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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4o Θεματικό Εργαστήριο LEADER «Διατήρηση και διεύρυνση της συμμετοχής των 

ενδιαφερομένων σε τοπικό επίπεδο» (Maintaining and widening stakeholder engagement)  

(Webinar) 

Ημερομηνία 4 Ιουνίου 2020 

Διοργανωτές Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης / DG AGRI 

Παρουσιάσεις: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-leader-thematic-

lab-maintaining-and-widening-stakeholder-engagement_en 

 

Στο πλαίσιο στήριξης και βελτίωσης της εφαρμογής του LEADER/CLLD και κατ’επέκταση στήριξης των 

Ομάδων Τοπικής Δράσης, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) διοργάνωσε, από τον 

Οκτώβριο του 2019 έως και τον Ιούνιο του 2020, έναν κύκλο θεματικών εργαστηρίων για το LEADER, 

με στόχο την ουσιαστικότερη ανταλλαγή ιδεών και την αμοιβαία μάθηση των διδαγμάτων που 

αποκτήθηκαν από όλα τα χρόνια εφαρμογής LEADER (μέθοδοι ανάπτυξης, προκλήσεις για τις αγροτικές 

περιοχές, τρέχοντα επιτεύγματα, προοπτικές για το μέλλον στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ, 

κλπ.).  

Το 4ο θεματικό εργαστήριο LEADER με θέμα «Διατήρηση και διεύρυνση της συμμετοχής των 

ενδιαφερομένων σε τοπικό επίπεδο» (Maintaining and widening stakeholder engagement), 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 4 Ιουνίου 2020, με τη συμμετοχή 42 εκπροσώπων από Ομάδες 

Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD, Διαχειριστικών Αρχών και Εθνικών Αγροτικών Δικτύων.  

Οι παρουσιάσεις και συζητήσεις του εργαστηρίου επικεντρώθηκαν:  

• Στο ρόλο που διαδραματίζουν ή μπορούν να διαδραματίσουν οι Ομάδες Τοπικής Δράσης 

LEADER/CLLD προκειμένου να διατηρηθεί και να διευρυνθεί η συμμετοχή, το ενδιαφέρον και 

η δέσμευση των ενδιαφερομένων φορέων σε τοπικό επίπεδο προκειμένου να αναπτύξουν, να 

προτείνουν και να υλοποιήσουν βραχυπρόθεσμες και μακροχρόνιες ενέργειες που θα 

ανταποκρίνονται τις τοπικές ανάγκες και προκλήσεις. 

• Στην ανταλλαγή εμπειριών ως προς τους τρόπους που ανταποκρίθηκαν οι ΟΤΔ στην πρόσφατη 

πανδημία του COVID-19  και των συνεπειών της καθώς και συστατικά στοιχεία προκειμένου να 

οικοδομηθεί και να ενδυναμωθεί η τοπική «ανθεκτικότητα» για το μέλλον.  

Η Carolina Jasinska, εκπρόσωπος της DG AGRI, στην παρουσίασή της, ανέδειξε το ρόλο που 

διαδραματίζουν οι ΟΤΔ LEADER/CLLD στη συμμετοχή και δέσμευση των ενδιαφερομένων σε τοπικό 

επίπεδο σχετικά με θέματα τοπικής ανάπτυξης, ως ένα επίπεδο διακυβέρνησης και τοπικής εταιρικής 

σχέσης που οφείλει να ετοιμάζει τις τοπικές κοινωνίες για τις νέες αλλαγές και προκλήσεις. 

Οι σύγχρονες προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που απαιτούν τη συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού 

και των τοπικών φορέων, των πολιτών των αγροτικών περιοχών αφορούν:  

• Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (μετανάστευση, φυσικές καταστροφές, υγειονομική κρίση)  

• Η μετάβαση σε μια πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη  

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-leader-thematic-lab-maintaining-and-widening-stakeholder-engagement_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-leader-thematic-lab-maintaining-and-widening-stakeholder-engagement_en
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tl4_commission-perspectives_dg-agri.pdf
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• Η δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές περιοχές, το οποίο θα 

διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του αγροτικού κόσμου (Bring rural voice to 

shape rural Europe). 

 

  

Στο πρώτο μέρος της συνάντησης παρουσιάσθηκαν εμπειρίες και καινοτόμες προσεγγίσεις ως προς 

τη διεύρυνση της συμμετοχής των τοπικών φορέων σε θέματα τοπικής ανάπτυξης τόσο μεταξύ των 

Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD, όσο και στην ευρύτερη αλυσίδα διαχείρισης και υλοποίησης 

του LEADER.  

H Ομάδα Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD Salland της Ολλανδίας παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο 

ενσωμάτωσε την προσέγγιση Theory-U (περισσότερες πληροφορίες στο site 

https://www.ottoscharmer.com/theoryu) στις διαβουλεύσεις και συζητήσεις με την τοπική κοινότητα, 

προκειμένου ιδέες του τοπικού πληθυσμού να μετατραπούν σε συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες 

με την υποστήριξη της ΟΤΔ. 

 

 

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο της Ισπανίας παρουσίασε τις δράσεις που έχει υλοποιήσει με τη συμμετοχή 

τοπικών φορέων το τελευταίο διάστημα. Συγκεκριμένα, το 2019 προχώρησε μέσα από συμμετοχικές 

διαδικασίες στην κατάρτιση ενός «Κειμένου απόψεων για το μέλλον του LEADER την περίοδο 2021-

2027, προώθησε το ερωτηματολόγιο του ELARD με θέμα «Which future do you want for rural areas?», 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tl4_theory-u-nl_groot-koerkamp.pdf
https://www.ottoscharmer.com/theoryu
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tl4_lessons-es-lags_murciano.pdf
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υλοποίησε δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης. Τα κυριότερα διδάγματα από τις δράσεις 

διαβούλευσης που έχει διεξάγει μέχρι σήμερα: μεγαλύτερη συμμετοχή του αγροτικού πληθυσμού 

δίνοντας πρόσβαση σε όλους, διερεύνηση αναγκών μέσα από ερωτηματολόγια σε τοπικό επίπεδο που 

αναδεικνύουν τις επιθυμίες των κατοίκων (Wish-boxes στο ταχυδρομείο, στους Δήμους, στα 

καταστήματα).  

 

 

 

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο της Σουηδίας παρουσίασε τις δράσεις που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα 

και στις οποίες συμμετέχουν ενεργά οι Ομάδες Τοπικής Δράσης, κυρίως μέσα από τη δημιουργία 

Ομάδων Εργασίας, όπως η Ομάδα Εργασίας για τα «Έξυπνα Χωριά» και την «Καινοτομία στις 

αγροτικές περιοχές». Τα κυριότερα διδάγματα: το περιεχόμενο των εκδηλώσεων του ΕΑΔ 

δημιουργείται από τα ίδια του τα μέλη, πολύ σημαντική κρίνεται η συνεργασία μεταξύ των μελών του, 

η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και η οικονομική στήριξη των μελών του ΕΑΔ αποφέρει ενεργή 

συμμετοχή των μελών του.   

 

 

Από τη Σλοβενία, παρουσιάσθηκε η πρωτοβουλία «4PDIH Public, Private, People Partnership – Digital 

Innovation Hub» του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων της χώρας, 

προκειμένου να τεθούν οι προτεραιότητες για την ψηφιακή εποχή στις αγροτικές περιοχές και να 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tl4_se-nrn-lagengagement_holmgren.pdf
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προετοιμαστούν πολιτικές και εργαλεία για το μέλλον τους στους ακόλουθους τέσσερις άξονες: 

Ιδιωτικός τομέας, Εκπαίδευση, Δημόσια Διοίκηση, Τοπικές κοινότητες. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζονται 

με τις Ομάδες Τοπικής Δράσης και έχουν υλοποιήσει πιλοτικά projects όπως Living Labs για την 

ψηφιακή γεωργία, υποστήριξη για Smart Villages, το Δίκτυο FabLab Σλοβενίας.  

 

 

Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης παρουσιάσθηκαν εμπειρίες ως προς τους τρόπους που 

ανταποκρίθηκαν οι ΟΤΔ στην πρόσφατη πανδημία του COVID-19 και των συνεπειών της υπό το πρίσμα 

τεσσάρων ερωτήσεων:  

1. Πώς αλλάζει η συμμετοχή των τοπικών φορέων σε καταστάσεις κρίσης;  

2. Πώς οι Ομάδες Τοπικής Δράσης και τα Δίκτυά τους προσαρμόσθηκαν στην πρόσφατη κρίση του 

COVID-19;  

3. Πώς τα κράτη μέλη έχουν προσαρμοσθεί προκειμένου να διευκολύνουν τη συνέχισης της 

υλοποίησης του LEADER, κάνοντας την καλύτερη δυνατή χρήση του δυναμικού του;  

4. Ποια είναι τα διδάγματα για τον μελλοντικό ρόλο του LEADER και των ΟΤΔ, καθώς και για τη 

δομή της εταιρικής τους σχέσης;  

Πριν την έναρξη των παρουσιάσεων, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής δημόσιας ψηφοφορίας 

menti, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το πώς οι ΟΤΔ και 

οι τοπικές κοινωνίες ανταποκρίθηκαν στις επιπτώσεις της κρίσης.  

 

  
 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tl4_session2-intro_enrd-cp.pdf
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Στη συνέχεια, εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής της Σλοβενίας παρουσίασε τα μέτρα που έλαβε 

η Διοίκηση κατά της διάρκεια της πανδημίας προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των ΟΤΔ με τη 

χρήση νέων τεχνολογιών όπως on line έρευνες, ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων και αιτήσεων 

πληρωμής, οργάνωση Webinars, απλοποίηση διαδικασιών, αλλαγές στο σχεδιασμό των τοπικών 

προγραμμάτων LEADER, συνεχής ενημέρωση από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο της Σλοβενίας. Επίσης με 

εθνική χρηματοδότηση, υλοποιήθηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή «Naša super hrana» στην οποία 

παρουσιάζονται τοπικοί παραγωγοί και αγρότες ανά Περιφέρεια και ΟΤΔ.  

 

 

Εκπρόσωπος του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου της Πορτογαλίας παρουσίασε τα μέτρα που έλαβε το 

Υπουργείο Γεωργίας της Πορτογαλίας σε συνεργασία με το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο , το Δίκτυο των ΟΤΔ 

“Minha Terra”και όλες τις ΟΤΔ της χώρας. Συγκεκριμένα ξεκίνησε η εκστρατεία “Alimente Quem o 

Alimenta“ (Feed who Feeds you) προκειμένου να αυξηθεί η πώληση και διάθεση των τοπικών 

προϊόντων, να διευκολυνθεί η πρόσβαση των καταναλωτών σε φρέσκα προϊόντα και να υποστηριχθούν 

οι τοπικές εμπορικές δραστηριότητες, ελήφθησαν έκτακτα μέτρα επιλεξιμότητας για τις μετακινήσεις 

των μικρών αγροτών σε σημεία πώλησης, δόθηκε η δυνατότητα διεύρυνσης των δικαιούχων για τη 

δράση “Adapting the existing facilities to meet the requirements of specific delivery points”, 

επισπεύσθηκαν οι πληρωμές των έργων, δόθηκε παράταση προθεσμιών. 

 

 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tl4_rddelivery-covid-si_jeric.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tl4_nrnsupport-covid_pt_pires-dasilva.pdf
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Η Πρόεδρος της ELARD (European LEADER Association for Rural Development) παρουσίασε τα 

αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που εστάλη στις ΟΤΔ – μέλη της, στις αρχές της κρίσης σχετικά 

με τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τόσο οι περιοχές όσο και η υλοποίηση των τοπικών 

προγραμμάτων. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα μπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα: 

διαπιστώθηκαν ανάγκες για υποδομή, για ευελιξία από τις διοικήσεις, για μείωση του διοικητικού 

βάρους, καθώς και για τεχνογνωσία για θέματα τηλεργασίας, οι ΟΤΔ έδρασαν γρήγορα και ευέλικτα, 

διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην τοπική ενημέρωση κα παροχή υπηρεσιών. 

 

 

Εκπρόσωπος της Ομάδας Τοπικής Δράσης Istra της Σλοβενίας παρουσίασε projects που ξεκίνησαν κατά 

τη διάρκεια της κρίσης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «4PDIH Public, Private, People Partnership – 

Digital Innovation Hub» όπως το “Pomoč na dlani” – Helping hand το οποίο φέρνει σε επαφή 

ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια με ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν εθελοντική βοήθεια 

(https://pomocnadlani.4pdih.com/), η στήριξη της εξ αποστάσεως εργασίας 

https://4pdih.com/produktivnost-na-daljavo/), η δημιουργία εφαρμογής με χρήσιμες πληροφορίες κατά 

τη διάρκεια των απαγορευτικών μέτρων (https://4pdih.com/zivljenje-na-daljavo/), τo SEROI+ με το 

οποίο καταρτίστηκε ψηφιακή στρατηγική και βασικές ανάγκες, η δημιουργία πλατφόρμας για τοπικά 

ποιοτικά προϊόντα. 

 

 

 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020 

 

Η συμμετέχουσα 

 

 

Μαρία-Χριστίνα Μακρανδρέου 

 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tl4_lags-survey_elard.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tl4_crisis-responses-si_4pdih.pdf
https://pomocnadlani.4pdih.com/
https://4pdih.com/produktivnost-na-daljavo/
https://4pdih.com/zivljenje-na-daljavo/

