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Επιτροπή Διαχείριςησ Προγράμματοσ LEADER 
 

φμφωνα με το κεςμικό πλαίςιο που ιςχφει για τον άξονα 4 (προςζγγιςθ LEADER) του 

Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2007-2013, το Διοικθτικό υμβοφλιο, ςυγκρότθςε 

ςχετικι επιτροπι με τίτλο Επιτροπή Διαχείριςησ Προγράμματοσ LEADER (ΕΔΠ), ςτθν οποία 

ανζκεςε μζροσ από τισ αρμοδιότθτεσ του, ςφμφωνα με το άρκρο 11 του καταςτατικοφ τθσ 

εταιρίασ. τθν Ε.Δ.Π. ςυμμετζχουν ζντεκα  φορείσ οι οποίοι ςε ποςοςτό  45,45 % 

εξυπθρετοφν ςυμφζροντα του Δθμοςίου και ςε ποςοςτό 54,55 %  είναι εκπρόςωποι 

κοινωνικϊν και οικονομικϊν εταίρων. 

τον παρακάτω πίνακα εμφανίηεται θ ςφνκεςθ τθσ επιτροπισ : 

Α/Α ΦΟΡΕΑ 

ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ 

ΔΗΜΟΙΩΝ ή 

ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ 

ΤΜΦΕΡΟΝΣΩΝ 
1 ΣΕΔΚ Ρεκφμνου ΔΘΜΟΙΑ 

ΤΜΦΕΡΟΝΣΑ 2 ΣΕΔΚ Θρακλείου ΔΘΜΟΙΑ 

ΤΜΦΕΡΟΝΣΑ 3 Διμοσ Κρουςϊνα ΔΘΜΟΙΑ 

ΤΜΦΕΡΟΝΣΑ 4 Διμοσ Κουρθτϊν ΔΘΜΟΙΑ 

ΤΜΦΕΡΟΝΣΑ 5 Διμοσ Κουλοφκωνα ΔΘΜΟΙΑ 

ΤΜΦΕΡΟΝΣΑ 6 Αγροτικόσ Γαλακτοκομικόσ υνεταιριςμόσ 

Ανωγείων 

ΙΔΙΩΣΙΚΑ 

ΤΜΦΕΡΟΝΣΑ 7 Αγροτικόσ φλλογοσ Συμπακίου ΙΔΙΩΣΙΚΑ 

ΤΜΦΕΡΟΝΣΑ 8 Ζνωςθ Αγροτικϊν υνεταιριςμϊν Μυλοποτάμου 

ΤΝ. Π.Ε.  

ΙΔΙΩΣΙΚΑ 

ΤΜΦΕΡΟΝΣΑ 9 Λαογραφικό Μουςείο Ηαροφ ΙΔΙΩΣΙΚΑ 

ΤΜΦΕΡΟΝΣΑ 10 Πολιτιςτικόσ φλλογοσ Μελιδονίου ΙΔΙΩΣΙΚΑ 

ΤΜΦΕΡΟΝΣΑ 11 φλλογοσ Νζων Φουρφουρά ΙΔΙΩΣΙΚΑ 

ΤΜΦΕΡΟΝΣΑ  

 

Η ΕΔΠ ζχει τισ εξήσ αρμοδιότητεσ : 

1. Μεριμνά για τθν τροποποίθςθ του Προγράμματοσ, εφόςον απαιτείται και ςφμφωνα με 

τισ κατευκφνςεισ και αποφάςεισ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του. 

2. Εγκρίνει το πρόγραμμα ευρείασ δθμοςιοποίθςθσ, ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ 

του τοπικοφ πλθκυςμοφ κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Leader και δθμοςιοποίθςθσ των τελικϊν αποτελεςμάτων των επιπτϊςεων και των 

δεικτϊν ανάπτυξθσ του ςυνολικοφ τοπικοφ προγράμματοσ, κακϊσ και των διατοπικϊν 

και διακρατικϊν ςυνεργαςιϊν.  
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3. Ορίηει τισ Επιτροπζσ Αξιολόγθςθσ των προτάςεων των υποψθφίων τελικϊν αποδεκτϊν, 

τθν Επιτροπι Ενςτάςεων και κάκε άλλθ επιτροπι που απαιτείται για τθν υλοποίθςθ του 

προγράμματοσ.  

4. Ορίηει τθν Επιτροπι/-ζσ Παρακολοφκθςθσ (τιρθςθ των υποχρεϊςεων των τελικϊν 

αποδεκτϊν, πορείασ υλοποίθςθσ του φυςικοφ, τεχνικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου 

του κάκε ζργου/υποζργου και του χρονοδιαγράμματόσ του) Ελζγχου και Παραλαβισ 

των ζργων/υποζργων του Προγράμματοσ. 

5. Διενεργεί τουσ διαγωνιςμοφσ και πραγματοποιεί τισ ςχετικζσ ανακζςεισ για τθν 

αξιολόγθςθ του τοπικοφ προγράμματοσ LEADER (ενδιάμεςθ και εκ των υςτζρων 

αξιολόγθςθ). 

6. Μεριμνά για τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και τθν ζκδοςθ ενθμερωτικοφ 

υλικοφ και φακζλων υποψθφιότθτασ, με ςκοπό τθν υποβολι προτάςεων από τουσ 

δυνθτικοφσ τελικοφσ αποδζκτεσ του Προγράμματοσ. 

7. Μεριμνά για τθν εφαρμογι των κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των 

προτάςεων των υποψθφίων τελικϊν αποδεκτϊν.   

8. Επιλζγει τουσ τελικοφσ αποδζκτεσ, που κα ενταχκοφν για ενίςχυςθ ςτο Πρόγραμμα, με 

βάςθ τα αποτελζςματα αξιολόγθςθσ και τθν ειςιγθςθ τθσ Αρμόδιασ Επιτροπισ 

Αξιολόγθςθσ. 

9. Μεριμνά για τθ δθμοςιοποίθςθ, με κάκε πρόςφορο μζςο, των αποτελεςμάτων τθσ 

αξιολόγθςθσ και τθν ενθμζρωςθ των υποψιφιων τελικϊν αποδεκτϊν για τθν ζγκριςθ ι 

απόρριψθ τθσ πρόταςισ τουσ. 

10.  Εγκρίνει τθν  υπογραφι των ςυμβάςεων με τουσ τελικοφσ αποδζκτεσ του 

Προγράμματοσ, κακϊσ και τυχόν τροποποιιςεισ τουσ.  

11.  Απεντάςςει αιτιολογθμζνα ζργα μετά από ειςιγθςθ του Προζδρου τθσ ΕΔΠ LEADER ι 

του ςυντονιςτι του προγράμματοσ. 

12. Μεριμνά  για τθν τιρθςθ πλιρουσ αρχείου και φακζλων ανά τελικό αποδζκτθ και 

παρζχει ςτθν Τπθρεςία Διαχείριςθσ του προγράμματοσ LEADER και ςε κάκε άλλο 

αρμόδιο όργανο κάκε απαιτοφμενου ςτοιχείου ςχετικά με τθν εφαρμογι του τοπικοφ 

προγράμματοσ. 
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13.  Μεριμνά για τθν παροχι τακτικισ πλθροφόρθςθσ ςτθν Τπθρεςία Διαχείριςθσ 

προγράμματοσ  LEADER μζςω των μθνιαίων και τριμθνιαίων εκκζςεων του Ο.Π. κ.λπ. 

Επίςθσ οφείλει να ςυνεργάηεται μόνιμα και εποικοδομθτικά με τισ περιφερειακζσ και 

εκνικζσ υπθρεςίεσ που εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ των δράςεων και ζργων του 

προγράμματοσ. 

14.  Εγκρίνει τισ ετιςιεσ εκκζςεισ για τθν πορεία του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου 

τθσ Leader. 

15.  Μεριμνά για τθν υποβολι τθσ τελικισ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ, κακϊσ 

επίςθσ τθν ενδιάμεςθ και τελικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ. 

16.  Για τθν αποτελεςματικι εκτζλεςθ των αρμοδιοτιτων τθσ, θ ΕΔΠ μπορεί να ςυςτινει 

Ομάδεσ Εργαςίασ ι να προςφεφγει ςε εξωτερικζσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθ 

διατφπωςθ γνωμοδοτιςεων επί ειδικϊν κεμάτων, το ςχεδιαςμό ενθμερωτικοφ υλικοφ, 

τθν οργάνωςθ εκδθλϊςεων, τθν υλοποίθςθ ενεργειϊν ενθμζρωςθσ – 

ευαιςκθτοποίθςθσ-δθμοςιοποίθςθσ, τθ ςφνταξθ εκκζςεων κλπ, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και των εγκυκλίων εφαρμογισ του Προγράμματοσ. 

17.  Διευκολφνει όλουσ τουσ ελζγχουσ όλων των αρμόδιων οργάνων ςε εκνικό και κοινοτικό 

επίπεδο. 

18.  Θ ΕΔΠ ςυνεργάηεται με το Διευκυντι τθσ εταιρείασ και το ςυντονιςτι του 

προγράμματοσ και ςτθρίηεται ςτθ ςτελεχιακι δομι του προγράμματοσ Leader τθσ ΟΣΔ 

για τθν επίτευξθ του ζργου τθσ. 
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Αναλυτική παρουςίαςη του Επιπζδου Λήψησ Αποφάςεων  

τον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθν Ε.Δ.Π., θ 

περιγραφι τθσ κφριασ δραςτθριότθτάσ τουσ κακϊσ και το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ ςτθν 

επιτροπι.  

Φορζασ Περιγραφή κφριασ δραςτηριότητασ Ποςοςτό 

ςυμμετοχήσ 

ΣΕΔΚ Ρεκφμνου    Θ ΣΕΔΚ Ρεκφμνου αποτελεί τθ ςυλλογικι ζκφραςθ των διμων τθσ 

περιοχισ του Ρεκφμνου. Οι δραςτθριότθτεσ  τθσ ςχετίηονται με το 

ςυντονιςμό των δράςεων ανάμεςα ςτουσ ΟΣΑ τθσ περιοχισ αλλά και 

άλλουσ φορείσ του Νομοφ, τθν προϊκθςθ πνεφματοσ ςυνεργαςίασ 

μεταξφ των διμων και ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ μεγαλφτερθσ δυνατισ 

ςυμπλθρωματικότθτασ των υλοποιοφμενων προγραμμάτων των 

Ο.Σ.Α., τθν προϊκθςθ των ηθτθμάτων τθσ πρωτοβάκμιασ 

αυτοδιοίκθςθ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικότερθσ 

ενθμζρωςθσ και ςυμμετοχισ των μελϊν.  

0,90  % 

ΣΕΔΚ Θρακλείου   Θ ΣΕΔΚ Θρακλείου αποτελεί τθ ςυλλογικι ζκφραςθ των διμων τθσ 

περιοχισ του Θρακλείου. Οι δραςτθριότθτεσ  τθσ ςχετίηονται με το 

ςυντονιςμό των δράςεων ανάμεςα ςτουσ ΟΣΑ τθσ περιοχισ αλλά και 

άλλουσ φορείσ του Νομοφ, τθν προϊκθςθ πνεφματοσ ςυνεργαςίασ 

μεταξφ των διμων και ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ μεγαλφτερθσ δυνατισ 

ςυμπλθρωματικότθτασ των υλοποιοφμενων προγραμμάτων των 

Ο.Σ.Α., τθν προϊκθςθ των ηθτθμάτων τθσ πρωτοβάκμιασ 

αυτοδιοίκθςθ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικότερθσ 

ενθμζρωςθσ και ςυμμετοχισ των μελϊν.  

0,90 % 

Διμοσ Κρουςϊνα Οργανιςμόσ  Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  0,90 % 

Διμοσ Κουρθτϊν Οργανιςμόσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  0,90 % 

Διμοσ 

Κουλοφκωνα  

Οργανιςμόσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  0,90 % 

Αγροτικόσ 

Γαλακτοκομικόσ 

υνεταιριςμόσ 

Ανωγείων 

Ο Αγροτικόσ Γαλακτοκομικόσ υνεταιριςμόσ Ανωγείων 

δραςτθριοποιείται ςτθν: 

υλλογι και επεξεργαςία γάλακτοσ (τυροκομείο), Διάκεςθ των 

παραγόμενων προϊόντων ςτισ αγορζσ (τοπικζσ και μθ), 

υμβουλευτικι και τεχνικι ςτιριξθ των κτθνοτρόφων τθσ περιοχισ, 

υμμετοχι ςε προγράμματα που ςχετίηονται με τθν κτθνοτροφία για 

τθν πλθρζςτερθ και αποτελεςματικότερθ ενθμζρωςθ των 

κτθνοτρόφων και τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ των ηϊων, 

υμμετοχι ςτο Κζντρο Ηωονόςων Ανωγείων (αςτικι μθ 

κερδοςκοπικι εταιρεία) με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ 

των κτθνοτρόφων ειδικά αλλά και των κατοίκων γενικότερα μζςω τθσ 

πρόλθψθσ και ζγκαιρθσ διάγνωςθσ τυχόν νόςων που μεταδίδονται 

από τουσ ανκρϊπουσ ςτα ηϊα. Σζλοσ ςε ςυνεργαςία με το Διμο 
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Ανωγείων οργανϊνει ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ  ςχετικά με  τθ 

βιολογικι κτθνοτροφία  και τθν προςταςία του ειςοδιματοσ των 

κτθνοτρόφων κακϊσ και τθ δυνατότθτα ενίςχυςθσ του. 

Αγροτικόσ 

φλλογοσ 

Συμπακίου  

Ο Αγροτικόσ φλλογοσ Συμπακίου αποτελεί τον ιςχυρότερο φορζα 

ςτθν περιοχι του Συμπακίου που δραςτθριοποιείται ςε κζματα 

ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ των αγροτϊν. Μζςα από τθ χρόνια 

δραςτθριότθτά του (ιδρφκθκε το 1977) παρζχει τεχνικι ςτιριξθ 

ςτουσ αγρότεσ, βεβαιϊνει όποτε κρικεί απαραίτθτο και αναγκαίο τθν 

ιδιότθτά τουσ, ςυνεργάηεται με τθ δθμοτικι αρχι για τθ λειτουργία 

και τθν ίδρυςθ λαϊκϊν αγορϊν ςτθν περιοχι και ςυμμετζχει ςτισ 

ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ των αγροτϊν.  

0,90 % 

Ζνωςθ Αγροτικϊν 

υνεταιριςμϊν 

Μυλοποτάμου   

Θ Ζνωςθ Αγροτικϊν υνεταιριςμϊν Μυλοποτάμου  ζχει αναπτφξει 

πλικοσ δραςτθριοτιτων ςτθν περιοχι μεταξφ των οποίων είναι θ 

Παροχι ςυμβουλευτικισ και τεχνικισ ςτουσ αγρότεσ (γεωργοφσ και 

κτθνοτρόφουσ) τθσ περιοχισ, Μονάδεσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ 

γάλακτοσ (τυροκομείο), Μονάδεσ ςυλλογισ και τυποποίθςθσ λαδιοφ 

(Ελαιουργείο), Πρατιρια λιανικισ πϊλθςθσ προϊόντων, Πρατιρια 

πϊλθςθσ φυτοφαρμάκων, Πρατιρια πϊλθςθσ ηωοτροφϊν, 

υμμετοχι ςτο Κζντρο Ηωονόςων Ανωγείων (αςτικι μθ 

κερδοςκοπικι εταιρεία) με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ 

των κτθνοτρόφων ειδικά αλλά και των κατοίκων γενικότερα μζςω τθσ 

πρόλθψθσ και ζγκαιρθσ διάγνωςθσ τυχόν νόςων που μεταδίδονται 

από τουσ ανκρϊπουσ ςτα ηϊα.  

0,90 % 

Λαογραφικό 

Μουςείο Ηαροφ 

Θ πλιρθσ επωνυμία του ςωματείου είναι «φλλογοσ προβολισ και 

διαφφλαξθσ ιςτορικοφ, πολιτιςτικοφ και λαογραφικοφ υλικοφ, των 

κρθτικϊν εκίμων και παραδόςεων». Ιδρφκθκε το 1999. 

Οι δραςτθριότθτεσ του ςωματείου ςχετίηονται με τθν προβολι και 

διαφφλαξθ του λαϊκοφ πολιτιςμοφ, τθ δθμιουργία μουςείων, τθν 

προβολι και διαφφλαξθ κρθτικϊν εκίμων και παραδόςεων, τθν 

εκμάκθςθ παραδοςιακϊν χορϊν, τθ δθμιουργία ςχολισ χοροφ και 

γενικά τθ μελζτθ και τθ γνϊςθ του ιςτορικοφ και λαογραφικοφ 

πολιτιςμοφ τθσ περιοχισ του Ηαροφ αλλά και τθσ ευρφτερθσ 

περιοχισ.  

0,90 % 

Πολιτιςτικόσ 

φλλογοσ 

Μελιδονίου  

Ο Πολιτιςτικόσ φλλογοσ Μελιδονίου ιδρφκθκε ςτα τζλθ τθσ 

δεκαετίασ 1970.  

τόχοσ τθσ ίδρυςισ του είναι θ ανάδειξθ και διατιρθςθ τθσ 

πολιτιςτικισ, ιςτορικισ και λαογραφικισ κλθρονομιάσ τθσ περιοχισ 

τθσ τζωσ κοινότθτασ Μελιδονίου. Δραςτθριοποιείται ςτθν οργάνωςθ 

πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων κυρίωσ μουςικοφ και χορευτικοφ 

ενδιαφζροντοσ αλλά ςτθν οργάνωςθ ενθμερωτικϊν θμερίδων και 

0,90 % 
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ςυναντιςεων ςε κζματα τοπικοφ ενδιαφζροντοσ.  

φλλογοσ  Νζων 

Φουρφουρά 

Ο φλλογοσ Νζων Φουρφουρά δραςτθριοποιείται ςε κζματα 

Διαςφάλιςθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, ςε ηθτιματα προςταςίασ 

του περιβάλλοντοσ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ προςπάκειασ για τθν 

ανάπτυξθ ακλθτικοφ πνεφματοσ  και κάκε είδουσ δραςτθριότθτασ 

που ςυμβάλλει ςτθν  πραγματοποίθςθ  πλατιάσ και ουςιαςτικισ 

παιδείασ  και δθμιουργικισ ψυχαγωγίασ - Ανάπτυξθσ πνεφματοσ 

ςυνεργαςίασ με αντίςτοιχουσ φορείσ εντόσ και εκτόσ περιοχισ 

Φουρφουρά - Διοργάνωςθσ εκδρομϊν με ςτόχο τθν εκπαίδευςθ, τθν 

ψυχαγωγία και ενθμζρωςθ των νζων και ςτθ Διοργάνωςθ 

πολιτιςτικϊν, κρθςκευτικϊν, καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων, 

ςυνεδρίων, ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων διαλζξεων κ.λπ.  

0,90 % 

 


