
 

ΠΟΙΟ ΜΕΛΛΟΝ ΘΕΛΕΤΕ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ; 

Λάβετε μέρος στη διαμόρφωση του μέλλοντος των αγροτικών περιοχών - 
Περιοχών της Υπαίθρου 

Θέλετε να βοηθήσετε να "επηρεάσετε" τις πολιτικές για την Ύπαιθρο σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο; 

Βοηθήστε μας απαντώντας σε αυτήν την έρευνα που διαρκεί λιγότερο από 10 
λεπτά! 

Μαζί με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ομάδων Τοπικής Δράσης (ELARD), το Ελληνικό Δίκτυο 
Ομάδων Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER, έχουμε δημιουργήσει έναν ιστότοπο - 
(έρευνα) για να γνωρίσουμε από πρώτο χέρι τη γνώμη του ευρωπαϊκού αγροτικού 
πληθυσμού σχετικά με το μέλλον των εδαφών τους. 

Μια έρευνα που θέλει να χρησιμεύσει ως σημείο συνάντησης για όλους τους 
παράγοντες που συμμετέχουν στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού αγροτικού 
περιβάλλοντος. 

Μια ανοιχτή και συμμετοχική πλατφόρμα που χρησιμεύει για να ακούει και να 
συλλέγει μέχρι τις 3006.2020 τις απόψεις και τις προτάσεις σας για το μέλλον για τις 
αγροτικές περιοχές. 

Λάβετε μέρος στην έρευνα εδώ: 
http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_en.html 

Μην περιμένετε, το μέλλον έρχεται νωρίτερα από ότι νομίζετε! 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ CLLD/LEADER 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΙΓΛΩΣΗ ΕΚΔΟΧΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

 

Personal information - Προσωπικές Πληροφορίες 

Gender - Φύλο (γένος)  

Female - Γυναίκα 

Male - Άντρας 

Age range - Εύρος Ηλικίας 

Under 15 - Κάτω των 15 

16-30  

31-45 

http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_en.html


 

46-60 

Over 60  - άνω των 60 

 

 

Country - ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ (GREECE), από την λίστα που θα βρείτε. 

 

Entity where you work - Φορέας στον οποίο απασχολείστε 

Local Action Group - Ομάδα Τοπικής Δράσης 

Public administration - Δημόσια Διοίκηση 

Civil society association - Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών 

Entrepreneurs / SMEs - Επιχειρηματίας (Μικρές-Πολύ μικρές Επιχειρήσεις) 

University / training center - Πανεπιστήμιο / Φορέας Εκπαίδευσης 

0thers - Άλλο 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

In general, do you think that in 2035 the people in rural areas will live better, worse or the 
same as today? 

Γενικά νομίζετε ότι το 2035, οι κάτοικοι στις Περιοχές της Υπαίθρου θα έχουν καλύτερη 
ποιότητα ζωής, χειρότερη ή το ίδιο; 

Better - Καλύτερη 

Equal - Το ίδιο 

Worse - Χειρότερη 
 

Looking 15 years ahead... what three things would you like to see happen? Select a maximum of 

THREE 

Κοιτώντας μπροστά σε 15 χρόνια ...Ποιά είναι τα τρία θέματα από τα παρακάτω που θα 
θέλατε να συμβούν-πραγματοποιηθούν (διαλέγετε έως 3)  

Accessibility to services comparable to those of cities. – Πρόσβαση σε υπηρεσίες συγκριτικά με εκείνες των 
πόλεων 

Greater job opportunities and decent employment. – Καλύτερες εργασιακές ευκαιρίες και απολαβές 

Excellent Communications and Transport Services throughout the whole of the territory. - Άριστο σύστημα 
συγκοινωνιών και μεταφορών σε όλη την περιοχή 

Improved access to Professional and Higher Level training. - Βελτιωμένη πρόσβαση σε επαγγελματική και 
Ανώτερη εκπαίδευση 

Sustainable centres for Industry Development. Βιώσιμα (αειφόρα) κέντρα βιομηχανικής Ανάπτυξης 



 

Which of these local services do you value the most? Rate the following options from 1 to 5 (5 is the 

maximum value). 

Ποια από τις παρακάτω τοπικές υπηρεσίες αξιολογείτε θετικά περισσότερο;  
Βαθμολογείστε τις παρακάτω επιλογές από το 1 έως το 5 (το 5 είναι η μέγιστη βαθμολογία) 

 
1. Health and care – Υγεία και κοινωνική μέριμνα 

1 

2 

3 

4 

5 

2. Education - Εκπαίδευση 

1 

2 

3 

4 

5 

3. Transportation - Μεταφορές 

1 

2 

3 

4 

5 

4. Consumer services – Υπηρεσίες καταναλωτών 

1 

2 

3 

4 

5 

5. Connectivity - Συνδεσιμότητα 

1 

2 

3 

4 

5 

6. Leisure offer / Culture - Αναψυχή και Πολιτισμός 

1 



 

2 

3 

4 

5 

7. Care services for the elderly and dependents - Κοινωνική μέριμνα για την τρίτη ηλικία και 
εξαρτώμενα μέλη. 

1 

2 

3 

4 

5 

8. Access to financial services - Πρόσβαση σε Χρηματο-οικονομικές Υπηρεσίες 

1 

2 

3 

4 

5 

9. Digitization of services - Ψηφιοποίηση Υπηρεσιών 

1 

2 

3 

4 

5 

10. Affordable housing - Οικονομικά ανεκτή δυνατότητα για κατοικία. 

1 

2 

3 

4 

5 

In what way has LEADER contributed to your territory? Select 5 options 

Με ποιό τρόπο πιστεύετε ότι το LEADER έχει συνεισφ΄ερει στην περιοχή σας; (Επιλέγετε έως 5 από τις παρακάτω 
επιλογές). 

LEADER has helped to increase awareness and appreciation of the importance of the rural 
environment. DIGNITY 
 
Το πρόγραμμα - φιλοσοφία "LEADER",  έχει βοηθήσει στην αύξηση της επίγνωσης και της εκτίμησης της αξίας 
των αγροτικών και περιοχών της Υπαίθρου. ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 



 

LEADER is the best instrument for enabling the participation and leading role of the population in the future 
of their own territory, with the emphasis placed on the active participation of the local population in decision-
making. PARTICIPATION 
 
Το πρόγραμμα - φιλοσοφία "LEADER", είναι το καλύτερο μέσο για τη δυνατότητα συμμετοχής και ηγετικού 
ρόλου του πληθυσμού για το μέλλον της επικράτειάς - περιοχής τους, με έμφαση στην ενεργό συμμετοχή του 
τοπικού πληθυσμού στη λήψη αποφάσεων. ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 
 

The LEADER Initiative promotes the establishment of synergies between actors and territories, improving 
socialization and collective work amongst the population- ACTORS-TERRITORY 
 
Το πρόγραμμα - φιλοσοφία "LEADER", προωθεί τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ παραγόντων και περιοχών, 
βελτιώνοντας την κοινωνικοποίηση και τη συλλογική εργασία μεταξύ του πληθυσμού - ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ- 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
 

The application of LEADER encourages renewed interest in rural dwelling through the development of 
sustainable job opportunities. POPULATION GROWTH 
 
Με την εφαρμογή της - φιλοσοφίας "LEADER", ενθαρρύνεται το ανανεωμένο ενδιαφέρον για τις αγροτικές 
περιοχές μέσω της ανάπτυξης βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
 

Through LEADER, improved access to vital services, together with the launch of sustainable, inclusive and 
innovative projects, have resulted in positive outcomes that would not be achievable without this 
initiative. PROJECTS 
 
Με την εφαρμογή της - φιλοσοφίας "LEADER", βελτιώνεται η πρόσβαση σε ζωτικές υπηρεσίες, που μαζί με την 
ίδρυση, εκσυγχρονισμό-βελτίωση, βιώσιμων, χωρίς αποκλεισμούς και με καινοτομία έργων, με θετικά 
αποτελέσματα που δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς αυτήν την πρωτοβουλία. ΕΡΓΑ Ιδιωτικά-Μικρά 
Δημόσια. 
 

With the support of the LAGs, training-needs are detected and access to training is improved, especially for 
disadvantaged groups. TRAINING 
 
Με την υποστήριξη των ΟΤΔ, εντοπίζονται οι ανάγκες εκπαίδευσης και βελτιώνεται η πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, ειδικά για μειονεκτούσες ομάδες. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ 
 

The initiative establishes direct collaboration through financial and other supports especially for SMEs and 
professionals in the territory. SMEs AND PROFESSIONALS 
 
Το πρόγραμμα - φιλοσοφία "LEADER", καθιερώνει άμεση συνεργασία μέσω χρηματοοικονομικής υποστήριξης 
στην επιχειρηματικότητα και εμψύχωση της, ιδίως για ΜΜΕ και επαγγελματίες στην περιοχή. ΜΙΚΡΕΣ-ΠΟΛΥ 
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
 

LAGs are the greatest social exponent of the territories and promoters of gender equality. SOCIAL 
COHESION-EQUALITY 
 
Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης για το πρόγραμμα - φιλοσοφία "LEADER", είναι ο μεγαλύτερος κοινωνικός 
εκπρόσωπος και μοχλός εμψύχωσης για τις περιοχές και προωθούν την ισότητα των φύλων. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΟΧΗ-ΙΣΟΤΗΤΑ. 
 

Through LEADER, the landscape, environment, and biodiversity in the territories are improved through 
sustainability plans. BIODIVERSITY 
 
Μέσω του προγράμματος - φιλοσοφίας "LEADER",  το τοπίο, το περιβάλλον και η βιοποικιλότητα στις περιοχές 
παρέμβασης βελτιώνονται μέσω της υλοποίησης αειφόρων σχεδίων βιωσιμότητας. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 
 



 

What would your territory be like without LEADER aid? 

Πώς θα ήταν η περιοχή σας χωρίς το LEADER; 

Better - καλύτερη 

Equal - το ίδιο 

Worse - χειρότερη 

Would you like your territory to continue receiving resources to promote economic, social 
and environmental diversity through LEADER and LAGs? 

Θα θέλατε η περιοχή σας να συνεχίσει να λαμβάνει πόρους για τη ην προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ποικιλομορφίας μέσω του LEADER και των 
Ομάδων Τοπικής Δράσης;  

Yes - Ναί 

No - Όχι 

I do not care - Δεν με αφορά 

Do you think that, without these resources, your territory would have undergone a similar 
development at all levels (economic, social, political)? 

Πιστεύετε ότι, χωρίς αυτούς τους πόρους, η περιοχή σας θα είχε υποστεί παρόμοια 
ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα (οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό); 

Yes - Ναι 

No - Όχι 

I don't know - Δεν γνωρίζω 

What do you advise the top leaders about the continuity of LEADER to address and reverse 
the current situation in rural areas? 

Τι θα συμβουλεύατε τους Ηγέτες των τοπικών και Εθνικών Κοινοτήτων όσον αφορά στη 
συνέχιση του προγράμματος LEADER για να αντιμετωπίσει και να ανατρέψει την 
υφιστάμενη κατάσταση στις Αγροτικές-Περιοχές της Υπαίθρου;. 

 (γράφετε κείμενο στο πεδίο που είναι ανοικτό - παράκληση στην Αγγλική γλώσσα) 

And finally, how would you improve the LEADER approach? Rate the following options from 
1 to 5 (5 is the maximum value). 

Και τέλος, πώς θα βελτιώνατε την προσέγγιση LEADER; Βαθμολογήστε τις ακόλουθες 
επιλογές από 1 έως 5 (5 είναι η μέγιστη τιμή) 



 

1. Returning to the origins of LEADER in terms of the implementation of the 7 basic principles 
(bottom-up approach, development strategy, public-private collaboration, multi-sectorality, 
innovation, cooperation and networking). 
1. Επιστροφή στις "ρίζες" του LEADER όσον αφορά την εφαρμογή των 7 βασικών αρχών (προσέγγιση 
από κάτω προς τα πάνω, τοική αναπτυξιακή στρατηγική, συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, 
πολυτομεακή προσέγγιση, καινοτομία, συνεργασία και δικτύωση) 

1 

2 

3 

4 

5 

2. Considering LAGs as catalysts and capitalizers of resources in rural areas, not only from EAFRD 
funds. 
2. Θεωρώντας τις Ομάδες Τοπικής Δράσης ως καταλύτες και μηχανισμό για την κεφαλαιοποίηση  
πόρων σε αγροτικές περιοχές, όχι μόνο από κονδύλια του ΕΓΤΑΑ. (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης). 

1 

2 

3 

4 

5 

3. Avoiding the high level of politicisation in the application of LEADER. 
3. Αποφυγή του υψηλού επιπέδου πολιτικοποίησης κατά την εφαρμογή του LEADER. 

1 

2 

3 

4 

5 

4. Simplifying bureaucratic procedures and providing LAGs with greater capacity for social and 
economic revitalization. 
4. Απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και παροχή μεγαλύτερης ικανότητας στις ΟΤΔ 
για κοινωνική και οικονομική αναζωογόνηση των περιοχών τους. 

1 

2 

3 

4 

5 

Send
 

ΠΑΤΑΤΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ! - ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΣΥΜΕΤΕΊΧΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ CLLD/LEADER -  

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5.: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

 


