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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Σεμινάριο “Capacity Building for National Rural Networks» 
(Βρυξέλλες, 30-31 Μαρτίου 2009) 

 
3η Συνάντηση Εθνικών Αγροτικών Δικτύων  

(Βρυξέλλες, 1η Απριλίου 2009)  

Πραγματοποιήθηκε στις 30 και 31 Μαρτίου 2009, στις Βρυξέλλες, το πρώτο σεμινάριο 

του ENRD με θέμα «Capacity Building for Νational Rural Νetworks», σε συνέχεια σχετικής 

πρόσκλησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής 

(Coordination Committee) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD),.  

Στο σεμινάριο συμμετείχαν η Ευαγγελία Τζουμάκα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 

Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», η Μαρία-Χριστίνα 

Μακρανδρέου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης LEADER του ΠΑΑ, η οποία 

συνεισέφερε και ως « rapporteur » σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο του Ιρλανδικού 

Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, κ. Paul Keating (κύριος ρόλος τους ήταν η σύνθεση/περίληψη 

των συζητήσεων που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια εργαστηρίου με Θέμα «Στρατηγικό 

πλαίσιο για τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα» και η παρουσίαση στην ολομέλεια), καθώς και η 

Ηρώ Τσιμπρή από την Αναπτυξιακή Αχαΐας Α.Ε., ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δικτύου 

LEADER+ . 

Στο σεμινάριο συμμετείχαν 150 περίπου εκπρόσωποι των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων, 

κυρίως μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Δικτύου, καθώς και 

υψηλόβαθμα στελέχη της DG AGRI, όπως, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια κα Loretta Dormal 

Marino, oι Διευθυντές κ. José Manuel Sousa Uva  (Διεύθυνση G «Οριζόντια θέματα 

αγροτικής ανάπτυξης») και κ. Αντώνης Κωνσταντίνου (Διεύθυνση F «Προγράμματα 

Αγροτικής Ανάπτυξης ΙΙ»), οι προϊστάμενοι Μονάδων κ. John Lougheed, κ. Rob Peters, κα 

Adelina Dos Reis κ.α.  

Βασικός στόχος του σεμιναρίου ήταν η απόκτηση ικανοτήτων από τα Εθνικά Αγροτικά 

Δίκτυα, δεδομένου ότι όλα τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα έχουν συσταθεί μέχρι το τέλος του 

2008 σύμφωνα με το σχετικό Κανονιστικό πλαίσιο. Επιπλέον, λόγω της ποικιλομορφίας και 

των σημαντικών διαφορών λειτουργίας των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων στα διάφορα Κράτη 

Μέλη, θεωρήθηκε σημαντικό να ξεκινήσει μια πρώτη συζήτηση με όλους τους αρμόδιους 

φορείς σχετικά με: α) τους τρόπους που έχουν οργανωθεί τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα καθώς 

και τις δομές λειτουργίας τους, β) τις στρατηγικές και τους στόχους που έχουν υιοθετήσει, γ) 
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την αναγκαιότητα απόκτησης ικανοτήτων καθώς και δ) τις πιθανές διασυνδέσεις τους με το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ειδικότερα, έγιναν σχετικές συζητήσεις όσον 

αφορά: 

 Στον καθορισμό των στρατηγικών που έχουν υιοθετήσει τα Εθνικά Αγροτικά 

Δίκτυα προκειμένου να διευκολύνουν και να ενδυναμώσουν τη συνεργασία 

μεταξύ των φορέων αγροτικής ανάπτυξης προς όφελος μιας ολοκληρωμένης 

πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης.  

 Στον εντοπισμό και την ανάδειξη των αναγκών των Εθνικών Αγροτικών 

Δικτύων και τυχόν απαιτήσεων που θα προκύψουν ως προς το Ευρωπαϊκό 

Αγροτικό Δίκτυο. 

 Στην ανάπτυξη αμοιβαίας κατανόησης ως προς το καλύτερο συντονισμό 

δράσεων και επίτευξη συμπληρωματικότητας μεταξύ των δικτύων σε 

ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Σημειώνεται, ότι στη Χώρα μας δεν έχουμε Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα σε 

περιφερειακό επίπεδο. Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα σε περιφερειακό επίπεδο 

έχουν Κράτη-Μέλη που έχουν και Περιφερειακά Προγράμματα. 

Το σεμινάριο περιελάμβανε σε ολομέλεια ή σε εργαστήρια την ακόλουθη θεματολογία:  

 Συνοπτική παρουσίαση των Εθνικών και Περιφερειακών Αγροτικών Δικτύων 

(ολομέλεια) 

 Διαμόρφωση στρατηγικής ενός Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και εργαλεία 

υποστήριξης της στρατηγικής (ολομέλεια) 

 Τρόποι επίτευξης συνεργιών και διασυνδέσεις σε ευρωπαϊκό, εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο (ολομέλεια) 

 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης: προσδοκίες για τα Εθνικά Αγροτικά 

Δίκτυα και τυχόν παρεχόμενη υποστήριξη (ολομέλεια) 

 Στρατηγικό πλαίσιο για Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα (Εργαστήριο) 

 Αποτελεσματικά εργαλεία και διασυνδέσεις μεταξύ δικτύων (Εργαστήριο) 

 Δικτύωση προκειμένου να επιτευχθεί μια καλύτερη ενσωμάτωση στο πλαίσιο 

της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης (στρογγυλό τραπέζι). 
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Στο πλαίσιο των ανωτέρω συζητήσεων έγιναν παρουσιάσεις που αφορούσαν τα Εθνικά 

Αγροτικά Δίκτυα της Γερμανίας, Ιταλίας, Σουηδίας, Γαλλίας και Ολλανδίας. 

Στην εναρκτήρια ομιλία της, η Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κα 

Mariann Fischer Boel τόνισε το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα Δίκτυα στην 

ανταλλαγή και προώθηση απόψεων και ιδεών, ιδίως μάλιστα αυτή την περίοδο της 

οικονομικής κρίσης. Επιπλέον, τόνισε αφενός τη σπουδαιότητα να εξετασθούν οι επιπτώσεις 

των ΠΑΑ και , αφετέρου η σημασία ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών που θα μπορούσαν να 

συμβάλλουν με την ανάδειξη καλών πρακτικών για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής πολιτικής 

αγροτικής ανάπτυξης καθώς και τη λήψη αποφάσεων για την προγραμματική περίοδο μετά 

το 2013. Επίσης, συνέστησε στα  Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα να δώσουν έμφαση στα θέματα 

της Κλιματικής Αλλαγής και της διασύνδεσης των Δημόσιων Αγαθών με την ΚΑΠ (Public 

Goods and CAP), προτείνοντας τρόπους να ενσωματωθούν και να προωθηθούν στο πλαίσιο 

των ΠΑΑ. Τέλος, η Επίτροπος εξέφρασε την επιθυμία της το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα να αποτελέσουν «φόρα εμπεριστατωμένων και με 

φαντασία συζητήσεων» (fora of deep & imaginative discussions). 

H κα Dormal-Marino και ο κ. Sousa-Uva επανέλαβαν τη σπουδαιότητα και την αξία 

του LEADER τόσο λόγω της προσέγγισης όσο και της εμπειρίας σε θέματα δικτύωσης και 

τόνισαν την ανάγκη τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα να «αγκαλιάσουν» και να δικτυώσουν εξίσου 

όλους τους τομείς και φορείς των ΠΑΑ.  

Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει στην παρουσίαση του κου John Lougheed, 

Προϊσταμένου της Μονάδας G.3 «Δίκτυο και παρακολούθηση της πολιτικής αγροτικής 

ανάπτυξης» της Διεύθυνσης G “Οριζόντια θέματα αγροτικής ανάπτυξης» της DG AGRI, ο 

οποίος παρουσίασε τις προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη λειτουργία 

του Εθνικών Αγροτικών Δικτύων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 οργανωμένη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή του ΠΑΑ η 

οποία θα αντανακλά χωρικά, θεματικά και επιχειρησιακά θέματα, 

 ανάπτυξη δραστηριοτήτων με κοινούς στόχους και όσο το δυνατό μεγαλύτερη 

υποστήριξη θεμάτων κατάρτισης, επιμόρφωσης και απόκτησης γνώσεων  και 

δεξιοτήτων, 

 ενδυνάμωση της επάρκειας της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης μέσω της 

συνεισφοράς των Δικτύων στον καλύτερο σχεδιασμό των προγραμμάτων 

αγροτικής ανάπτυξης,  
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 δημιουργία δυναμικών συναντήσεων και συζητήσεων σε θέματα που αφορούν 

τόσο το παρόν όσο και το μέλλον των αγροτικών περιοχών, 

 διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ των φορέων σε όλα τα επίπεδα 

(Ευρωπαϊκό, Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό), 

 καθορισμός της στρατηγικής του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου που θα πρέπει 

να είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης με φορείς που εμπλέκονται σε θέματα 

αγροτικής ανάπτυξης 

Οι συμμετέχοντες στο Σεμινάριο πραγματοποίησαν επαφές με εκπροσώπους άλλων 

Εθνικών Αγροτικών Δικτύων όπως Εσθονία, Ιρλανδία, Αυστρία, Σλοβενία, Τσεχία, Λιθουανία, 

Κύπρος, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Πορτογαλία, Σουηδία, Φιλανδία, Γερμανία, Ολλανδία, 

Βουλγαρία, Σλοβακία. Στο πλαίσιο των ανταλλαγών απόψεων μεταξύ των Εθνικών 

Αγροτικών Δικτύων, εντοπίστηκαν καλές πρακτικές που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και 

από το Ελληνικό Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο με ανάλογες προσαρμογές. Ενδεικτικά, αναφέρεται 

η στήριξη υφιστάμενων δικτύων και η ενεργή ενσωμάτωσή τους στο πλαίσιο του Εθνικού 

Αγροτικού Δικτύου, η ανάλυση και εξέταση οριζόντιων θεμάτων τόσο στο πλαίσιο του ΠΑΑ, 

όπως το θέμα των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής, όσο και στο πλαίσιο άλλων 

κοινοτικών χρηματοδοτικών μέσων.  

Σε συνέχεια του σεμιναρίου, οι εκπρόσωποι των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων συμμετείχαν 

στην 3η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων. που διοργάνωσε το Σημείο 

Επαφής (Contact Point) του ENRD σε συνεργασία με τα δύο Αγροτικά Δίκτυα, Φλάνδρας και 

Βαλονίας, του Βελγίου. Ειδικότερα : 

 το απόγευμα της 31ης Μαρτίου 2009, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, που οργανώθηκε 

από το Φλαμανδικό Αγροτικό Δίκτυο στην περιοχή παρέμβασης της Φλαμανδικής 

Ομάδας Τοπικής Δράσης «Pajottenland» η οποία χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του 

LEADER+ και έχει επιλεγεί στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ.  (Επισκέψεις στην έδρα 

της ΟΤΔ, στο Μουσείο Παραδοσιακών Οργάνων του Hui και σε ένα παιδαγωγικό 

αγρόκτημα καλλιέργειας οπωροφόρων δένδρων).  

 την Τετάρτη 1η Απριλίου 2009, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των Εθνικών 

Αγροτικών Δικτύων, σε χώρο του Φλαμανδικού Υπουργείου Γεωργίας και 

διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Αγροτικό Δίκτυο της Φλάνδρας και της Βαλονίας. 

Σύντομα θα αποσταλούν από το Contact Point του ENRD τα πρακτικά της συνάντησης.  

Στην εν λόγω συνάντηση πραγματοποιήθηκαν  
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Α. Εργαστήρια με τα εξής θέματα :  

1. Πιθανές λειτουργίες ενός Δικτύου   

2. Καινοτόμες πρακτικές και δημιουργικότητα 

3. Εργαλεία / μέθοδοι Εμψύχωσης και επικοινωνίας 

4. Διοικητική οργάνωση Δικτύων 

5. Συνεργασίες και εκπαιδευτικές επισκέψεις 

 

Ειδικότερα στο εργαστήριο με Θέμα «Διοικητική οργάνωση Δικτύων», στο οποίο και 

συμμετείχαμε, συζητήθηκαν θέματα όπως :  

‐ Απαιτούμενες ικανότητες των στελεχών/ομάδας έργου της Δομής του Δικτύου 

‐ Θέματα προϋπολογισμού και τύποι δράσεων που μπορεί να χρηματοδοτηθούν 

‐ Σχέσεις με τις αρμόδιες Διοικητικές Υπηρεσίες 

‐ Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Δικτύου 

 

Β. Στρογγυλά τραπέζια μεταξύ των εκπροσώπων των Δικτύων για την ανταλλαγή απόψεων 

ως προς πρόσφορα θέματα για δυνητικές συνεργασίες όπως, Νέοι Αγρότες και «Κοινωνική 

Γεωργία», Οργάνωση Αγορών, Ελκυστικότητα, Κλιματική Αλλαγή, Πυρκαγιές, Συνεργασίες 

Αγροτικών Περιοχών, Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων. Σημειώνεται, ότι διατυπώθηκε 

έντονο ενδιαφέρον από το Ιταλικό Αγροτικό Δίκτυο για συνεργασία με τα αντίστοιχα Εθνικά 

Αγροτικά Δίκτυα της Μεσογείου, σε θέματα Δασών και Ποιοτικών Προϊόντων. 


