Σύνθεση που να καλύπτει τις 
γνώσεις και τα προσόντα που 
θα συμβάλουν στην υλοποίηση 
του Επιχειρησιακού Σχεδίου     
–Διαχειριστική ικανότητα 
Συντονιστή 

3 

Ποιότητα και συνοχή της 
οργάνωσης των 

δραστηριοτήτων του έργου 

4 

Στοιχεία καινοτομίας της 
πρότασης 

5 

Διάχυση και διάδοση 
αποτελεσμάτων 

Ελάχιστη βαθμολογία: 40 
βαθμοί 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  

• Αφορά στο 100% των επιλέξιμων δαπανών, εκτός από 

την περίπτωση των δαπανών της Δράσης 2 που 

σχετίζονται με παραγωγική επένδυση του Μέτρου 4 

(Υπομέτρα 4.1 και 4.2.1) όπου προσαυξάνεται κατά 20 

ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη 

στήριξη δεν υπερβαίνει το 90% 

Η υλοποίηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου 

μιας συνεργασίας αφορά σε: 
Δράση 1 Δράση 2 Σύνολο 

Μια διοικητική Περιφέρεια ή 
έχει τοπικό χαρακτήρα 

5.000€ 145.000€ 150.000€ 

Σύνολο της χώρας 5.000€ 295.000€ 300.000€ 

Διακρατική συνεργασία 
(ΜΟΝΟ στο Υπομέτρο 

16.1-16.2) 
5.000€ 445.000€ 450.000€ 



Αποσβέσεις 
μηχανημάτων, 

εδαφών και 
λοιπών παγίων 

για την 
υλοποίηση του 

έργου 

Δαπάνες 
προσωπικού 

που σχετίζεται 
με την πιλοτική 
λειτουργία και  
την υλοποίηση 

του έργου 

Δαπάνες 
προώθησης των 
αποτελεσμάτων 

του έργου 
(ιστοσελίδα, 

έντυπα, 
ημερίδες κ.ά.) 

Δαπάνες 
αναλωσίμων 

που σχετίζονται 
με την πιλοτική 

δοκιμή του 
έργου 

Επενδυτικές 
δαπάνες για τις 

περιπτώσεις 
υλοποίησης 

παραγωγικών 
επενδύσεων 

ΕΠΙΛΕΞ ΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 2  
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ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ  

1. Πότε η συνεργασία χαρακτηρίζεται ως “περιφερειακού επιπέδου”: όταν η εφαρμογή του 
επιχειρησιακού σχεδίου σχετίζεται με προϊόν ΠΟΠ, ΠΓΕ ή η συνεργασία αναπτύσσεται εντός της 
ίδιας Περιφέρειας λαμβάνοντας υπόψη τα μέλη της ΕΟ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
γεωργίας ή της κτηνοτροφίας 

2. Πότε η συνεργασία χαρακτηρίζεται ως “εθνικού επιπέδου”: όταν η συνεργασία αφορά σε 
παραπάνω από μία Περιφέρειες λαμβάνοντας υπόψη τα μέλη της ΕΟ που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας 

3. Πότε η συνεργασία χαρακτηρίζεται ως “διακρατική”: όταν στη συνεργασία συμμετέχει κάποιο 
μέλος από άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ, με την προϋπόθεση ότι το μέλος που δραστηριοποιείται 
στο γεωργικό / κτηνοτροφικό τομέα και στον τομέα των τροφίμων και ο Συντονιστής Φορέας  
έχουν έδρα στην ελληνική επικράτεια και το μέλος της Ε.Ο. από άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. 
διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.  

4. Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται:  

• στην αρμόδια ΕΥΔ της Περιφέρειας (περιφερειακό σκέλος του Υπομέτρου 16.1 -16.2)  

• στην ΕΥΕ ΠΑΑ – Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας (εθνικό, διακρατικό σκέλος του Υπομέτρου 
16.1 -16.2 και περιφερειακό, εθνικό σκέλος για το Υπομέτρο 16.1- 16.5) 
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ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ  

5. Αντικείμενο του έργου θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο / πιλοτικό / επιδεικτικό και να 
συμβάλλει στη βιωσιμότητα και παραγωγικότητα της γεωργίας ή στην προστασία του 
περιβάλλοντος / προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

6. Το αρχικό και το τελικό προϊόν να ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ε.Ε. 

7. Όλα τα μέλη της Ε.Ο. θα πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο και σύμφωνο με το έργο που περιγράφεται 
στο επιχειρησιακό σχέδιο 

8. Μεταξύ των δύο Δράσεων δεν μπορεί να υποβληθεί διαφορετική πρόταση (φυσικό αντικείμενο), 
να μεταβληθεί η συνεργασία από περιφερειακό σε εθνικό επίπεδο ή το αντίστροφο, να υποβληθεί 
η ΙΔΙΑ πρόταση από διαφορετικούς φορείς ή σε άλλο φορέα για χρηματοδότηση    

9. Μεταξύ των δύο Δράσεων δεν μπορεί να μειωθούν ή να αντικατασταθούν τα μέλη της Ε.Ο. χωρίς 
να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

10. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι ΔΕΝ θα πρέπει να στοχεύουν στην παραγωγική επένδυση (ΤΟ ΜΕΤΡΟ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ) αλλά εστιάζει στη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή μέσω της 
αξιοποίησης νέων τεχνολογιών  
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  

 

Flanders, Βέλγιο 

Περιοχή: Διάφορες καλλιέργειες 

Πρόβλημα: Μείωση των καλλιεργητικών 
τεχνικών και εφοδίων μέσω της χρήσης 
γεωργίας ακριβείας 

Ε.Ο.: Παραγωγοί, ερευνητικά κέντρα, 
εταιρείες διάθεσης εξοπλισμού αισθητήρων 

Ιδέα: Συλλογή δεδομένων από τους 
αισθητήρες για πρόβλεψη καιρικών 
συνθηκών και απαιτήσεων του εδάφους και 
των φυτών, με σκοπό την πρόβλεψη της 
λίπανσης, της φύτευσης, της συγκομιδής, 
της χρήσης φυτοφαρμάκων, ώστε οι 
επεμβάσεις να αφορούν στο κατάλληλο 
σημείο, με την κατάλληλη μέθοδο, την 
κατάλληλη χρονική στιγμή 

Αποτέλεσμα: Μείωση κόστους παραγωγής 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  

Πρόβλημα: Η θνησιμότητα στα νεογέννητα 
αρνάκια τις 10 πρώτες ημέρες της ζωής τους 

Ε.Ο.: ΑΣ Κτηνοτρόφων (Unicor, Caper Group),  
ερευνητές (INRA, INP), σύμβουλοι (GDS, Agriculture and Territories), 
Περιφερειακό Δίκτυο (Coop de France, Coram) και  
Κέντρο Κατάρτισης (Animal Pole)  

Περιοχή: Νεογέννητα αρνάκια (εύρωστο αρνάκι) 

Ιδέα: Εύρωστα αρνάκια στη γέννα. Εφαρμογή συγκεκριμένου τρόπου 
διατροφής των ζώων που προέκυψε από την καταγραφή ερευνητικών 
δεδομένων, τεστάρισμα αυτών, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Αποτέλεσμα: Μείωση του ποσοστού θνησιμότητας στα νεογέννητα αρνάκια. 
Αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών 
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ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΠΩΡΩΝΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Με την εφαρμογή του εξειδικευμένου συστήματος 
τεχνητής βροχής μειώνεται η ποσότητα νερού με ταυτόχρονη διατήρηση της υψηλής ποιότητας 
στην παραγωγή φρούτων 

 

 

  

• φφφγφφφφ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  3ετους διάρκειας 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€) 

1. Κόστος χρήσης παγίων 18.500 

2. Δαπάνες προσωπικού  45.000 

3. Δαπάνες προώθησης αποτελεσμάτων 14.500 

4. Δαπάνες αναλωσίμων 21.000 

5. Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες 10.000 

6. Αμοιβή ορκωτού λογιστή 5.000 

7. Παραγωγική επένδυση 31.000 

ΔΡΑΣΗ 2 ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ (€)  145.000 

(ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ   Δράση 1 : 5.000 € + Δράση 2 = 150.000 € ) 
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ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ  

 

 

 

  

 

 Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι  

α) τα ποσοστά ενίσχυσης για τα σχέδια βελτίωσης , ανά περιφέρεια, για την κατηγορία: Λοιποί γεωργοί σε κανονικές περιοχές  είναι τα ακόλουθα : 
 
 
 
 
 
 
 
 

β) η ένταση ενίσχυσης για τις δαπάνες της παραγωγικής επένδυσης   είναι προσαυξημένη κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι το 
ανώτατο ποσοστό χρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το 90% (άρθρο 10, σημείο 1) 
η ενίσχυση διαμορφώνεται στα κάτωθι ποσοστά : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ  

& ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ,  ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ,   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ & ΚΡΗΤΗ 

ΣΤΕΡΕΑ  ΕΛΛΑΔΑ &  

ΔΥΤΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗ 

Λοιποί γεωργοί σε 
κανονικές περιοχές 

75% 50% 50% 40% 40% 

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ  

& ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ & ΚΡΗΤΗ 

ΣΤΕΡΕΑ  ΕΛΛΑΔΑ &  

ΔΥΤΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗ 

75%+20%= 95%  
Ανώτατο ποσοστό 90% 

50%+20%=70% 50%+20%=70% 40%+20%=60% 40%+20=60% 



ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ  

& ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ,  ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ,   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ & ΚΡΗΤΗ 

ΣΤΕΡΕΑ  ΕΛΛΑΔΑ &  

ΔΥΤΙΚΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗ 

Παραγωγική Επένδυση  

(αιτούμενος προϋπολογισμός) 

27.900 €  

(90%) 

21.700 €  

(70%) 

21.700 € 

(70%) 

18.600 €  

(60%) 

18.600 €  

(60%) 
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ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ  

Το οποίο σε ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται ως εξής :  



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ  


