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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

2η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής LEADER του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 
Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2009 

 
 
Η 2η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 28/4/2009. Συμμετείχαν τα μέλη 

Αλεξάνδρα Καλογήρου, εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ – 

Διαφοροποίηση και Ευαγγελία Βουμβουράκη, εκπρόσωπος του Εθνικού Αγροτικού 

Δικτύου. Της συνεδρίασης προήδρευσε ο κ. J.M. Sousa Uva, Προϊστάμενος της 

Διεύθυνσης G «Οριζόντια θέματα αγροτικής ανάπτυξης» της Γενικής Διεύθυνσης 

Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

Η Ημερησία Διάταξη της συνεδρίασης περιελάμβανε ανάπτυξη των παρακάτω θεμάτων: 

- Εισήγηση με θέμα «Ευρωπαϊκή Ένωση Ο.Τ.Δ.» από τον κ. Παναγιώτη Πάτρα, 

πρόεδρο της ELARD, στην οποία αναφέρθηκε, αφενός στους στόχους, στα 

εργαλεία και τις προοπτικές της στρατηγικής LEADER,  τονίζοντας την 

αναγκαιότητα της δικτύωσης σε όλους τους άξονες των Προγραμμάτων Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΠΑΑ), αφετέρου σε προβλήματα, όπως η καθυστέρηση στην επιλογή 

των Ο.Τ.Δ. η απώλεια της ευελιξίας και της καινοτομίας που χαρακτήριζε τις 

πρωτοβουλίες LEADER, οι αλλαγές στους κανονισμούς και οι επιπτώσεις της 

τρέχουσας οικονομικής κρίσης στην υλοποίηση των ΠΑΑ. 

- Εισήγηση από την εκπρόσωπο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου της Ιταλίας κα 

Rafaella di Napoli, η οποία ενημέρωσε τα μέλη της υποεπιτροπής ότι στην Ιταλία 

έχουν επιλεγεί μέχρι στιγμής 40 Ο.Τ.Δ. Η κα Di Napoli υπογράμμισε τη σημασία 

της συσσωρευμένης εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από τις προηγούμενες 

εφαρμογές LEADER, αλλά και τη συμβολή των δικτύων στην εμπέδωση από τις 

τοπικές κοινωνίες της σημασίας της προσέγγισης LEADER. Τόνισε την ανάγκη 

ενδυνάμωσης της διαδικασίας δικτύωσης σε τοπικό επίπεδο και αναφέρθηκε στη 

μεγαλύτερη ετοιμότητα και προθυμία των ιταλικών Ο.Τ.Δ. να συμμετάσχουν σε 

δίκτυα και συνεργασίες. 

- Εισήγηση από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας της Δανίας κα Merete 

Jeppesen. Αναφέρθηκε στην προσέγγιση LEADER του Άξονα 3 του ΠΑΑ της 

Δανίας, για τον οποίο έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 14 εκ. ευρώ, ενώ δεν έχουν 

ληφθεί ακόμα αποφάσεις χρηματοδότησης για τα επόμενα έτη. Από το καλοκαίρι 

του 2008 έχουν επιλεγεί 40 Ο.Τ.Δ., 5 σε αλιευτικές περιοχές και 11 σε περιοχές 
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χαρακτηρισμένες αγροτικές και αλιευτικές, ενώ έχουν υποβληθεί για έγκριση 1.100 

επενδυτικά σχέδια.  

- Συζήτηση μεταξύ των μελών της υποεπιτροπής με συντονιστή τον προεδρεύοντα 

κο Sousa Uva, για τις δυνατότητες αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ) σε σχέση με τη στρατηγική LEADER  για την 

περίοδο 2007-2013. Ο προεδρεύων αναφέρθηκε στην προστιθέμενη αξία της 

δικτύωσης, ενώ απηύθυνε ερωτήσεις σχετικά με τις ανάγκες υποστήριξης των 

νέων Ο.Τ.Δ., τη δικτύωση, την κατάρτιση, τις δυσκολίες εφαρμογής και τις 

ενδεχόμενες ενέργειες του ΕΔΑΑ για την αντιμετώπισή τους. Τα κυριότερα σημεία 

της συζήτησης αφορούσαν τα προβλήματα της ενσωμάτωσης (mainstreaming) 

της προσέγγισης LEADER στα ΠΑΑ των Κ.Μ., της τήρησης της bottom up 

διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων, σε σχέση με 

το κανονιστικό πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου. 

- Απολογισμός των δραστηριοτήτων του ΕΔΑΑ κατά τον 1ο χρόνο λειτουργίας του 

από την κα Gaelle Lhermitte, Διεύθυνση G3 της DG AGRI. Αναφέρθηκε στη 

συγκρότηση των σχετικών με το δίκτυο δομών και τις δραστηριότητες που 

πραγματοποιήθηκαν αναφορικά με την απόκτηση ικανοτήτων, την υποστήριξη και 

ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των 

συνεργασιών. 

- Παρουσίαση από τον κο Martin Law του Contact Point των αποτελεσμάτων της 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τις 

ΟΤΔ (δείγμα 10%) και τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα για τη διακρατική συνεργασία. 

- Παρουσίαση από τον κο Χάρη Μαρτίνο του Σημείου Επαφής των προβλεπόμενων 

δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Δικτύου για το 2ο χρόνο λειτουργίας 

του. 

 

Η προβλεπόμενη στο τέλος της Ημερήσιας Διάταξης ψηφοφορία από τα μέλη της 

Υποεπιτροπής για την επιλογή 2 εκπροσώπων της στη Συντονιστική Επιτροπή του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε, κατόπιν πρότασης του 

Προέδρου. Τα 54 παρόντα μέλη κλήθηκαν να ψηφίσουν με μυστική ψηφοφορία μέχρι δύο 

(2) υποψήφιους φορείς από τους ακόλουθους τέσσερεις: 

1. ELARD, με εκπρόσωπο τον κ. Παναγιώτη Πάτρα 

2. Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Εσθονίας, με εκπρόσωπο την κα Ave Bremse,  

3. Euromontana,  με εκπρόσωπο τον κ. Antonio Montalvo Machado 

4. COPA, με εκπρόσωπο την κα.  Karen Serres, 

Εκλέχθηκαν οι: 

- ELARD, με εκπρόσωπο τον κ. Παναγιώτη Πάτρα (49 ψήφoι) 

- Εθνικό αγροτικό Δικτύου Εσθονίας, με εκπρόσωπο την κα Ave Bremse (39 ψήφοι) 

 



 3

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με την προβλεπόμενη συζήτηση μεταξύ των μελών, την οποία 

συντόνισε ο εκπρόσωπος του εθνικού δικτύου της Ιρλανδίας κος P. Keating. Ο κος 

Keating έθεσε προς συζήτηση το ερώτημα, εάν πρέπει να «επανεφεύρουμε» το LEADER 

τη νέα προγραμματική περίοδο και πρότεινε τη σύσταση στο πλαίσιο της Υποεπιτροπής 

LEADER άτυπων focus groups 10-15 ατόμων, προκειμένου να αξιολογήσουν και να 

αναδείξουν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.  Η πρόταση αυτή συνάντησε τη θετική 

ανταπόκριση των μελών. Ωστόσο, ο προεδρεύων κος Sousa Uva διαφώνησε και 

προέτρεψε τα μέλη, εφόσον έχουν προτάσεις, να τις υποβάλουν γραπτώς προς την 

Επιτροπή μέχρι τα μέσα Μαΐου, κλείνοντας τη συνεδρίαση χωρίς να διατυπωθούν τελικά 

συμπεράσματα. 

 

 


