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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

1η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής LEADER του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Αγροτικής Ανάπτυξης 

Βρυξέλλες, 26 Δεκεμβρίου 2008 

Η 1η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής LEADER πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 

26.11.2008. Συμμετείχαν τα μέλη Αλεξάνδρα Καλογήρου, εκπρόσωπος της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ – Διαφοροποίηση και Ευαγγελία Βουμβουράκη, εκπρόσωπος 

του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου. 

 

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 67, του Καν. 1698/2005, δημιουργείται το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, για τη διασύνδεση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων, οργανισμών 
και διοικητικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης σε 
κοινοτικό επίπεδο. 
 

2. Στο πλαίσιο της 168/10-02-2008 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άρθρο 4, 

συστάθηκε η Υποεπιτροπή LEADER η οποία απαρτίζεται από 67 μέλη ως εξής: 

 27 εκπρόσωποι των αρμόδιων εθνικών αρχών των κρατών-μελών 

 27 εκπρόσωποι των εθνικών αγροτικών δικτύων των κρατών-μελών 

 12 εκπρόσωποι από οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροτικής 

ανάπτυξης σε κοινοτικό επίπεδο 

 1 εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού οργανισμού που εκπροσωπεί Ομάδες Τοπικής 

Δράσης 

 

3. Η σύνθεση της Υποεπιτροπής κατά την 1η συνεδρίαση ήταν η ακόλουθη: 

- Εκπρόσωποι εθνικών αρχών από 26 κράτη-μέλη (απουσίαζε ο εκπρόσωπος του 

Λουξεμβούργου) 

- Εκπρόσωποι των εθνικών αγροτικών δικτύων από 26 κράτη-μέλη (απουσίαζε ο 

εκπρόσωπος της Μάλτας). 

- Εκπρόσωποι των εξής 12 οργανισμών: 

1. Assembly of European Regions (A.E.R) 

2. Birdlife International 

3. European Council of Young Farmers (CEJA) 

4. Council of European Municipalities and Regions (CCRE/CEMR) 

5. Confederation of European Forest Owners (CEPF) 

6. COGECA – General Committee of Agricultural Cooperation in the European 

Union 
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7. European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism 

sectors (EFFAT) 

8. European Landowners’ Organization (ELO) 

9. European Association for Development of Mountain Territories 

(EUROMONTANA) 

10. PREPARE – Partnership for Rural Europe 

11. R.E.D. – Rurality – Environment – Development International Association 

12. E.L.A.R.D. - EUROPEAN LEADER ASSOCIATION FOR RURAL 

DEVELOPMENT (εκπροσωπήθηκε από τον κ. Παναγιώτη Πάτρα) 

 

4. Η Υποεπιτροπή LEADER έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 Συμβάλλει στο έργο της Συντονιστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής 

Ανάπτυξης 

 Συμβουλεύει την Επιτροπή αναφορικά με το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης για τον άξονα LEADER και συμβάλλει στην 

επιλογή και το συντονισμό θεματικών ομάδων στον τομέα αυτό 

 Υποστηρίζει την Επιτροπή στην παρακολούθηση της εφαρμογής των διακρατικών 

σχεδίων συνεργασίας 

 Αναφέρεται στη Συντονιστική Επιτροπή όσον αφορά στις δραστηριότητές της. 

 
 
Κυριότερα σημεία της συνεδρίασης: 
 

1. Η Ημερησία Διάταξη της συνεδρίασης, στην οποία προήδρευσε ο κ. J.M. Sousa Uva, 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης G της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας περιελάμβανε τα εξής 

θέματα: 

- Εισήγηση με θέμα: «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης: Οργάνωση και 

Συγκεκριμένες Ενέργειες για την Περίοδο 2008-2009» από την κα Gaelle Lhermitte 

της Γ.Δ. Γεωργίας 

- Εισήγηση από τον εκπρόσωπο του «Σημείου Επαφής» (Contact Point) κ. Istvan 

Feher για τη λειτουργία του, τους σκοπούς του και το υποβοηθητικό έργο που θα 

επιτελέσει προς την Επιτροπή 

- Παρουσίαση της πορείας υλοποίησης της εφαρμογής του Άξονα LEADER στα Κράτη-

Μέλη από τον κ. Jean-Michel Courades. 

- Παρουσίαση τριών μελετών περίπτωσης εφαρμογής της προσέγγισης LEADER 

στους Άξονες 1, 2 και 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Σουηδία 
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- Παρουσίαση τριών μελετών περίπτωσης για το ρόλο των Εθνικών Αγροτικών 

Δικτύων σε σχέση με τον Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης: στην 

Ισπανία, τη Γερμανία και την Εσθονία 

- Παρουσίαση για τις Διακρατικές Συνεργασίες και τα εργαλεία που θα 

χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη υλοποίησή τους, όπως η δημιουργία βάσης 

δεδομένων, η κατάρτιση μητρώου αναγκών και υπαρχόντων οδηγών εφαρμογής, 

καθώς και η πιθανότητα απευθείας στήριξης των συνεργαζομένων εταίρων. Επίσης 

τέθηκε υπόψη της Υποεπιτροπής η ύπαρξη επικαιροποιημένου πλέον οδηγού 

(«κατευθυντήριες») για τις διακρατικές συνεργασίες, ο οποίος θα τυπωθεί από την 

Επιτροπή σε όλες τις επίσημες γλώσσες και θα μας αποσταλεί. Ωστόσο, δε 

συζητήθηκε το περιεχόμενό του. 

 

2. Η προβλεπόμενη στην Ημερήσια Διάταξη συζήτηση για τη διαδικασία ψηφοφορίας από τα 

μέλη της Υποεπιτροπής για την επιλογή 2 εκπροσώπων της στη Συντονιστική Επιτροπή του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 (1) (δ) της 

Απόφασης 2008/168/ΕΚ, δεν πραγματοποιήθηκε, δεδομένου ότι, μέχρι την ημέρα της 

συνεδρίασης, δεν είχε υποβληθεί καμία υποψηφιότητα προς τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. 

Για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος της Συνεδρίασης κ. Sousa Uva κάλεσε τα μέλη της 

Υποεπιτροπής να υποβάλουν υποψηφιότητες μέχρι το τέλος του έτους. 

 

3. Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της Συντονιστικής Επιτροπής έχει προταθεί από την 

Επιτροπή η σύσταση 3 Θεματικών Ομάδων ως ακολούθως: 

1. Στόχευση σε ιδιαιτερότητες και ανάγκες συγκεκριμένων τύπων περιοχών στα 

προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (Targeting territorial specificities and needs in 

RD programmes), η οποία θα λειτουργήσει για την περίοδο 2008-2010 

2. Γεωργία και ευρύτερη αγροτική οικονομία, η οποία θα λειτουργήσει για την περίοδο 

2008-2010 

3. Δημόσια αγαθά και δημόσια παρέμβαση (Public Goods and public intervention), η 

οποία θα λειτουργήσει για την περίοδο 2009-2011. 

Οι θεματικές ομάδες εργασίες αναφέρονται στη Συντονιστική Επιτροπή. 

 


