
       

 

 

 

Πειραιάς, 05/01/2023 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Εκδήλωση διαβούλευσης στο Δήμο Πόρου, για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος 

LEADER 2023-2027 στις Νήσους Αττικής 

 

Ο Δήμος Πόρου, σε συνεργασία με το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας 

Νήσων Αττικής, οργανώνει εκδήλωση διαβούλευσης, στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου 

προγράμματος LEADER 2023-2027 στις Νήσους Αττικής, την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 

2023 και ώρα 17:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Κτήριο «Συγγρού», στον Πόρο.  

Προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος, είναι απαραίτητη η ενεργός 

συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων του Δήμου Πόρου. Στο πλαίσιο 

συμμετοχής στις διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης, οι φορείς της περιοχής και ο τοπικός 

πληθυσμός του Δήμου Πόρου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις, ιδέες 

αλλά και μία καταρχήν εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος, με στόχο τον ορισμό της 

Περιοχής Παρέμβασης, της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος και τη διαμόρφωση της 

Τοπικής Στρατηγικής για τη Προγραμματική Περίοδο 2023-2027.  

Το Δίκτυο Συνεργασίας Π.Ε. Νήσων Αττικής δραστηριοποιείται ήδη στην ευρύτερη περιοχή των 

νησιών του Αργοσαρωνικού,  τα Κύθηρα – Αντικύθηρα και την περιοχή της Τροιζηνίας και των 

Μεθάνων, στην οποία υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα CLLD LEADER 2014 – 2020. 

Κατέχοντας εμπειρία ετών στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του προγράμματος, στελέχη της 

εταιρείας θα βρεθούν στον τόπο μας, κατόπιν πρόσκλησης του Δήμου, για να παρουσιάσουν το 

πρόγραμμα LEADER του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, όπως 

έχει διαμορφωθεί έως τώρα (στόχοι, μέτρα, δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, 

επιλέξιμες δαπάνες, κτλ) και την πρόταση του Τοπικού Προγράμματος που σχεδιάζει για την 

Π.Ε. Νήσων Αττικής.  



       

 

Η συνολική έκταση και ο μόνιμος πληθυσμός της Π.Ε. Νήσων Αττικής, υπολογίζεται σε ~875km2 

και 70.000 κατοίκους αντίστοιχα. 

Το υλικό της διαβούλευσης για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2023-2027, έχει αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του Δικτύου, στον ακόλουθο σύνδεσμο:  

https://www.atticalag.gr/diavoyleysi-gia-to-neo-topiko-programma-leader-2023-2027/  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία της διαβούλευσης:  

 

 

Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων 

ΠΕ Νήσων Αττικής 

Φίλωνος 91, Πειραιάς, Τ.Κ. 18535 

Τηλ. 2104120002-4-9, Fax. 2104120006 

Mail: info@atticalag.gr  

Web: www.atticalag.gr  
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