ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ζηον οδηγό ηος ππογπάμμαηορ «Εςπώπη για ηοςρ πολίηερ»

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΔΙΑΓΩΓΗ
Ι.4 Πξνηεξαηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξώπε γηα ηνπο πνιίηεο»
Οη κόληκεο πξνηεξαηόηεηεο (ζειίδεο 6 - 8) αληηθαζίζηαληαη ωο εμήο:
Πξνηεξαηόηεηεο
Οη πξνηεξαηφηεηεο γηα ην 2012 εζηηάδνπλ ζε δχν επξείο βαζηθνχο άμνλεο:
- αθελφο, ζηελ πξναγσγή ηεο ηζαγέλεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο δεκνθξαηίαο,
θαζψο θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεσο ηεο ΔΔ, ησλ αμηψλ ηεο θαη ηνπ ξφινπ πνπ
δηαδξακαηίδεη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ
- θαη, αθεηέξνπ, ζηελ πξνψζεζε ησλ άκεζσλ ζπκθεξφλησλ ησλ πνιηηψλ ζην επξσπατθφ
πνιηηηθφ πξφγξακκα δξάζεο.
Πξώηε πξνηεξαηόηεηα – Οη πνιίηεο θαη ε ΔΔ: αμίεο, δεκνθξαηηθόο βίνο θαη ζεζκηθά
ζέκαηα
Η ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε ζπδήηεζε θαη ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηελ
ΔΔ, ηνπο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο ηεο θαη ηηο αμίεο ηεο απνηειεί βαζηθφ πξναπαηηνχκελν γηα
ηελ θαιιηέξγεηα ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ αηζζήκαηνο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ φηη
ε Δπξσπατθή Έλσζε ηνπο αλήθεη. Σν πξφγξακκα «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» απνηειεί
ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, κπνξεί δε λα ζπκβάιεη θαίξηα ζηελ
επξχηεξε δηάδνζε, θαηαλφεζε θαη επφδσζε ησλ αμηψλ θαη ησλ αξρψλ πνπ απνηεινχλ ηνλ
ζεκέιην ιίζν ησλ πλζεθψλ ηεο ΔΔ.
Η πλζήθε ζέηεη επίζεο ηνλ ξφιν ηεο ΔΔ ζηνλ θφζκν ζε λέα βάζε θαη ζεζπίδεη ζεκαληηθέο
αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ, ζηηο δηνξγαληθέο ζρέζεηο θαη ζηελ
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ θαη
ησλ πνιηηψλ. Σν πξφγξακκα «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν
ελίζρπζεο ηεο πιήξνπο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε δεκνθξαηηθή δσή ηεο ΔΔ. Η
ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο κέζσ, ηδίσο, ηνπ εζεινληηζκνχ, ε πξναγσγή ησλ ίζσλ
επθαηξηψλ γηα φινπο, ν δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο θαη ε ζπκβνιή ζηε δεκηνπξγία κηαο
θνηλσλίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο απνηεινχλ δεηήκαηα ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ ελεξγφ
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά θαη, κεηαμχ άιισλ, ζηνλ πνιηηηθφ βίν.
Γεύηεξε πξνηεξαηόηεηα – πκθέξνληα ηωλ πνιηηώλ θαη πνιηηηθέο ηεο ΔΔ
Η ελαζρφιεζε ησλ πνιηηψλ κε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ησλ πνιηηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα θνηλά. Σν
πξφγξακκα «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» ζπληζηά πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε
ησλ πνιηηψλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ ζρεηηθά κε ην πνιηηηθφ
πξφγξακκα θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηα επξσπατθά ζεζκηθά
φξγαλα, θαζψο θαη γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη ηνπ
ηξφπνπ πξνψζεζήο ηνπ. Ιδηαίηεξε βαξχηεηα πξέπεη λα δνζεί ζηελ ζηάζε ησλ πνιηηψλ θαη
ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ φζνλ αθνξά ηεο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη
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γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αμηνπνίεζε κηαο βηψζηκεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο κε παξάιιειε
δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.
Καηά ζπλέπεηα, ην 2012 πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελίζρπζε
ηεο επαηζζεηνπνίεζεο, ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηνπ δηαιφγνπ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία θαη ηηο
επηπηψζεηο ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ
άξζε ησλ εκπνδίσλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ νη πνιίηεο ηεο ΔΔ. Σα ζέκαηα ηνπ
δηαιφγνπ πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηα ζέκαηα ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηνπ ξφινπ ησλ λέσλ ζηελ αγνξά
εξγαζίαο θαη ζηελ θνηλσλία, ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο, ησλ βηψζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο, ηεο
επειημίαο κε αζθάιεηα, ησλ κεηαθνξψλ, ηεο θαηλνηνκίαο θαη άιισλ εκβιεκαηηθψλ
πξσηνβνπιηψλ θαη ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». Σα ζρέδηα πξέπεη λα
δηεπθνιχλνπλ ηε δηαβνχιεπζε κε ηνπο ππεπζχλνπο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ
παξνπζίαζε ζε απηνχο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ελ εμειίμεη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ, θαζψο
θαη ηνπ αληίθηππνπ πνπ απηέο έρνπλ ζηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζε ηνπηθά δεηήκαηα κε
επξσπατθή δηάζηαζε. Πξέπεη επίζεο λα δνζεί έκθαζε ζε ζρέδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο
ζηφρνπο ηνπ επξσπατθνχ έηνπο ελεξγνχ γήξαλζεο θαη αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ γελεψλ.
III.2 Δηδηθνί νηθνλνκηθνί θαη ζπκβαηηθνί όξνη γηα ηηο επηδνηήζεηο ζρεδίωλ
Υξεκαηνδόηεζε βάζεη θαη’ απνθνπή ηηκώλ (ζειίδα 35)
Το ςθιζηάμενο κείμενο ανηικαθίζηαηαι με ηο εξήρ:
Δάλ ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ θαη εκεξψλ είλαη θαηψηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ
ζηελ πξφηαζε ζρεδίνπ, ε κείσζε ηεο επηδφηεζεο ζα ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ θαζνξηζκέλνπ
«εχξνπο» ζπκκεηερφλησλ (βι. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ γηα ηε Γξάζε 1.1 Αδειθνπνίεζε πφιεσλ, ζ.
74 ηνπ νδεγνχ πξνγξάκκαηνο, ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV γηα ηε Γξάζε 1 Μέηξν 1.2 Γίθηπα
αδειθνπνηεκέλσλ πφιεσλ, Γξάζε 2 Μέηξν 3 ηήξημε ζρεδίσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ
νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, Γξάζε 4 Δλεξγφο επξσπατθή κλήκε, ζειίδα 5 ηνπ
δηνξζσηηθνχ).
Γξάζε 1 – Δλεξγνί πνιίηεο γηα ηελ Δπξώπε
A.1.3 Τύπορ οπγάνωζηρ (ζελίδα 41)
Πποζηίθεηαι η ακόλοςθη οπγάνωζη
Μη κεπδοζκοπικέρ οπγανώζειρ πος εκπποζωπούν ηοπικέρ απσέρ.
IV.2.3 Τπνινγηζκόο ηεο επηδόηεζεο (ζειίδα 42)
Το ςθιζηάμενο κείμενο ανηικαθίζηαηαι με ηο εξήρ:
Σν ζχζηεκα ησλ θαη’ απνθνπή ηηκψλ απινπζηεχζεθε βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ
ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ζρεδίσλ ηνπ 2008 θαη ηνπ 2009. Οη εκεξήζηεο ηηκέο γηα ηηο
δηάθνξεο ρψξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ πξνεγνπκέλσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
επηδφηεζεο θαηαξγνχληαη. Σν λέν ζχζηεκα θαη’ απνθνπή ηηκψλ βαζίδεηαη ζηνλ
αξηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ ζπκκεηερφλησλ (ηνπηθψλ θαη δηεζλψλ) -ν νπνίνο θαζνξίδεηαη
αλά «εχξνο» ζπκκεηερφλησλ- θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ. Οη ίδηεο παξάκεηξνη
ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα.
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Η επηδφηεζε ππνινγίδεηαη βάζεη θαη’ απνθνπή ρξεκαηνδφηεζεο. Ο ππνινγηζκφο ηεο
ζπλνιηθήο αηηνχκελεο επηδφηεζεο πξνθχπηεη απφ ζπλδπαζκφ:
A. ησλ ζπλνιηθψλ αηηνχκελσλ πνζψλ γηα θάζε εθδήιωζε
Β. ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ γηα εξγαιεία επηθνηλωλίαο, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε
Γ. ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ γηα έμνδα ζπληνληζκνύ, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε.
(Γηα ηηο θαη' απνθνπή ηηκέο πνπ ηζρχνπλ ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ, βι.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV, ζειίδα 5 ηνπ δηνξζσηηθνχ).
Γξάζε 2 – Δλεξγόο θνηλωλία ηωλ πνιηηώλ ζηελ Δπξώπε

IV.5.2.1 Κξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο (ζειίδα 49)
Πξνζηίζεηαη ην αθόινπζν θείκελν:
Οξγαλψζεηο γεληθνχ επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο νη νπνίεο έρνπλ επηιεγεί γηα λα ηνπο
ρνξεγεζεί επηδφηεζε ιεηηνπξγίαο ην 2012 ζην πιαίζην ηεο δξάζεο 2.1 ή 2.2 δελ είλαη
επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ ην 2012.
Υξεκαηνδόηεζε βάζεη θαη’ απνθνπή ηηκώλ (ζειίδα 50)
Το ςθιζηάμενο κείμενο ανηικαθίζηαηαι με ηο εξήρ:
Σν ζχζηεκα ησλ θαη’ απνθνπή ηηκψλ απινπζηεχζεθε βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ
ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ζρεδίσλ ηνπ 2008 θαη ηνπ 2009. Οη εκεξήζηεο ηηκέο γηα ηηο
δηάθνξεο ρψξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ πξνεγνπκέλσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
επηδφηεζεο θαηαξγνχληαη. Σν λέν ζχζηεκα θαη’ απνθνπή ηηκψλ βαζίδεηαη ζηνλ
αξηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ ζπκκεηερφλησλ (ηνπηθψλ θαη δηεζλψλ) -ν νπνίνο θαζνξίδεηαη
αλά «εχξνο» ζπκκεηερφλησλ- θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ. Οη ίδηεο παξάκεηξνη
ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα.
Η επηδφηεζε ππνινγίδεηαη βάζεη θαη’ απνθνπή ρξεκαηνδφηεζεο. Ο ππνινγηζκφο ηεο
ζπλνιηθήο αηηνχκελεο επηδφηεζεο πξνθχπηεη απφ ζπλδπαζκφ:
A. ησλ ζπλνιηθψλ αηηνχκελσλ πνζψλ γηα θάζε εθδήιωζε
Β. ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ γηα εξγαιεία επηθνηλωλίαο, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε
Γ. ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ γηα έμνδα ζπληνληζκνύ, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε.
(Γηα ηηο θαη' απνθνπή ηηκέο πνπ ηζρχνπλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν, βι. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
IV, ζειίδα 5 ηνπ δηνξζσηηθνχ).
Γξάζε 4 – Δλεξγόο επξωπαϊθή κλήκε
A.1.3 Τύπορ οπγάνωζηρ (ζελίδα 52)
Πποζηίθενηαι οι ακόλοςθερ οπγανώζειρ
ηδξχκαηα
εξεπλεηηθά/εθπαηδεπηηθά ηλζηηηνχηα.
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B.2 Πξνϋπνινγηζκόο (ζειίδα 52)
Το ςθιζηάμενο κείμενο ανηικαθίζηαηαι με ηο εξήρ:
Οη πξνηάζεηο ζρεδίσλ πξέπεη λα πιεξνχλ ην θξηηήξην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε
επηιέμηκε επηδφηεζε πνπ πξφθεηηαη λα ρνξεγεζεί αλά ζρέδην.
Διάρηζηε επηιέμηκε επηδφηεζε γηα έλα ζρέδην: 10.000 επξψ
Μέγηζηε επηιέμηκε επηδφηεζε γηα έλα ζρέδην: 100.000 επξώ
B.4 Πεξίνδνο επηιεμηκόηεηαο/δηάξθεηα ζρεδίνπ
Το ςθιζηάμενο κείμενο ανηικαθίζηαηαι με ηο εξήρ:
Σν ζρέδην πξέπεη λα μεθηλήζεη εληφο ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο, ε νπνία
εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζεζκία ηνπ κέηξνπ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε (βι.
θεθάιαην Ι.8, ζ. 13)
Η κέγηζηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ είλαη 18 κήλεο.
Υξεκαηνδόηεζε βάζεη θαη’ απνθνπή ηηκώλ (ζειίδεο 53-54)
Το ςθιζηάμενο κείμενο ανηικαθίζηαηαι με ηο εξήρ:
Σν ζχζηεκα ησλ θαη’ απνθνπή ηηκψλ απινπζηεχζεθε βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ζηαηηζηηθήο
αλάιπζεο ζρεδίσλ ηνπ 2008 θαη ηνπ 2009. Οη εκεξήζηεο ηηκέο γηα ηηο δηάθνξεο ρψξεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαλ πξνεγνπκέλσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επηδφηεζεο θαηαξγνχληαη. Σν λέν
ζχζηεκα θαη’ απνθνπή ηηκψλ βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ ζπκκεηερφλησλ
(ηνπηθψλ θαη δηεζλψλ) -ν νπνίνο θαζνξίδεηαη αλά «εχξνο» ζπκκεηερφλησλ- θαη ζηνλ αξηζκφ
ησλ εκεξψλ. Οη ίδηεο παξάκεηξνη ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην
πξφγξακκα.
Η επηδφηεζε ππνινγίδεηαη βάζεη θαη’ απνθνπή ρξεκαηνδφηεζεο. Ο ππνινγηζκφο ηεο
ζπλνιηθήο αηηνχκελεο επηδφηεζεο πξνθχπηεη απφ ζπλδπαζκφ:
A. ησλ ζπλνιηθψλ αηηνχκελσλ πνζψλ γηα θάζε εθδήιωζε
Β. ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ γηα εξγαιεία επηθνηλωλίαο, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε
C. ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ γηα έμνδα ζπληνληζκνύ, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε.
(Γηα ηηο θαη' απνθνπή ηηκέο πνπ ηζρχνπλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν, βι. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV,
ζειίδα 5 ηνπ δηνξζσηηθνχ).
Υξεκαηνδόηεζε βάζεη πξνϋπνινγηζκνύ (ζειίδα 54)
Το ςθιζηάμενο κείμενο ανηικαθίζηαηαι με ηο εξήρ:
Η επηδφηεζε δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβαίλεη ην 70% ηωλ επηιέμηκωλ δαπαλώλ ηεο
ζρεηηθήο δξάζεο. Δπνκέλσο, ηνπιάρηζηνλ 30% ησλ ζπλνιηθψλ εθηηκψκελσλ επηιέμηκσλ
δαπαλψλ πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ πεγέο εθηφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ. Σν πνζφ
πνπ ζα ρνξεγεζεί δελ ζα ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ην πνζφ γηα ην νπνίν ππνβιήζεθε
αίηεζε.
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Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ IV και V (ζελίδερ 74 και 75) ανηικαθίζηανηαι ωρ εξήρ
Νέν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV
ΚΑΣ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΙΜΔ πνπ εθαξκόδνληαη ζην πιαίζην
ηεο Γξάζεο 1 Μέηξν 1.2 «Γίθηπα αδειθνπνηεκέλωλ πόιεωλ»
ηεο Γξάζεο 2 Μέηξν 3 «ρέδηα πνπ πξνηείλνληαη από ΟΚΠ» θαη
ηεο Γξάζεο 4 – «Δλεξγόο επξωπαϊθή κλήκε»

ΚΑΣ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΟ Α: πκκεηέρνληεο αλά εθδήιωζε
Αξηζκόο εκεξώλ

Αξηζκόο εκεξώλ

Αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ

<3

≥3

>190

25.000

176/190

23.000

161/175

21.000

146/160

19.000

131/145

17.000

116/130

15.000

101/115

13.000

86/100

11.000

21.000

71/85

9.000

17.000

56/70

7.000

13.000

41/55

5.000

9.000

25/40

4.000

5.000

25.000
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ΚΑΣ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΟ Β: Δξγαιεία επηθνηλωλίαο
Αξηζκόο εξγαιείωλ

< 12 κήλεο

≥ 12

κήλεο

1

1.500

3.000

2

3.000

6.000

3

4.500

9.000

>3

5.000

10.000

ΚΑΣ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΟ Γ: Έμνδα ζπληνληζκνύ
Αξηζκόο εηαίξωλ

< 12 κήλεο

2-3

1.500

3.000

4-5

2.500

5.000

6-7

3.500

7.000

8-9

4.500

9.000

10-11

5.500

11.000

12-13

6.500

13.000

> 13

7.500

15.000

≥

12 κήλεο

Παξάδεηγκα:
Γηα έλα ζρέδην ζην πιαίζην ηεο «Κνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ» δηάξθεηαο 12 κελψλ, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη 2 εθδειψζεηο κε 50 θαη 85 ζπκκεηέρνληεο αληηζηνίρσο, δηάξθεηαο δχν εκεξψλ
έθαζηε, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ 4 εηαίξνη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 2 εξγαιεία επηθνηλσλίαο, ε
επηδφηεζε ππνινγίδεηαη σο εμήο:
πκκεηέρνληεο (Β1): 5.000 + 9.000
πληνληζκφο (Β2): 2.500
Δπηθνηλσλία (Β3): 3.000
χλνιν: 19.500€
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