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LEADER  
Liaisons Entre Actions de Développement de l' Economie Rurale 

• 1991 - Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER η αρχή μίας νέας 
προσέγγισης - ολοκληρωμένη και πολυτομεακή ανάπτυξη. 

• Β΄ Προγραμματική Περίοδος - Ενεργοποίηση ακόμα περισσότερο 
του τοπικού πληθυσμού. 

• Γ΄ Προγραμματική Περίοδο – Εισαγωγή αλλά και ενδυνάμωση 
δεσμών συνεργασίας. 

• Δ΄ Προγραμματική Περίοδο – Άξονας 4 του ΠΑΑ με σκοπό την 
εξυπηρέτηση βασικών στόχων του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης. 

 

 

 



CLLD/LEADER 

• Σχεδιασμός και εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 
συνδυάζοντας έναν αριθμό εργαλείων και υπο-μέτρων του ΕΓΤΑΑ, 
καθώς και δράσεων από το ΕΤΘΑ, το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ (σε 
περίπτωση πολυταμειακής προσέγγισης). 

• Οι παρεμβάσεις του μέτρου συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη της 
περιοχής εστίασης 6β (προώθηση της τοπική ανάπτυξη στις 
αγροτικές περιοχές), αλλά και εν γένει στο σύνολο της 6ης 
προτεραιότητας. Παράλληλα μπορεί να συνεισφέρει και σε 
περιοχές εστίασης σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα, την 
προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη της γνώσης 
(όπως περιοχές εστίασης 2α, 3α, 4α, 5γ, 1α). 



Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία 
Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER 

Υπο-μέτρο 19.1 

 Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής 
ανάπτυξης 

Υπο-μέτρο 19.2 

 Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων των στρατηγικών Τοπικής 
Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 

Υπο-μέτρο 19.3 

 Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της 
συνεργασίας (διακρατική και διατοπική) 

Υπο-μέτρο 19.4 

 Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση 



Εφαρμογή LEADER/CLLD 

• 50 περιοχές εφαρμογής οι οποίες συνολικά μπορούν να 
καλύπτουν έκταση ίση έως και το 100% των αγροτικών περιοχών 
της χώρας. 

• Δικαιούχοι: υφιστάμενες ή νέες Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), 
σύμφωνα με τα άρθρα 32-35 του Καν. 1303/2013 ως προς την 
δομή και την εταιρική τους σύνθεση. 

• Ένταση ενίσχυσης φάσης προετοιμασίας τοπικών προγραμμάτων: 
100% και μέχρι 80.000€ ανά σχέδιο. 



Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

• «Από κάτω προς τα επάνω» προσέγγιση. 

• 10.000 - 150.000 κατοίκους. 

• Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο των 15.000 
κατοίκων (εξαίρεση τα μικρά νησιά). 

• Αγροτικές περιοχές  (ορισμός ΕΕ) συμπεριλαμβανομένου του Ν. 
Θεσσαλονίκης και των Δήμων Νήσων του Ν. Αττικής. 

• Ο.Τ.Δ.: εταιρική σχέση σύμφωνη με τα προβλεπόμενα από τον 
Κανονισμό και τη σχετική προκήρυξη, το καταστατικό της εταιρικής 
σχέσης να εξασφαλίζει τον αναπτυξιακό της χαρακτήρα, να 
ικανοποιείται η αναγκαία σύνθεση στο επίπεδο λήψης απόφασης, 
να υπάρχει ικανοποιητική οικονομική ρευστότητα του φορέα. 

• Τα προτεινόμενα σχέδια τοπικών προγραμμάτων έχουν συνταχθεί 
σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης. 



Πολυταμειακή Προσέγγιση 

• Η επιλογή πολυταμειακής προσέγγισης αποτελεί αντικείμενο 
απόφασης της ΟΤΔ και θα πρέπει να προκύπτει από την εκ των 
κάτω προς τα επάνω προετοιμασία του τοπικού προγράμματος. 

• Απαραίτητη προϋπόθεση: συνέργεια και συμπληρωματικότητα 
των δράσεων (κριτήριο αξιολόγησης της στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης).  

• Συντονισμός:  

– Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ)  

– Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 

– Υποεπιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης – Αλιείας & Θάλασσας 

– Επιτροπές Αξιολόγησης  

– Διενέργεια κοινής πρόσκλησης (ΕΓΤΑΑ-ΕΤΘΑ) 



Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων 

• Ενιαία ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία σε επίπεδο χώρας. 

• Υπεύθυνος φορέας για την πρόσκληση είναι το ΥΠΑΑΤ.  

• Υπάρχει η δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας.  

• Η διαδικασία επιλογής της 1ης πρόσκλησης πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί 2 έτη από την έγκριση του Συμφώνου Εταιρικής 
Σχέσης / ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

• Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της συνολικής 
διαδικασίας επιλογής: 31/12/2017 (άρθρο 33 § 4, Καν. (ΕΕ) 
1303/2013). 

• Αξιολόγηση προτάσεων από Επιτροπή Αξιολόγησης 
(συμμετοχή στελεχών ΕΥΔ ΠΑΑ, ΕΥΔ ΕΠΑλΘ και ΔΑ 
Περιφερειών).   



Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων 

• Υποβολή Φακέλου 1 και Φακέλου 2 

– Φάκελος 1: περιοχή εφαρμογής, εταιρική σύνθεση φορέα, ΕΔΠ, 
διαβούλευση 

– Φάκελος 2: SWOT, στρατηγική - στόχοι, δράσεις, 
συμπληρωματικότητα – συνέργεια, χρηματοδοτικοί πίνακες, 
ενέργειες ενημέρωσης  

 

 

 

 



19.2 Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων των 
στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία 

Τοπικών Κοινοτήτων 

Έργα / ενέργειες δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, τα οποία 
συμβάλουν με έμμεσο ή άμεσο τρόπο στην τοπική ανάπτυξη. 

• στοχευμένα που συμβάλουν στην επίτευξη της τοπικής στρατηγικής, 

• σε συνάφεια με τις προτεραιότητες του ΠΑΑ 2014-2020, 

• εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία, 

• σύμφωνα με το αντίστοιχο εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, 

• να τεκμηριώνεται ο υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία ή τη συντήρηση 
όπου απαιτείται. 

 

Η ΟΤΔ, βάσει και της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, καθορίζει 
τα κριτήρια επιλογής 



19.2 Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων των 
στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία 

Τοπικών Κοινοτήτων 

• Ο μέγιστος προϋπολογισμός έργων: 600.000 €.  

• Έργα διαχείρισης στερεών / υγρών αποβλήτων, έργα 
ύδρευσης: μέχρι 2.000.000 €.  

• Άυλες ενέργειες:  50.000 € για δημόσιου χαρακτήρα έργα και 
100.000 € για ιδιωτικού χαρακτήρα έργα. 

• Οι παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα μπορούν να αφορούν 
μόνο δράσεις επιχειρηματικού χαρακτήρα του δευτερογενή 
και τριτογενή τομέα της οικονομίας.  



Διαχείριση υπο-μέτρου 19.2 

ΕΥΔ ΠΑΑ: Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου & υποδειγμάτων, εποπτεία 
συστήματος διαχείρισης & εφαρμογής, συντονισμός  διαχείρισης  & 
εφαρμογής, παροχή οδηγιών  & στήριξης στον ΕΦΔ & ΟΤΔ, 
παρακολούθηση & αξιολόγηση υλοποίησης.  

 ΔΑ Περιφερειών: Έλεγχος διαδικασίας προκήρυξης & 
δειγματοληπτικός έλεγχος αποτελεσμάτων, σύνταξη απόφασης 
ένταξης / χρηματοδότησης, δειγματοληπτικός έλεγχος & 
εκκαθάριση δαπανών. 

ΟΤΔ:  
• Διαδικασία προκήρυξης & αξιολόγηση (καθορισμός κριτηρίων, 

δημοσίευση, παραλαβή προτάσεων, αξιολόγηση, εξέταση 
ενστάσεων, σύνταξη ΤΔΕ, υπογραφή συμβάσεων). 

• Παρακολούθηση (παραλαβή αιτημάτων πληρωμής, διοικητικός 
έλεγχος, επιτόπια επιθεώρηση, επιβεβαίωση 
οικονομικού/φυσικού αντικειμένου, καταβολή ενίσχυσης). 

• Ολοκλήρωση έργου. 



19.3 Σχέδια συνεργασίας (διακρατική και 
διατοπική) 

• Συνάδουν με τις τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές.  

• Αποτυπώνουν διακριτούς και μετρήσιμους στόχους, καθώς 
και αποδεικνύεται η διάχυση των αποτελεσμάτων. 

• Κάθε υποβαλλόμενη στρατηγική πρέπει να περιέχει 
τουλάχιστον ένα προσχέδιο συνεργασίας. 

• Ένταση ενίσχυσης: 100%. 

• Προπαρασκευαστικής φάσης μέχρι 30.000 € και όχι άνω του 
10% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου. 



19.3 Στήριξη για την προπαρασκευή και την 
υλοποίηση της συνεργασίας 

Στις περιπτώσεις όπου οι ΟΤΔ αδυνατούν να υλοποιήσουν τα 
προβλεπόμενα σχέδια συνεργασίας το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 
(ΕΑΔ) είναι το αρμόδιο όργανο για τα παρακάτω: 

• Διερεύνηση των δυνατοτήτων ένταξης της ΟΤΔ σε κάποιο άλλο 
σχήμα συνεργασίας. 

• Διερεύνηση για την επιλογή νέου διατοπικού ή διακρατικού 
σχεδίου. Στις περιπτώσεις αυτές η προπαρασκευαστική φάση 
υλοποιείται από το ΕΑΔ το οποίο συγκεντρώνει τους εταίρους, 
προετοιμάζει το πλάνο συνεργασίας, αποτυπώνει τις ενέργειες 
του σχεδίου, καθώς και υποβοηθά τις ΟΤΔ για την υλοποίηση 
των ενεργειών που προβλέπονται στη φάση αυτή. Κατά την 
φάση της υλοποίησης του σχεδίου, και μόνο όταν κρίνεται 
απαραίτητο, το ΕΑΔ υποβοηθά στην πραγματοποίηση των 
δράσεων του σχεδίου.  



Διαχείριση υπο-μέτρου 19.3 

ΕΥΔ ΠΑΑ: Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου & υποδειγμάτων, εποπτεία 
συστήματος διαχείρισης & εφαρμογής, συντονισμός  διαχείρισης  & 
εφαρμογής, παροχή οδηγιών  & στήριξης στον ΕΦΔ & ΟΤΔ, 
παρακολούθηση & αξιολόγηση υλοποίησης, σύστημα συνεχούς 
εφαρμογής (ΕΑΔ).  

 ΔΑ Περιφερειών: Εξέταση και έγκριση σχεδίων συνεργασίας, 
σύνταξη απόφασης ένταξης / χρηματοδότησης, διοικητικός έλεγχος 
& εκκαθάριση δαπανών, έλεγχος διάχυσης αποτελεσμάτων σχεδίου 
συνεργασίας. 

ΟΤΔ:  
• 1ο στάδιο – Προπαρασκευαστική φάση (αναζήτηση εταίρων, 

κατάρτιση σχεδίου δράσης, σύνταξη ΤΔΕ, εξόφληση των 
δαπανών και αποστολή αιτήματος εκκαθάρισης, ολοκλήρωση 
προπαρασκευαστικής φάσης). 

• 2ο στάδιο – Υλοποίηση (υλοποίηση ενεργειών σχεδίου δράσης 
και εξόφληση αντίστοιχων δαπανών, αποστολή αιτήματος 
εκκαθάρισης, διάχυση αποτελεσμάτων, ολοκλήρωση σχεδίου). 



19.4 Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και 
την εμψύχωση 

Στήριξη της λειτουργίας των ΟΤΔ: 

• Στελέχωση. 

• Λειτουργικά έξοδα. 

• Εξοπλισμός και μηχανοργάνωση.  

• Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης των δικαιούχων. 

• Εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

• Ενέργειες πληροφόρησης, ενέργειες εμψύχωσης, διοργάνωση 
εκδηλώσεων. 

• Ενέργειες επιμόρφωσης. 

• Ενέργειες αυτό-αξιολόγησης των ΟΤΔ και των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης. 

 

 



19.4 Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και 
την εμψύχωση 

• Ένταση ενίσχυσης: 100%.  

• Μέχρι το 20 ή 25% της συνολικής δημόσιας δαπάνης της 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.  

• Δραστηριότητες εμψύχωσης τουλάχιστον το 5% του 
συνολικού προϋπολογισμού του υπο-μέτρου. 

• Δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΕΓΤΑΑ του συνόλου των 
λειτουργικών δαπανών στις περιπτώσεις πολυταμειακών 
τοπικών προγραμμάτων. 



Διαχείριση υπο-μέτρου 19.4 

ΕΥΔ ΠΑΑ: Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου & υποδειγμάτων, εποπτεία 
συστήματος διαχείρισης & εφαρμογής, συντονισμός  διαχείρισης  & 
εφαρμογής, παροχή οδηγιών  & στήριξης στον ΕΦΔ & ΟΤΔ, 
παρακολούθηση & αξιολόγηση υλοποίησης.  

 ΔΑ Περιφερειών:  
• Έλεγχος τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων. 
• Διοικητικός έλεγχος & εκκαθάριση δαπανών. 

ΟΤΔ:  

• Υλοποίηση δράσεων υπομέτρου. 
• Εξόφληση των δαπανών. 
• Αποστολή αιτήματος για εκκαθάριση δαπανών. 


