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Συνοπτική έκθεση συμμετοχής 

Η 8η Συνάντηση της μόνιμης Υποομάδας LEADER/CLLD του ΕΔΑΑ πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 

στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 και ακολούθησε το Εργαστήριο με θέμα «Βελτίωση υλοποίησης του 

LEADER για ανθεκτικές και βιώσιμες αγροτικές περιοχές».  

Η ατζέντα περιλάμβανε: 

1. Ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν στο LEADER για την επόμενη προγραμματική 

περίοδο 

2. Παρουσίαση των υποστηρικτικών δράσεων του ENRD συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID 19  

3. Παρουσίαση περιπτώσεων από Ομάδες Τοπικής Δράσης και από Διαχειριστικές Αρχές για τον 

τρόπο που αντιμετωπίζουν την τρέχουσα κατάσταση και πως σχεδιάζουν το μελλοντικό LEADER 

 

Εκτός ατζέντας έγινε μία πολύ σύντομη παρουσίαση για την Αξιολόγηση του LEADER από εκπρόσωπο 

της DG AGRI. 

 

Το Εργαστήριο διεξήχθη μέσω συζήτησης σε τρεις διαφορετικές ομάδες με κοινά ερωτήματα ως προς 

το θέμα της ανθεκτικότητας των αγροτικών περιοχών σε σχέση με την υλοποίηση του LEADER και τον 

ρόλο των Ομάδων Τοπικής Δράσης. 

 

Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 8ης Συνάντησης του LEADER/CLLD Sub-Group 

Πρόεδρος της 

Συνεδρίασης 

Neda Skakelja 

Η υλοποίηση του LEADER, από την τελευταία συνάντηση της Υποομάδας που 

πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, παρά την τρέχουσα 

κατάσταση, παρουσίασε άνοδο στις πληρωμές από 28% σε 34%. Ωστόσο αυτό το 

ποσοστό είναι ο μέσος όρος και η διακύμανση ανά κράτος μέλος είναι μεγάλη 

(από 5% έως 90%). Η Επιτροπή προτρέπει για επίσπευση του ρυθμού 

υλοποίησης. 

Επίσης εκ μέρους της Επιτροπής έγινε παρότρυνση όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς 

της αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων του LEADER, να συμμετέχουν 

στη διαδικτυακή έρευνα που έχει ανακοινωθεί για το «Μακροπρόθεσμο 

όραμα για τις αγροτικές περιοχές». 

DG AGRI –  

Gaëlle Marion 

Παρουσίαση 

Η Επιτροπή έχει προχωρήσει σε κάποιες προσαρμογές και τροποποιήσεις του 

κανονιστικού πλαισίου προκειμένου να καταστεί πιο ευέλικτη η υλοποίηση των 

Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης σε σχέση με τις επιπτώσεις της 

πανδημίας. Επίσης είναι ακόμα υπό συζήτηση το διάστημα της μεταβατικής 

περιόδου με επικρατέστερο σενάριο να είναι η διετία. Στην περίπτωση αυτή, οι 

τρέχουσες στρατηγικές LEADER θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί έως το τέλος του 

https://enrd.ec.europa.eu/about/european-rural-networks-governance/european-rural-networks-assembly/leader-clld-sub-group_en
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/lsg8_agenda.pdf
https://ead.gr/long-term-rural-areas-vision-survey/
https://ead.gr/long-term-rural-areas-vision-survey/
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/lsg8_update-dg-agri-activities-and-leader_dgagri.pdf
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2025 και παράλληλα μπορεί να γίνεται και η προετοιμασία και επιλογή των 

επόμενων μονοταμειακών ή πολυταμειακών στρατηγικών. 

ENRD CP –  

Peter Toth 

Παρουσίαση 

Το Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης παρουσίασε 

τις πηγές ενημέρωσης για θέματα LEADER στον ιστότοπο του ENRD 

https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-resources_en, την πορεία 

υλοποίησης των έργων διακρατικών συνεργασιών σε επίπεδο κρατών μελών και 

τα συμπεράσματα των θεματικών ομάδων που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα.  

Η θεματολογία των επόμενων θεματικών εργαστηρίων LEADER που προέκυψε 

βάσει διαδικτυακού ερωτηματολογίου αφορά με σειρά προτεραιότητας σε: 

 LEADER & μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές 

 Σχεδιασμός LEADER για ανθεκτικές και βιώσιμες αγροτικές περιοχές 

 Απλοποίηση κόστους 

 LEADER & στρατηγική Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο 

 Διασύνδεση αγροτικών και αστικών περιοχών 

 Βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού 

Στη συνέχεια μέσω της συζήτησης μεταξύ των συμμετεχόντων προτάθηκαν 

κάποια νέα θέματα που θα μπορούσαν να αποτελούν και υποθέματα των 

ανωτέρω.  

 

Παρουσιάσεις από Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) σχετικά με τους 

τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης της πανδημίας ενόψει και της περιόδου 

προγραμματισμού του επόμενου LEADER 

 Δύο εκπρόσωποι από ΟΤΔ (Αυστρία & Σουηδία) και τρεις από ΔΑ (Ιρλανδία, 

Φινλανδία & Σλοβενία), παρουσίασαν τις εμπειρίες τους σχετικά με την 

αντιμετώπιση της πανδημίας σε σχέση με την υλοποίηση του LEADER αλλά και 

τον προγραμματισμό της επόμενης προγραμματική περιόδου. Σε γενικές 

γραμμές ανέφεραν όλοι τις δυσκολίες που υπήρξαν κατά τη διάρκεια του 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/lsg8_update-leader-activities_enrd-cp.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-resources_en
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/lsg8_austria-lags_niedermoser.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/lsg8_sweden_rural-areas-and-covid_eckardt.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/lsg8_ireland_ma-perspectives_harney.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/lsg8_finland_ma-perspectives_janis.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/lsg8_slovenia_ma-perspectives_jeric.pdf
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lockdown ωστόσο τόσο οι ΟΤΔ όσο και οι ΔΑ ψηφιοποίησαν την επικοινωνία τους 

με τους εταίρους, διοργάνωσαν διαδικτυακές συναντήσεις και κατάφεραν να 

έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή από ότι στις συναντήσεις με φυσική παρουσία. 

Επίσης προέκυψε ότι μεγάλη δυναμική έχουν πλέον τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

DG AGRI -

Eduardo 

Serrano-

Padial 

Παρουσίαση 

Η αξιολόγηση του LEADER ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2020 και έγινε παρότρυνση 

στα μέλη ώστε να συμβάλλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στη συλλογή των 

δεδομένων που απαιτούνται. Στόχος αυτής της αξιολόγησης είναι να ληφθούν 

υπόψη όχι μόνο οι επιπτώσεις των τοπικών στρατηγικών στην τοπική κοινωνία 

και στην κοινωνική συνοχή αλλά και να εκτιμηθεί η προσέγγιση LEADER ως 

εργαλείο διακυβέρνησης. Επίσης παροτρύνθηκε το κοινό να συμμετέχει στη 

διαδικτυακή έρευνα μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα να υποβληθούν 

προτάσεις και ιδέες που αφορούν στην αξιολόγηση του LEADER. Το Evaluation 

Roadmap είναι ανοιχτό έως τις 13 Οκτωβρίου 2020 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-

say/initiatives/12487-Evaluation-of-the-impact-of-LEADER-on-balanced-

territorial-development 

 

Σύντομη αναφορά στα αποτελέσματα του εργαστηρίου  

«Βελτίωση υλοποίησης του LEADER για ανθεκτικές και βιώσιμες αγροτικές περιοχές» 

 

Το Εργαστήριο αυτό είχε σκοπό να γίνει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι 

χωρίστηκαν σε τρείς υποομάδες, στα εξής θέματα: 

 Με ποιο τρόπο οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση / 

ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των αγροτικών κοινοτήτων. 

 Τι απαιτείται προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των ΟΤΔ και των 

αγροτικών κοινοτήτων ώστε να υπάρξει βελτίωση στην τοπική ανάπτυξη. 

 Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και της δικτύωσης γενικότερα ώστε να ενδυναμωθεί η ανθεκτικότητα 

των αγροτικών περιοχών.  

Η ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα ενός συστήματος (οικονομικού, κοινωνικού, χωρικού, 

περιβαλλοντικού) στο να προσαρμόζεται και να συνεχίσει να λειτουργεί όταν εμφανίζονται εμπόδια 

και δυσκολίες. Το κοινωνικό κεφάλαιο παίζει σημαντικό ρόλο στην ανθεκτικότητα, όπως στην 

περίπτωση της ΟΤΔ της Σουηδίας όπου η έντονη δραστηριότητα που συνεχίστηκε και στην περίοδο 

του lockdown και η θέληση για συμμετοχή στην κοινότητα συνέβαλλαν στην ανθεκτικότητα της 

περιοχής. Η ικανότητα προσαρμογής διαφέρει από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με τις συνθήκες και 

σίγουρα απαιτείται ευελιξία προκειμένου να αντιμετωπίζονται γρήγορα οι δύσκολες καταστάσεις. 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/lsg8_leader-evaluation_dgagri.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12487-Evaluation-of-the-impact-of-LEADER-on-balanced-territorial-development
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12487-Evaluation-of-the-impact-of-LEADER-on-balanced-territorial-development
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12487-Evaluation-of-the-impact-of-LEADER-on-balanced-territorial-development
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 Οι ΟΤΔ μπορούν να παίξουν τον ρόλο του facilitator στη 

βελτίωση της ανθεκτικότητας μιας περιοχής με το να 

φέρουν την κοινότητα σε επαφή. Η προσέγγιση bottom-

up που χαρακτηρίζει το LEADER βοηθάει πάρα πολύ στη 

συμμετοχική διαδικασία, στην εμπλοκή των αγροτικών 

κοινοτήτων και στο χτίσιμο του κοινωνικού κεφαλαίου. 

Θα πρέπει να ενδυναμωθεί το πνεύμα της συνεργασίας 

και οι διασυνδέσεις μεταξύ τοπικών εταίρων ώστε να 

εδραιωθεί μία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του τοπικού 

πληθυσμού και των ΟΤΔ αλλά και η εμπιστοσύνη από 

μέρους των Διαχειριστικών Αρχών ως προς τις ΟΤΔ. Θα 

πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους νέους ανθρώπους 

καθώς αυτοί αποτελούν το μέλλον και μπορούν να φέρουν 

καινοτόμες ιδέες. 

Η ανάδειξη των καλών πρακτικών και αξιόλογων έργων 

συμβάλλει στην αύξηση εμπιστοσύνης του τοπικού 

πληθυσμού και στην αναγνωρισιμότητα του ρόλου των ΟΤΔ και βοηθάει στην αύξηση της 

ανθεκτικότητά τους. Η χρηματοδοτική σταθερότητα, η σταθερότητα στους ανθρώπινους και 

οικονομικούς πόρους, η απλοποίηση των διαδικασιών, η ευελιξία στο σύστημα υλοποίησης είναι 

κάποια στοιχεία που συμβάλουν σε ένα πιο ανθεκτικό και αποτελεσματικό σύστημα υλοποίησης του 

LEADER. 

Τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα πρέπει να επικοινωνούν τον ρόλο 

των ΟΤΔ στον τοπικό πληθυσμό. Το ENRD βοηθάει τους 

εταίρους του LEADER να εκφράζουν την άποψη τους μέσω των 

δράσεων του και των οργάνων διακυβέρνησης στα οποία 

συμμετέχουν οι ΟΤΔ. Η ανάδειξη των επιτευγμάτων του 

LEADER πρέπει να γίνει πιο εντατική και συστηματική. Ωστόσο 

και οι ΟΤΔ από όλα τα κράτη μέλη πρέπει να συμμετέχουν πιο 

πολύ στα εργαστήρια, στις Θεματικές Ομάδες και στα 

Σεμινάρια που διοργανώνει το ENRD.   

Στην ιστοσελίδα https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/8th-rural-networks-leaderclld-sub-

group-meeting_en έχουν αναρτηθεί όλες οι παρουσιάσεις και σχετικό ενημερωτικό υλικό. 

 

Η συμμετέχουσα 

 

Γαβριέλα Μιχαήλ 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ, Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας 

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/8th-rural-networks-leaderclld-sub-group-meeting_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/8th-rural-networks-leaderclld-sub-group-meeting_en

