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Εισήγηση του Μιχάλη  Σκορδά 

Προέδρου του Ελληνικού δικτύου CLLD_LEADER 

 Με θέμα: Ο ρόλος των ΟΤΔ στο πλαίσιο της παρέμβασης  Π3-77-4.1 του ΣΣ ΚΑΠ «Στήριξη 

για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER». 

 

Α. Ελληνικό Δίκτυο CLLD_LEADER. 

Σύντομη αναφορά στην δράση του Ελληνικού Δικτύου σε σχέση με το πρόγραμμα LEADER 

κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.. 

 

Β. Σε ότι αφορά  την εφαρμογή της Παρέμβασης Π3-77-4.1 του Σ.Σ. της Κ.Α.Π. δηλαδή της 

παρέμβασης LEADER που θα αφορά 50 περιοχές εφαρμογής, οι οποίες καλύπτουν έκταση 

ίση έως με  το 100% των επιλέξιμων περιοχών παρέμβασης LEADER. 

. Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό τον ‘εκ των κάτω προς 

τα επάνω’ σχεδιασμό, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για μία στενή, συνεχή και 

πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ πολλών και ισχυρών συντελεστών σε τοπικό επίπεδο, όπως 

αιρετοί, τοπική διοίκηση, εκπρόσωποι επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Οι 

πολιτικές αυτές θα πρέπει να στοχεύουν κατά βάση στην κοινή διαχείριση φυσικών πόρων, 

στην ενίσχυση των οικονομικών διασυνδέσεων, στην δημιουργία δικτύων σε διάφορα 

επίπεδα, στην ανάπτυξη κοινών υποδομών και στην προαγωγή καινοτόμων, έξυπνων και 

πράσινων πολιτικών. 

Η πολιτική της τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων αποτελεί ένα 

βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων όπως αυτοί περιγράφονται στην ανάλυση 

αναγκών που αφορούν στον ειδικό στόχο 8: Προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής 

ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της 

βιοοικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας. 

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης αποτελεί μια ολοένα και σημαντικότερη συνιστώσα της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών 

της Ευρώπης, αντιμετωπίζοντας τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. 

Το  LEADER αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής 

ανάπτυξης της Ε.Ε.  που εδράζεται στο επίπεδο της τοπικής διακυβέρνησης κι των δεσμών 

που δημιουργούν μεταξύ τους οι συνιστώσες αυτού σε κάθε περιοχή παρέμβασης σε κάθε 

τοπική κοινωνία… 

Οι βασικές αρχές στην εφαρμογή των προγραμμάτων LEADER είναι: 

• η ανάπτυξη στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης εστιασμένες στην περιοχή, 

• η εκ των κάτω προς τα επάνω χάραξη των στρατηγικών, 

• οι Ομάδες Τοπικής Δράσεις (ΟΤΔ) οι οποίες αποτελούν σύμπραξη του δημοσίου με τον 

ιδιωτικό τομέα, 

• οι ολοκληρωμένες και πολυτομεακές δράσεις, 
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• η δικτύωση, 

• η συνεργασία, 

• η καινοτομία. 

Στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2023-2027 ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη 

συνεργατικών δράσεων και πρωτοβουλιών με κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση. 

Βασικά στοιχεία των τοπικών στρατηγικών σε αυτή την προγραμματική περίοδο είναι και 

υλοποίηση δράσεων σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) και 

της Πράσινης Βίβλου για την αγροτική ανάπτυξη, η καινοτομία για την αντιμετώπιση των 

κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων, η προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της 

βιοικονομίας, η αξιοποίηση των ΤΠΕ και η ανάπτυξη των πολιτικών των «Έξυπνων Χωριών» 

(Smart Villages) για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων μικρών υπο-

περιοχών των περιοχών LEADER. 

Γ. Σε αυτό το πλαίσιο και σε ότι αφορά τον Σχεδιασμό της νέας πρόσκλησης του  νέου 

προγράμματος: 

Ομιλούμε για μια συνολική πρόσκληση 219 εκατομμυρίων ευρώ με κριτήρια που μετά από 

δύο διαδικτυακές διαβουλεύσεις συνεχώς διαφοροποιούνται όχι ως επίδραση  της 

διαβούλευσης αλλά με εξωγενείς παραμέτρους που δεν μπορούν να έχουν εξακολουθητικά 

ως άλλοθι παρατηρήσεις της ΕΕ  … 

- Ο Αρχικός Π/Υ των 400.000 έγινε 300.000 για Ιδιωτικές επενδύσεις και 400.000 για 

Δημόσιες  επενδύσεις. 

- Ο ελάχιστος Π/Υ  Δημόσιας Δαπάνης Σχεδιασμού των Τοπικών προγραμμάτων 

διαμορφώθηκε από 3.500.000€ σε 2.800.000 για να πριμοδοτήσουμε επιπλέον  την 

ορεινότητα των περιοχών με 150.000 μέγιστο Π/Υ και την ποιότητα των προτάσεων 

με 400.000,00 ανάλογα. Επιπλέον τα πληθυσμιακά κριτήρια υπερδιπλασιάζουν 

αυτόν τον Π/Υ από 2,8 σε 5,5 εκ αυξάνοντα κατά 0,6 εκ ευρώ την ΔΔ στις περιοχές 

έως 100.000 κατοίκους  και 1,2 εκ  από 100-130.000 κατοίκους και επιπλέον 0,9  εκ  

από 130.000-150.000 κατοίκους  και όταν  οι περιοχές μεταξύ 40-80.000 κατοίκους 

ήταν το 62% των περιοχών παρέμβασης της τρέχουσας περιόδου και είχαν μέση 

Δημόσια Δαπάνη 6,150 εκ ευρώ. 

- Η διαφοροποίηση της προσέγγισης των επενδύσεων μεταξύ ορεινών και 

μειονεκτικών περιοχών στην ίδια την περιοχή παρέμβασης και την διαφοροποίηση 

των επενδύσεων μεταξύ αυτών των περιοχών δημιουργεί θέματα συνοχής αυτής 

καθ΄ αυτής της τοπικής στρατηγικής και ειδικότερα, όταν  κανένα άλλο πρόγραμμα ή 

χρηματοδοτικό εργαλείο δεν βλέπει τέτοιες διαφοροποιήσεις.  

- Τέλος η διαφοροποίηση της παρέμβασης από άλλα προγράμματα και χρηματοδοτικά 

εργαλεία που επιχειρούν στην ίδια περιοχή σε συνάρτηση με τα ανωτέρω και κυρίως  

με τα κριτήρια επιλογής και διαφοροποίησης των ίδιων περιοχών,  και δεν μπορούν 

να αποτελούν πρόκριμμα  συρρίκνωσης των τοπικών προγραμμάτων στερώντας 

βαθμούς ελευθερίας και διαφοροποίησης των τοπικών Στρατηγικών. 

 

Δεν μπορούμε να προδιαγράφουμε, με πληθυσμιακά κριτήρια που συρρικνώνουν το 70% 

των περιοχών παρέμβασης της Χώρας  με  ανάλογα ή ίδια προγράμματα,  χωρίς να δίνουμε 
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την δυνατότητα σε διαφοροποιημένες στρατηγικές, διαφορετικών περιοχών με διαφορετικές 

ανάγκες και προτεραιότητες….  

Η εικόνα που αποκομίζουμε είναι ότι δεν έχει αξιοποιηθεί η εμπειρία της παρούσας 

περιόδου, αλλά αντικρύζουμε ένα σχεδιασμό που διαπνέεται από την εμπειρία της 

προηγούμενης προγραμματικής περιόδου που όλα γινόντουσαν σε συνθήκες οικονομικής 

κατάρρευσης για την Χώρα. 

 Οι Στρατηγικές Διαμόρφωσης Των Τοπικών Προγραμμάτων  εδράζονται σε εκτιμήσεις και 

ποτέ σε αποδείξεις εφόσον κανένας δεν μπορεί να μετρήσει για κάθε διαφορετική περιοχή 

τι είναι έλλειψη και τι  πλεόνασμα.... 

Επομένως διαφωνούμε και ως προς την Στρατηγική Σχεδιασμού που έχει επιλεγεί και ως 

προς  κριτήρια διαμόρφωσης και  υλοποίησης των Τοπικών Στρατηγικών και θεωρώ ότι 

άμεσα πρέπει να απευθυνθούμε τόσο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και στα 

πολιτικά κόμματα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διαφοροποίηση αυτού του 

σχεδιασμού προς όφελος του συνόλου της Ελληνικής Υπαίθρου. 

 

Ευχαριστώ 

Μιχάλης Σκορδάς 
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