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Διαδικτυακή Ενημέρωση ΟΤΔ LEADER/CLLD, Οκτώβριος 2020 

Θέμα: «Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις αγροτικές περιοχές – 2040» 

 

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020, η Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας (ΜΔΔ) του ΠΑΑ 2014-2020, 

σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο ΟΤΔ LEADER/CCLD διοργάνωσαν διαδικτυακή ενημέρωση για 

τις Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD σχετικά με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την κατάρτιση ενός «Μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές περιοχές» με προοπτική 

το 2040, καθώς και τη δημόσια διαβούλευση που έχει ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Στη συνάντηση παρουσιάσθηκε η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι 

προπαρασκευαστικές ενέργειες που έχουν αναληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι σήμερα καθώς 

και το υποστηρικτικό υλικό (support material) που ετοιμάζει η DG AGRI και που πρόκειται να 

μεταφραστεί στα ελληνικά προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε συζητήσεις σε τοπικό επίπεδο ώστε 

να συγκεντρωθούν απόψεις μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021.  

Κύριος στόχος της ενημέρωσης ήταν να διερευνηθεί το ενδιαφέρον των ΟΤΔ LEADER/CLLD 

προκειμένου να αναλάβουν σχετικές πρωτοβουλίες διαβούλευσης σε τοπικό επίπεδο σε συνέχεια 

παρότρυνσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και της DG AGRI.  

Στη συνάντηση συμμετείχαν 20 από τις 50 προσκεκλημένες ΟΤΔ (επισυνάπτεται η λίστα). Για 

τεχνικούς λόγους δεν μπόρεσε να συμμετέχει εκπρόσωπος από την ΟΤΔ Χαλκιδικής και Καβάλας.  

Κύρια σημεία της συνάντησης 

• Υπήρξε κατ’αρχήν θετική ανταπόκριση παρά το φόρτο εργασίας λόγω υλοποίησης των 

τοπικών προγραμμάτων στην παρούσα φάση και της ασφυκτικής προθεσμίας για τη 

συγκέντρωση συμπερασμάτων από τη διαβούλευση σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τυχόν 

μέτρων λόγω του COVID -19. 

• Συμφωνία για την bottom-up προσέγγιση. Οι ΟΤΔ έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης στις 

αγροτικές περιοχές και μπορούν να καταγράψουν τις ανάγκες  αυτών.  

• Η διαβούλευση σε τοπικό επίπεδο μπορεί να αποτελέσει και μία ευκαιρία και την 

επανεξέταση του σχεδιασμού της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής.   

• H δημόσια διαβούλευση που διενεργείται αφορά γενικότερα τις αγροτικές περιοχές και την 

ύπαιθρο και υπερβαίνει τα στενά όρια του LEADER και του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης. 

• Ζητήθηκε ενημέρωση για την πορεία προετοιμασίας του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ. 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 
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• Επισημάνθηκαν τα στενά χρονικά περιθώρια και η ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης των 

ενδιαφερόμενων.  

• Δυσκολίες να εφαρμοσθούν οι ευρωπαϊκές πολιτικές σε τοπικό επίπεδο, δεδομένου ότι δεν 

λαμβάνονται πάντα υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες. 

• Ανάγκη αξιοποίησης των τοπικών πόρων αλλά και εξοικονόμησης τους.  

• Θέματα καθημερινής διαχείρισης και φόρτου εργασίας, δεν επιτρέπουν πάντα την πιο 

ενεργή συμμετοχή των ΟΤΔ σε ενέργειες ενημέρωσης και διαβούλευσης.  

• Τέθηκε ερώτημα σχετικά με την επιλεξιμότητα τυχόν δαπανών που θα απαιτηθούν για τη 

διοργάνωση των συναντήσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 19.4 του τοπικού προγράμματος. 

Το ερώτημα προωθήθηκε στη Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης της ΕΥΕ ΠΑΑ προκειμένου να 

συζητηθεί και με τον ΟΠΕΚΕΠ και αναμένεται σχετική απάντηση.  

• Συστάσεις για την επιλογή των πιο σημαντικών πληροφοριών που έχουν αναρτηθεί στο 

portal του ENRD (https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-

vision/long-term-rural-vision-portal_en). 

Προτάσεις 

• Διοργάνωση συναντήσεων σε τοπικό επίπεδο ή συνδιοργάνωση με άλλες ΟΤΔ, π.χ. σε 

περιφερειακό επίπεδο ή και με το ΕΑΔ.  

• Διοργάνωση συζητήσεων δια ζώσης με άλλους τοπικούς φορείς. 

• Αξιοποίηση του Ελληνικού Δικτύου LEADER και εμπλοκή και άλλων φορέων που γνωρίζουν 

οι ΟΤΔ ότι δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο.  

• Ανάληψη ρόλου συντονιστή του ΕΑΔ και παροχή κατευθύνσεων.  

• Κινητοποίηση όλων των μελών του ΕΑΔ και κυρίως των Πανεπιστημίων. Στο παρελθόν, είχαν 

ενεργή συμμετοχή για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Κοινοβουλίου 

(European Rural Parliament). 

• Αναρτήσεις στις ιστοσελίδες των ΟΤΔ και στο facebook της ανακοίνωσης για τη δημόσια 

διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020 (βλ. ιστοσελίδα Αιτωλικής).  

Παρόμοια ανάρτηση έχει γίνει στο site  του ΕΑΔ https://ead.gr/long-term-rural-areas-vision-

survey/. 
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Επόμενα βήματα 

• Η ΜΔΔ θα αποστείλει το υποστηρικτικό υλικό του ENRD (toolkit) μαζί με οδηγίες μόλις είναι 

έτοιμο και διατεθεί από την DG AGRI. 

• Πραγματοποίηση νέας συνάντησης όταν οι ενδιαφερόμενες ΟΤΔ θα έχουν δει το πλήρες 

διαθέσιμο υλικό.  

 

Ενημερωτικό υλικό 

Συνημμένα αποστέλλονται:  

1. Η σύντομη παρουσίαση της συνάντησης.  

2. Το ερωτηματολόγιο της δημόσιας διαβούλευσης (σε μορφή pdf), που θα διαρκέσει μέχρι τις 

30 Νοεμβρίου 2020. Σημειώνεται ότι το ερωτηματολόγιο μπορεί να απαντηθεί και στην 

ελληνική γλώσσα διαδικτυακά στον σύνδεσμο https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas/public-

consultation, με την απόκτηση πρόσβασης στο σύστημα του ECAS. 

3. Τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου «Βιωσιμότητα, αγροτικές περιοχές, επισιτιστική 

ασφάλεια, Οκτώβριος 2020» (σε μορφή pdf), το οποίο είναι αναρτημένο στο σύνδεσμο 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/ins

truments/special/surveyky/2229. 

4. Σύντομη παρουσίαση του υποστηρικτικού υλικού (support material) κατά την 18η 

συνάντηση των ΕΑΔ σε μορφή pdf. Έχει αναρτηθεί στις παρουσιάσεις της συνάντησης 

(https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/18th-nrn-meeting_en).  

 

Ως προς το Portal ENRD “Long Term Rural Vision Portal” (https://enrd.ec.europa.eu/enrd-

thematic-work/long-term-rural-vision/long-term-rural-vision-portal_en), περιλαμβάνεται πλήθος 

πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης για το Μακροπρόθεσμο 

όραμα για τις αγροτικές περιοχές, από επιστημονικές μελέτες από ευρωπαϊκούς οργανισμούς και 

εργαλεία διαβούλευσης μέχρι διοργάνωση συναντήσεων και σχετικές παρουσιάσεις.  

Σε πρώτη φάση, χρήσιμο είναι να επισκεφθεί κανείς τις παρακάτω ενότητες: 

Α. ΕΝΟΤΗΤΑ «Get inspired» (https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-

vision/long-term-rural-vision-portal/get-inspired_en ): Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται 

διάφορες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που μπορούν να 

συνεισφέρουν στην κατάρτιση του μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές περιοχές. 
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Β. ΕΝΟΤΗΤΑ «ENRD Thematic Group on rural vision» (https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-

work/long-term-rural-vision_en): παρουσιάζονται οι εργασίες της Θεματικής Ομάδας του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι παρουσιάσεις 

της 1ης συνάντησης (https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/1st-meeting-enrd-thematic-

group-rural2040-long-term-rural-vision_en) και τα σημαντικότερα σημεία της (highlights) 

(https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/1tg_egd_highlights_0.pdf). 

Γ. ΕΝΟΤΗΤΑ «RESSOURCES» (https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-

vision/long-term-rural-vision-portal/resources_en), Υποενότητα «Tools for engaging rural 

society». 
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