
                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα στην Εκδήλωση 

“5 χρόνια Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής 

5 χρόνια τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER”

Παρασκευή 22.10.2021

κύριε Υπουργέ, 

Κύριε Περιφερειάρχη,

Κύριοι Βουλευτές,

Κύριοι Δήμαρχοι,

Αγαπητοί Προσκεκλημένοι,

Φίλες και Φίλοι,

Θα  ήθελα  καταρχήν  να  ευχαριστήσω για  την  πρόσκληση  το  Δίκτυο

Συνεργασίας Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής

και την Ομάδα Τοπικής Δράσης του   LEADER   Νήσων Αττικής   και να

τονίσω ότι  είναι  τιμή μου  να βρίσκομαι  ανάμεσά σας σε μια  εκδήλωση

επετειακή  και  ταυτόχρονα  ιδιαίτερα  σημαντική  καθώς  θα  αναδείξει  τη

σημασία  και  τη  συνεισφορά  της  δικτύωσης,  της  συνεργασίας  και  της

τοπικής  αυτοδιοίκησης  στην  ανάπτυξη  και  την  πρόοδο  της  ελληνικής

υπαίθρου, στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και

συνοχή των τοπικών κοινωνιών και των αγροτικών περιοχών της χώρας

μας.
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Με  ιδιαίτερη  χαρά  ανέλαβα  πρόσφατα  τα  καθήκοντα  του  Γενικού

Γραμματέα  στη  νέα  Γραμματεία  Ενωσιακών  Πόρων  και  Υποδομών,  μια

Γραμματεία που επανασυστάθηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού και του

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και στην οποία είχα υπηρετήσει ως Ειδικός

Γραμματέας επί μία πενταετία την περίοδο 2004-2009. Μια Γραμματεία που

συγκροτήθηκε  ακριβώς  για  να  συμβάλει  άμεσα και  αποτελεσματικά

στον νέο παραγωγικό και  αναπτυξιακό σχεδιασμό του  Υπουργείου

μας ενόψει  σημαντικότατων  προκλήσεων που  καλείται  να ανταποκριθεί,

όπως αυτές της αξιοποίησης των πόρων της τρέχουσας προγραμματικής

περιόδου, της νέας ΚΑΠ και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Με άλλα λόγια, η πολύχρονη θητεία μου στα κοινοτικά προγράμματα μου

επιτρέπει να  γνωρίζω πολύ καλά και σε βάθος το ρόλο και την αξία του

LEADER,  ως  μοχλού  ολοκληρωμένου  σχεδιασμού  και  χρηματοδότησης

αναπτυξιακών δράσεων για τις αγροτικές μας περιοχές, ιδιαίτερα μάλιστα

σε  περιόδους  δύσκολες,  όπως  αυτές  που  βιώσαμε  λόγω  μακροχρόνιας

ύφεσης των προηγούμενων ετών, συμπεριλαμβανομένης και της κρίσης της

πανδημίας.

Τα  προγράμματα  LEADER,  όπως  έμπρακτα  έχει  αποδείξει  το  Υπουργείο

Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  βρίσκονται  στο  επίκεντρο  του

στρατηγικού  του  σχεδιασμού,  δεδομένου  ότι  μέσω  αυτών  των

προγραμμάτων επιδιώκει την προώθηση τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης,

κυρίως  μέσω  ενθάρρυνσης  δημόσιων  και  ιδιωτικών  επενδύσεων  στις

αγροτικές περιοχές σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής

δραστηριότητας. 

Στόχος μας είναι 

 η δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων εργασίας ώστε να

ενδυναμωθεί η κοινωνική συνοχή των αγροτικών μας περιοχών, 

 η  αντιμετώπιση  της  ανθρωπιστικής  κρίσης,  της  φτώχειας  και  του

κοινωνικού  αποκλεισμού  μέσω  της  ανάδειξης  της  κοινωνικής

διάστασης  της  επιχειρηματικότητας  και  συγκεκριμένα  της  παροχής

ευκαιριών  για  απασχόληση  και  στήριξη ειδικών  κατηγοριών  του

πληθυσμού, όπως γυναίκες, άνεργοι, νέοι, κλπ., με έμφαση σε περιοχές
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που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, όπως οι ορεινές, οι νησιωτικές και οι

μειονεκτικές περιοχές της χώρας, καθώς και

 η δημιουργία βιώσιμων και πολύ-λειτουργικών αγροτικών περιοχών με

την παροχή κινήτρων  διαφοροποίησης της οικονομικής τους βάσης,

δημιουργίας  δηλαδή  συμπληρωματικών  δραστηριοτήτων  και

εισοδημάτων, ειδικά προς τη γεωργική απασχόληση σε τομείς όπως ο

αγροτουρισμός, η μεταποίηση, η οικοτεχνία, η βιοτεχνία, κλπ. ώστε να

εξασφαλιστεί  η  συνολική  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής των

κατοίκων της υπαίθρου. 

Προκειμένου  να  πετύχουμε  τους  συγκεκριμένους  στόχους,  ο  σχεδιασμός

μας στο πλαίσιο του LEADER στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο δίνει

προτεραιότητα:

1. Πρώτον, στη  συμπληρωματικότητα και τις συνέργειες,  καθώς το

LEADER παρέχει  τη  δυνατότητα  της  πολυταμειακότητας  και

πολυτομεακότητας.  Στο πλαίσιο αυτό προωθούμε τις συνέργειες των

Τοπικών  Προγραμμάτων  Αγροτικής  Ανάπτυξης  με  τα αντίστοιχα  του

Αλιείας, ενώ έμφαση δίνουμε  σε συνέργειες και συμπληρωματικότητα

και με τα υπόλοιπα  επενδυτικά και διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε.,

όπως το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ, συνέργειες που αποτυπώνονται στο Σύμφωνο

Εταιρικής Σχέσης του ΕΣΠΑ, ενώ διευρύναμε και τις επιλεξιμότητες του

LEADER σε  σχέση  με  προηγούμενες  προγραμματικές  περιόδους  σε

τομείς όπως πχ τη μεταποίηση με τελικό προϊόν και μη γεωργικό, τις

μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  εκτός  γεωργικού  τομέα,  τα δημόσια  έργα

ύδρευσης – αποχέτευσης αγροτικών οικισμών, κλπ. 

2. Δεύτερον,  στην  εφαρμογή του  LEADER σε διευρυμένες περιοχές

παρέμβασης με ενσωμάτωση των πρώην περιοχών ΟΠΑΑΧ (ορεινές –

μειονεκτικές),  καλύπτοντας το  σύνολο  των αγροτικών περιοχών της

χώρας με 50 τοπικά προγράμματα. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκουμε την

αξιοποίηση  του  ολοκληρωμένου  αναπτυξιακού  σχεδιασμού  σε

τοπικό επίπεδο,  δεδομένου  ότι  μέσω του  LEADER εξασφαλίζεται  η

«από κάτω προς τα πάνω» προσέγγιση και διαπίστωση των τοπικών

αναγκών, υιοθετώντας ίσως ένα από το πιο επιτυχημένα μοντέλα της
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Ε.Ε. για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό τοπικών στρατηγικών. Με

τον  τρόπο  αυτό  αποφεύγεται  ο  αποσπασματικός  χαρακτήρας  των

παρεμβάσεων,  ενώ  εξασφαλίζεται  κρίσιμη  μάζα  για  την  παροχή

βασικών  κοινωνικών  υπηρεσιών  και  τη  δημιουργία  ισχυρού

αναπτυξιακού δυναμικού. 

3. Τρίτον,  στην  αυξημένη  χρηματοδοτική  στήριξη του  LEADER σε

σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, καθώς διαθέτουμε

σε αυτό υπερδιπλάσιους πόρους, πάνω από 450 εκ. € συνολικά μαζί

με  τις  υπερδεσμεύσεις  που  εγκρίναμε.  Θυμίζω  ότι  πρόσφατα

διαθέσαμε επιπλέον  πόρους  από  το  Πρόγραμμα  Αγροτικής

Ανάπτυξης,  δημόσιας  δαπάνης  ύψους  50  εκ.  €,  ώστε  να

ικανοποιηθεί  το  σύνολο  του  ενδιαφέροντος  που  εκδηλώθηκε  για

ιδιωτικές  επενδύσεις  στις  τρέχουσες  προσκλήσεις  των  τοπικών

προγραμμάτων  LEADER σε  ολόκληρη  τη  χώρα.  Με  τον  τρόπο  αυτό

δώσαμε τη δυνατότητα στις Ομάδες Τοπικής Δράσης να εντάξουν στα

τοπικά  τους  προγράμματα  το  σύνολο  των  θετικά  αξιολογημένων

ιδιωτικών  επενδύσεων,  ώστε  να  ξεκινήσει  άμεσα  η  υλοποίησή  τους,

γεγονός  που  επιβεβαιώνει  την  ισχυρή πολιτική μας δέσμευση να

στηρίξουμε τις επενδύσεις και την απασχόληση στην ελληνική ύπαιθρο

σε  μια  ιδιαίτερα  δύσκολη  οικονομική  περίοδο  λόγω  της  πανδημίας,

περίοδο στην οποία αποτελεί βασική μας προτεραιότητα  η ανάταξη

της οικονομίας και η ενδυνάμωση του ρόλου των Περιφερειών

και  των Αναπτυξιακών Εταιρειών της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης

στην αναπτυξιακή διαδικασία.

4. Τέταρτον,  στην  αναβάθμιση  του  ρόλου  των  Ομάδων  Τοπικής

Δράσης του  LEADER,  γεγονός που συνεπάγεται την ανάγκη για πιο

αξιόπιστο και αποτελεσματικό σχεδιασμό και υλοποίηση των τοπικών

στρατηγικών τους,  αξιοποιώντας συνεργασίες και δικτυώσεις σε όλα

τα επίπεδα και κυρίως στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως με

επιτυχία συμβαίνει στη περίπτωση του   Δικτύου Συνεργασίας Δήμων της  

Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής. 

Μέσα  από  τις  συγκεκριμένες  προτεραιότητες  που  μετουσιώνονται  σε

χιλιάδες  δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης

4



αξίας σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια θεωρούμε ότι  συμβάλλουμε

συλλογικά, κεντρική και περιφερειακή διοίκηση, ιδιωτική πρωτοβουλία και

τοπικοί  αναπτυξιακοί  φορείς  στην  επίλυση  κρίσιμων  προβλημάτων  που

αντιμετωπίζουν  οι  αγροτικές  μας  περιοχές,  και  κυρίως  οι  νησιωτικές,

ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας μας, οι οποίες είναι και οι πιο

ευάλωτες στην εγκατάλειψη και γήρανση του πληθυσμού, στον κίνδυνο της

φτώχειας, στην έλλειψη προσβασιμότητας, στην υποαπασχόληση, κλπ. 

Σε  αυτή  την  κατεύθυνση  θα  πρέπει  να  εστιάσουν  οι  παρεμβάσεις  που

σχεδιάζονται και υλοποιούνται μέσω των τοπικών προγραμμάτων LEADER,

οι  οποίες  καλούνται  να  αξιοποιήσουν  το  φυσικό,  περιβαλλοντικό  και

πολιτιστικό δυναμικό των αγροτικών μας περιοχών, να το προστατεύσουν

και να το αναδείξουν. Ζητούμενο σε κάθε περίπτωση αποτελεί η ανάδειξη

της  «τοπικής ταυτότητας»  κάθε περιοχής, είτε αφορά την πολιτιστική

και φυσική κληρονομιά της υπαίθρου είτε την προβολή και τη διάθεση των

τοπικών προϊόντων. 

Και για να συμβεί αυτό, θα πρέπει τα τοπικά προγράμματα να συνδυάζουν

παρεμβάσεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, σε ένα αρμονικό μίγμα

συμπληρωματικότητας ώστε να διασφαλίζεται  στη πράξη η τόνωση της

τοπικής οικονομικής δραστηριότητας, με συνέργειες του γεωργικού τομέα

με τους λοιπούς τομείς, όπως η μεταποίηση, ο τουρισμός και οι υπηρεσίες. 

Συμπερασματικά,  το  ΥΠΑΑΤ  έχει  αποδείξει  έμπρακτα  την

εμπιστοσύνη και στήριξή του στο θεσμό του LEADER, προσδοκά δε

οι σημαντικότατοι πόροι που διατέθηκαν στα τοπικά προγράμματα μέσω

του  ΠΑΑ  να  αποδώσουν  και  να  αξιοποιηθούν  το  συντομότερο  δυνατό,

γεγονός που επιβάλλει τη στενή παρακολούθηση από πλευράς των Ομάδων

Τοπικής  Δράσης,  του  χρονοδιαγράμματος  ένταξης  και  υλοποίησης  των

έργων, ώστε αυτά να ολοκληρωθούν έγκαιρα, εντός των χρονικών ορίων

της  τρέχουσας  προγραμματικής  περιόδου,  και  να  λειτουργήσουν

πολλαπλασιαστικά για την ανάπτυξη, την απασχόληση και τη συνοχή των

τοπικών κοινωνιών.

Η  επιτυχής  υλοποίηση  των  τοπικών  προγραμμάτων  και  ο  βαθμός

ανταπόκρισης των Ομάδων Τοπικής Δράσης στις αυξημένες απαιτήσεις και
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ανάγκες θα αποτελέσουν το  βασικό κριτήριο κατανομής των πόρων

και  της νέας προγραμματικής περιόδου που  ξεκινά.  Με άλλα λόγια

όλοι  κρινόμαστε στη βάση των επιδόσεων και  των αποτελεσμάτων της

δουλειάς μας, γεγονός που θα καθορίσει και τον βαθμό πρόσβασης στους

πόρους της νέας ΚΑΠ 2023-2027. 

Μιας νέας ΚΑΠ και  ενός νέου Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης  που

αυτή τη χρονική περίοδο σχεδιάζουμε και διαβουλευόμαστε με σκοπό να

καταλήξουμε  στα νέα μέτρα και  δράσεις  που  θα περιλαμβάνει.  Στο νέο

αυτό  ΠΑΑ,  θέλουμε  τα  προγράμματα  LEADER στο  πυρήνα  του,

θέλουμε  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  και  τις  Ομάδες  Τοπικής  Δράσης  να

αναλαμβάνουν  ισχυρές  πολιτικές  και  επιχειρησιακές  πρωτοβουλίες,  στη

βάση βεβαίως ρεαλιστικού σχεδιασμού και  αποτελεσματικής διαχείρισης

αντίστοιχα,  ώστε  μέσα από  διευρυμένες  και  επιτυχημένες  αναπτυξιακές

παρεμβάσεις να αλλάξουν πραγματικά τις προοπτικές και το μέλλον των

αγροτικών μας περιοχών. 

Με το αισιόδοξο αυτό μήνυμα θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για

την  πρόσκληση και  να  σας συγχαρώ για  τη διοργάνωση της  σημερινής

εκδήλωσης.

Σας ευχαριστώ πολύ.
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