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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 13η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων  
Χάγη, 10-12 Νοεμβρίου 2011 

Στις 10-12 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στην Χάγη της Ολλανδίας η 13η 

Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων, την οποία οργάνωσε το Contact Point του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD).  Στην συνάντηση συμμετείχαν 

εκπρόσωποι Αγροτικών Δικτύων από 18 κράτη – μέλη, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής ως παρατηρητές και στελέχη του Contact Point του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD). 

Αναλυτικότερα, η εκδήλωση ξεκίνησε με καλωσόρισμα της εκπροσώπου του 

Ολλανδικού Αγροτικού Δικτύου Marga de Jong, η οποία έκανε μια σύντομη παρουσίαση της 

περιοχής της Χάγης, καθώς και της αγροτικής περιοχής με την οποία γειτνιάζει. Στη συνέχεια 

τον λόγο πήρε ο εκπρόσωπος της DG AGRI  Rob Peters, ο οποίος αναφέρθηκε στον στόχο 

της  DG AGRI  για τη νέα περίοδο που είναι η  δημιουργία  νέας γενιάς networking. 

Ακολούθησε μια σύντομη ομιλία του εκπροσώπου του contact point Adrian Neal, ο οποίος 

τόνισε ότι επιδίωξη του ENRD είναι η αποτελεσματικότητα του δικτύου και ζήτησε την 

ενεργή συμμετοχή όλων των εθνικών δικτύων. Ακολούθησε η παρουσίαση του Ολλανδικού 

NRN από τον Rob Jan Maat. To Ολλανδικό Δίκτυο έχει Δημόσια Δαπάνη 1,1 δις, από τα 

οποία έχει απορροφηθεί μέχρι στιγμής ποσοστό 30%. Είναι ανεξάρτητος φορέας που 

αποτελείται από 5 συνεργάτες. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ολλανδία είναι 

ενιαίο, απευθύνεται σε 12 Επαρχίες και έχει 35 ομάδες τοπικής δράσης. Στόχοι του 

Ολλανδικού Αγροτικού Δικτύου είναι η διοργάνωση συναντήσεων, η διοργάνωση του 

Αγροτικού Κοινοβουλίου (από το ίδιο το Δίκτυο, το οποίο προετοίμασε και περιοδικό ειδικά 

για την συνάντηση) καθώς και  δράσεις επικοινωνίας. Στις τελευταίες περιλαμβάνονται τα 

ακόλουθα: περιοδικό 15-20 σελίδων, website - data base, newsletter αποστέλλεται με email 8 

φορές το χρόνο, ειδικές εκδόσεις, blog, LinkedIn Group στο οποίο γίνονται συζητήσεις και 

διατυπώνονται ερωτήσεις, Toekomst GLB που είναι μια ειδική ιστοσελίδα παροχής 

πληροφοριών και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συνεντεύξεις σε αγρότες, θεματικές 

επισκέψεις, συζητήσεις για την αναμορφωμένη ΚΑΠ κ.α., Twitter account (με 800 followers) 

στο οποίο οργανώνονται ειδικές συζητήσεις κάθε Σάββατο βράδυ, Yammer, το οποίο είναι 

διαδικτυακό forum για την επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 

Ολλανδικού δικτύου. 
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Στην πλαίσιο των εκδηλώσεων και δράσεων του ENRD για το διάστημα των επομένων 2-3 

μηνών ανακοινώθηκε από το Φινλανδικό Δίκτυο ότι θα φιλοξενήσει την 15η Συνάντηση των 

NRN, η οποία θα πραγματοποιηθεί 7 έως 9 Μαΐου 2012 στο Ahtari της Φινλανδίας (Hotel 

Mesikämnen). Παράλληλα, υποβλήθηκε από το Φινλανδικό NRN πρόταση στο πλαίσιο της  

Πρωτοβουλίας για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, που αφορά στη δημιουργία ενός 

βιβλίου σχετικά με τις δράσεις και τα συστήματα καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές της 

Ευρώπης. Θα περιγράφονται και θα αναλύονται παραδείγματα καλών πρακτικών αγροτικής 

καινοτομίας και νέων ιδεών στις ευρωπαϊκές αγροτικές περιφέρειες. Το Φινλανδικό Δίκτυο 

θα καλύψει τα έξοδα του συντονισμού της πρωτοβουλίας, ενώ τα άλλα εθνικά δίκτυα θα 

πρέπει να βρουν τον συγγραφέα ανά χώρα και να καλύψουν άλλα πιθανά έξοδα (π.χ. 

συναντήσεις). Η έκδοση του βιβλίου και το τελικό σεμινάριο ορίστηκαν για  τον Δεκέμβριο 

του 2012. Στην πρωτοβουλία θα συμμετέχουν 11 NRN.  

Στη συνέχεια παρουσίασαν τη μέχρι τώρα δράση τους οι εκπρόσωποι των NRN της 

Εσθονίας, της Σλοβακίας και της Ελλάδας. 

Η ημερήσια διάταξη της 13ης συνάντησης των Αγροτικών Δικτύων περιελάμβανε τα 

ακόλουθα θέματα: 

Α) Γενική ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των θεματικών ενοτήτων της 

Αγροτικής Επιχειρηματικότητας 

 Short supply chains – Μικρή εφοδιαστική αλυσίδα 

Η παρουσίαση της πορείας της πρωτοβουλίας έγινε από τον εκπρόσωπο του Γαλλικού 

Δικτύου, Christophe Buffet. 

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η μελέτη περιπτώσεων (case studies) σε κράτη μέλη και η 

καταγραφή τους. Έχει προσληφθεί εμπειρογνώμονας, η οποία θα χτίσει το πλαίσιο στο οποίο 

στη συνέχεια θα ενταχθούν περιπτώσεις μικρών εφοδιαστικών αλυσίδων. Η επιλογή του 

περιεχομένου θα ξεκινήσει με πιο ελαστικά κριτήρια και στην πορεία θα γίνουν πιο αυστηρά. 

Ιδιαίτερα τονίστηκε η ανάγκη συνεπούς γλώσσας σε όλο το κείμενο και η μετάδοση ευκρινών 

μηνυμάτων. Στην παρουσίαση παρενέβη ο εκπρόσωπος της DG AGRI  Rob Peters, ο οποίος 

τόνισε ότι θα ήταν καλό να έχει ολοκληρωθεί η αναφορά του NRN πριν την Συνάντηση της 

Επιτροπής, προκειμένου να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής 

περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό καθορίστηκε ότι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος 

Δεκεμβρίου. 
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 Τοπικά χρηματοδοτικά εργαλεία στις αγροτικές περιοχές (Rural finance) – Donald 

Aquilina (ENRD CP) 

Μετά την 11η Συνάντηση των  NRN συστήθηκε μια Rural Finance Task Force. Κατά την 2η 

συνάντηση, που  πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2011, συντάχθηκε ένα σχέδιο ενδιάμεσης 

έκθεσης, το οποίο έχει σταλεί στα μέλη του Task Force. Η ενδιάμεση έκθεση φιλοξενείται 

στο MY ENRD forum. Η τελική έκθεση θα ολοκληρωθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2011. Στο 

πλαίσιο αυτό προτάθηκαν οι ακόλουθες δράσεις : 

‐ Συγκέντρωση πληροφοριών  από Διαχειριστικές Αρχές και Δημόσιες Αρχές που έχουν 

συμπεριλάβει ανάλογα εργαλεία για τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, 

‐ Επιπλέον παραδείγματα εργαλείων, που συμπεριλαμβάνουν υποστήριξη από NGOs/ 

Foundation 

‐ Πίστωση με σκοπό την μείωση του κινδύνου 

Η σπουδαιότητα της δράσης αυτή έγκειται στη συγκέντρωση συμπερασμάτων και προτάσεων 

για την οικονομική οργάνωση της επόμενης προγραμματικής περιόδου. 

Ακολούθησαν σχόλια από τον εκπρόσωπο του Ιταλικού Δικτύου, ο οποίος χαρακτήρισε το 

Task Force ως καλά δομημένο και τόνισε την ανάγκη δέσμευσης αρμοδίων σε εθνικό 

επίπεδο. Ο εκπρόσωπος του Σουηδικού Δικτύου ανέφερε ότι η σουηδική κυβέρνηση έδειξε 

ενδιαφέρον για το θέμα και θα επιδιωχθεί να δοθεί πληροφορία σύντομα. Από το Contact 

Point τονίστηκε ότι υπάρχει η ανάγκη ενός εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα βρει τα στοιχεία 

που απαιτούνται. Ζητήθηκε από τα μέλη του Task Force, επίσης εκ μέρους το Contact Point, 

σε περίπτωση που διαθέτουν ένα τέτοιο άτομο να το παρέχουν. Ο εκπρόσωπος της DG AGRI  

Rob Peters πρότεινε να αναζητηθούν παραδείγματα όχι μόνο για χρηματοδότηση που ξεκινά 

από τις αρχές, αλλά και παραδείγματα έργων (success stories) που έχουν καταφέρει μόνα 

τους να βρουν χρηματοδότηση. Τέλος το Ολλανδικό NRN αναφέρθηκε στο Green Fund, ως 

ένα αντίστοιχο παράδειγμα χρηματοδότησης στην Ολλανδία. 

 Κοινωνικά θέματα της αγροτικής επιχειρηματικότητας – Mark Redman (ENRD CP) 

Η παρουσίαση ξεκίνησε από μια σύντομη παρέμβαση της Cecil Schalenbourg, η οποία 

δήλωσε ιδιαίτερη ικανοποίηση από τα video για τους νέους αγρότες που παράχθηκαν από τα 

NRN και ενημέρωσε σχετικά με την ολοκλήρωση της τελικής μορφής του Young Farmers 

DVD το οποίο αποτελείται από 12 video. Δείγματα των video – ανάμεσα στα οποία και το 

ελληνικό –    παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες κατά την διάρκεια του διαλλείματος. 
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Κύριος στόχος, όπως αναφέρθηκε από τον εκπρόσωπο του  Contact Point Mark Redman ο 

οποίος πήρε τον λόγο στη συνέχεια, είναι η δημιουργία εργαλείων για τους συνεταιρισμούς 

νέων αγροτών, προκειμένου να ανακινηθούν θέματα ενδιαφέροντος και να προκληθεί 

συζήτηση. Τονίστηκε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην ορολογία «Νέοι 

Άνθρωποι στις Αγροτικές Περιοχές» και να μην διαχωρίζουμε τους νέους αγρότες από τους 

νέους ανθρώπους στις αγροτικές περιοχές. 

 Θέματα δασών - Mark Redman  

Έγινε παρουσίαση της πορείας του θέματος και της προόδου που έχει επιτευχθεί μέσω 

συναντήσεων (έγινε αναφορά στις  συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ρώμη και στο 

Lusto της Φινλανδίας), εγγράφων κ.α. 

Ακολούθησε συζήτηση των συμμετεχόντων στα προαναφερθέντα θέματα. 

B) Κατάδειξη της αξίας της δικτύωσης στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 

Τον λόγο πήρε ο εκπρόσωπος της DG AGRI  Rob Peters, ο οποίος τόνισε την ανάγκη για μια 

ενισχυμένη προσέγγιση δικτύωσης. Η μελλοντική δομή θα επιδιωχθεί να περιλάβει ένα 

γενικό δίκτυο, το European Network of Rural Development (ENRD), το οποίο υφίσταται και 

διατηρείται, και δύο εξειδικευμένα δίκτυα, που πρόκειται να συσταθούν. Αυτά είναι το 

European Innovation Partnership Network for agriculture (EIP) και το Evaluation Expert 

Network (EEN), το οποίο θα έχει μαζί με το ENRD ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας 

των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και την προώθηση της καινοτομίας στην γεωργία. 

Στο πλαίσιο αυτό το προβλέπεται και η ενίσχυση του ENRD. Απώτερος στόχος της νέας 

δομής θα είναι η βελτίωση της ποιότητας των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και η 

εμπλοκή των φορέων αγροτικής ανάπτυξης στην υλοποίηση των Προγραμμάτων. Το δίκτυο 

ΕΙΡ, που θα εισαχθεί κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα έχει ως στόχο να 

γεφυρώσει το κενό μεταξύ έρευνας, ερευνητών και καλλιεργητών/χρηστών. Θα αναπτυχθούν 

λειτουργικές ομάδες γύρω από έργα, μέσω των οποίων μπορεί να προαχθεί η καινοτομία. Τα 

επόμενα βήματα περιλαμβάνουν (α) την αξιολόγηση της υπάρχουσας δικτύωσης μέσω της 

εκτίμησης της προστιθέμενης αξίας που προσφέρει το ENRD, (β) την επιδίωξη της περαιτέρω 

ανάπτυξης του ENRD ως εργαλείου πολιτικής και  (γ) την προετοιμασία του ENRD ΙΙ. 

Στη συνέχεια ο Mark Redman παρουσίασε το ιστορικό της κοινής δράσης των Εθνικών 

Αγροτικών Δικτύων και αναφέρθηκε στην ανάγκη χρήσης μιας εργαλειοθήκης 

αυτοαξιολόγησης (self assessment tool kit project). Κατά την διαμόρφωση της εργαλειοθήκης 
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αυτής  είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε δικτύου. Στην 15η 

συνάντηση, που θα διοργανωθεί τον Μάιο του 2012 από το Φινλανδικό Δίκτυο, η 

προστιθέμενη αξία της δικτύωσης θα είναι το κεντρικό θέμα. Ο ρόλος του Contact Point θα 

περιλαμβάνει την διαμόρφωση μιας κοινής μεθοδολογίας με αναφορά σε πηγές και με 

ανταλλαγή ιστοριών επιτυχίας μεταξύ των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων. 

Η παρουσίαση για την προστιθέμενη αξία της δικτύωσης ολοκληρώθηκε από την Anja Hayes 

(ENRD CP), η οποία ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η εργαλειοθήκη 

αυτοαξιολόγησης (self assessment tool kit project), η οποία θα χρησιμοποιηθεί από τα 

Δίκτυα.  Στοιχεία σχετικά με τη εργαλειοθήκη αυτοαξιολόγησης  βρίσκονται διαθέσιμα στην 

ιστοσελίδα του ENRD. Η εργαλειοθήκη αποτελείται από 4 συστατικά μέρη και δομείται από 

στοιχεία που είναι ήδη διαθέσιμα, καθώς και από στοιχεία που συγκεντρώνονται μέσω 

έρευνας, που διεξάγεται μεταξύ των Δικτύων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό εντός του 

1ου τριμήνου του 2012 θα πρέπει να συλλεχθούν ιστορίες επιτυχίας, να αναπτυχθούν μελέτες 

περιπτώσεων, να συλλέγουν κοινές στατιστικές (ο όρος δείκτες αποφεύγεται) και θα γίνει 

επισκόπηση της προόδου κοινών δράσεων. Η πορεία συγκέντρωσης στοιχείων θα 

παρουσιαστεί στην επόμενη Συνάντηση των NRN. Ένα σχέδιο του διευρυμένου εργαλείου θα 

είναι έτοιμο τον Απρίλιο, η παρουσίαση του σχεδίου θα γίνει τον Μάιο και τον Ιούνιο θα 

είναι έτοιμο το τελικό διευρυμένο εργαλείο. 

Παρεμβαίνοντας, ο Rob Peters τόνισε ότι στην Συνάντηση του Μαΐου θα πρέπει να είναι 

έτοιμο το εργαλείο αυτοαξιολόγησης, προκειμένου να καταδειχθεί ότι υπάρχουν εργαλεία 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επόμενη περίοδο.  

Εργαστήρια για την «Κατάδειξη της αξίας της δικτύωσης στην πολιτική αγροτικής 

ανάπτυξης» 

Η παρουσίαση των τριών απογευματινών εργαστηρίων έγινε από τον Mark Redman. Τα 

απογευματινά εργαστήρια ήταν τρία με κοινή θεματολογία, η οποία αφορούσε, επίσης, στην 

κατάδειξη της αξίας της δικτύωσης για την πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης. Στόχος ήταν η 

αρχική καταγραφή ιστοριών επιτυχίας του δικτύου ή/και μελετών περιπτώσεων. Αναλύθηκε 

η έννοια των ιστοριών επιτυχίας, οι οποίες πρέπει να έχουν αντικείμενο περιγραφής, 

αφήγησης και ποιοτικής ανάλυσης, καθώς και η έννοια των μελετών περιπτώσεων, οι οποίες 

είναι πιο αναλυτικές, περιλαμβάνουν ποσοτική και ποιοτική ανάλυση, οδηγούν σε 

συμπεράσματα και έχουν αντίκτυπο. Στόχος της διεργασίας είναι να μοιραστούν τα δίκτυα τις 

απόψεις τους αναφορικά με το τι πιστεύουν ότι δουλεύει αποτελεσματικά και γιατί. Οι 
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συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναφέρουν τις ιστορίες επιτυχίας ή/και τις μελέτες περιπτώσεων, 

που έχουν καταγράψει τα δικά τους εθνικά δίκτυα μέσα από έργα που έχουν παραχθεί, στο 

πλαίσιο της αποστολής και του έργου της δικτύωσης. Από το Ελληνικό Δίκτυο αναφέρθηκε 

ως μελέτη περίπτωσης από την οποία σύντομα πρόκειται να προκύψουν αποτελέσματα η 

Τυπολογία αγροτικών περιοχών στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα Θεματικής Ομάδας Εργασίας. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηρίων παρουσιάστηκαν σε ολομέλεια τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν και ακολούθησε συζήτηση. Το Ελληνικό Δίκτυο συμφώνησε από κοινού με 

άλλα δίκτυα να συνεχίσει την προσπάθεια αυτής της καταγραφής συμμετέχοντας με την 

παροχή στοιχείων. 

Γ) NRN “Knowledge Exchange Clusters” 

Ο Mark Redman αναφέρθηκε στην διαφοροποίηση μεταξύ των Εθνικών Δικτύων (τεχνική, 

ικανότητες κλπ.), η οποία τρέφει την ροή των πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των 

Δικτύων και οδηγεί στη δημιουργία cluster. Στο πλαίσιο του ΕΝRD έχουν ήδη δημιουργηθεί 

θεματικά και περιφερειακά cluster. Πολύ ενδιαφέρον και δραστήριο είναι το Nordic-Baltic 

rural network, στο οποίο συμμετέχουν 8 χώρες: Φιλανδία, Πολωνία, Γερμανία, Σουηδία, 

Δανία, Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία. Παίζει στρατηγικό ρόλο στην περιφερειακή στρατηγική 

της Ε.Ε. και ασχολείται με θέματα LEADER, ενδιάμεσης αξιολόγησης κ.α. 

Στην συνέχεια παρουσιάστηκαν δυνητικοί στόχοι, όπως η δημιουργία cluster των 

Παραδουνάβιων Δικτύων, των Δικτύων της κεντρικής Ευρώπης και των Δικτύων του 

Ατλαντικού. Προτάθηκε η δημιουργία Μεσογειακού cluster, πρόταση που βασίστηκε σε 

παλαιότερη πρόταση του Ιταλικού Δικτύου και εκφράστηκαν θετικά για την συμμετοχή τους 

σε αυτό τα Δίκτυα της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Μάλτας και της Κύπρου. Από 

το Contact Point προτάθηκε η 1η Συνάντηση του Μεσογειακού cluster να γίνει στο πλαίσιο 

της 14ης  Συνάντησης στην Θεσσαλονίκη. 

Δ)  Βάση Δεδομένων Έργων Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Στο πλαίσιο του θέματος παρουσιάστηκε η μέχρι σήμερα συγκέντρωση καρτών με 

αξιοσημείωτα έργα καθώς και οι αντίστοιχη συνεισφορά των ΕΑΔ από τους εκπροσώπους 

του Contact Point Anna Augustyn και Adrian Neal. Ο εκπρόσωπος του Contact Point, Mark 

Redman, ζήτησε να οριστούν 1 ή 2 άτομα από κάθε χώρα, τα οποία θα εκπαιδευτούν και θα 

ασχολούνται με την συγκέντρωση και καταχώρηση των έργων στη βάση δεδομένων. Στόχος 

είναι η δημοσίευση μέχρι τον Ιούνιο του 2012 τουλάχιστον 400 έργων Προγραμμάτων 
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Αγροτικής Ανάπτυξης. Επόμενο στάδιο θα είναι η διάχυση των αξιοσημείωτων πρακτικών, 

που θα συγκεντρωθούν. 

Ε) Μελλοντικές Δράσεις του ENRD 

Πριν από το τέλος της Συνάντησης πήρε το λόγο η Δομή του Ελληνικού Δικτύου για να 

παρουσιάσει στις βασικές του γραμμές τον σχεδιασμό του προγράμματος της 14ης 

Συνάντησης των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων, η οποία συμφωνήθηκε να γίνει για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα, στην πόλη της Θεσσαλονίκης,  από την 1η μέχρι και τις 3/2/2012, 

παράλληλα με την Agrotica και κατά προτίμηση σε αίθουσα εντός του χώρου της ΔΕΘ. Η 14η 

Συνάντηση θα μπορούσε να συνδυαστεί με μια 1η Συνάντηση διαφόρων Δικτύων της 

Μεσογείου, τα οποία θα συμφωνήσουν να ξεκινήσουν μια στενότερη συνεργασία κατά το 

επιτυχημένο πρότυπο των Δικτύων της Βαλτικής. 

Αφού παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήματα της Θεσσαλονίκης, για τη διεξαγωγή μιας τέτοιας 

συνάντησης το χειμώνα, σε συνδυασμό με την Agrotica, δόθηκε ένα πρώτο σχέδιο: 

Την 1η Φεβρουαρίου, δείπνο καλωσορίσματος σε κεντρικό εστιατόριο. 

Στις 2 Φεβρουαρίου, η ημέρα της Συνάντησης. 

Στις 3 Φεβρουαρίου, επισκέψεις σε συγχρηματοδοτούμενες από την Ε.Ε. επενδύσεις  

αγροτικής ανάπτυξης στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και επίσκεψη στον αρχαιολογικό 

χώρο της Βεργίνας. Η Βεργίνα, εκτός  της τεράστιας πολιτιστικής σημασίας της, δείχνει και 

τη μεγάλη ανάπτυξη που είχε τις τελευταίες δεκαετίες μια εξόχως γεωργική περιοχή μετά από 

μια τόσο σπουδαία ανακάλυψη. Η περιήγηση σχεδιάζεται να καταλήξει σε γνωστό οινοποιείο 

του νομού Θεσσαλονίκης. Οι επισκέψεις αυτές θα πραγματοποιηθούν και με τη βοήθεια της 

Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης Α.Ε. που αποτελεί και μέλος του Ελληνικού Δικτύου. 

Η 13η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων έκλεισε με την παρουσίαση του 

προγράμματος συναντήσεων και εκδηλώσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής 

Ανάπτυξης μέχρι το τέλος του 2011, καθώς και των εκδηλώσεων, που έχουν 

προγραμματιστεί για το 2012. 

ΣΤ) Επισκέψεις σε επενδύσεις στις 11 Νοεμβρίου 2011 

Η περιοχή των επισκέψεων ήταν ο ευρύτερος Δήμος του Midden-Delfland μια αγροτική 

περιοχή 18.000 κατοίκων που περικλείεται και, στην κυριολεξία, πιέζεται από δύο μεγάλες 

πόλεις της Ολλανδίας, τη Χάγη και το Ρότερνταμ, αλλά και τη μικρότερη τουριστική πόλη 

του Ντέλφτ. Σήμερα η πράσινη αυτή περιοχή έχει ορισθεί ως τόπος αναψυχής για τους 
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κατοίκους των γύρω πόλεων, παρότι η τιμή της γης εκεί είναι πολύ ακριβή και θα μπορούσε 

να υποστεί άλλου είδους εκμετάλλευση. 

Ο ‘‘Κήπος του Ντέλφλαντ’’, όπως ονομάζεται, είναι ένα δίκτυο πράσινων περιοχών μεταξύ 

πόλεων. Η καρδία της περιοχής αυτής είναι αυστηρά προστατευόμενη. Σκοπός αυτής της 

προστασίας είναι μια εντελώς ελεύθερη, πράσινη περιοχή και η επανασύνδεσή της με τα 2 

εκατομμύρια κόσμου που βρίσκεται τριγύρω.   

Ένα Πράσινο Ταμείο ιδρύθηκε το 2000 με αρχικό κεφάλαιο 6,5 εκ € και στόχο τη μετατροπή 

του πόλντερ (νέας αποξηραμένης περιοχής) Harnasch από περιοχή θερμοκηπίων σε πολύ-

λειτουργική. 

 Η πρώτη επίσκεψη στην περιοχή έγινε στο ‘‘μικρότερο χωριό’’ των Κάτω Χωρών, στο ‘t 

Woudt, σε ένα παραδοσιακό καφενείο, το οποίο επεκτείνεται για να περιλάβει ένα μικρό 

συνεδριακό κέντρο. Το χωριό, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, είναι δημοφιλής 

σταθμός περιπατητών και ποδηλατών. 

 Ακολούθησε η επίσκεψη στη φάρμα De Paardenstal, με ένα από τα πρώτα συστήματα 

αυτόματου αρμέγματος αγελάδων στην Ευρώπη. Η φάρμα συνδυάζει δυνατότητα 

διαμονής, αίθουσες συναντήσεων, αλλά και υποδομές για την διεξαγωγή διαφόρων 

εκδηλώσεων. 

     Στην αίθουσα συσκέψεων παρουσιάσθηκε, εκτός των άλλων, το κίνημα “Cittaslow”, του 

οποίου ο Δήμος του Midden-Delfland αποτελεί μέλος. Το κίνημα ξεκίνησε στην Ιταλία το 

1999, με βάση του την οργάνωση Slow Food – που επικεντρώνεται στη σωστή διατροφή – 

και κύριο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές. Το κίνημα σήμερα 

έχει επεκταθεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης αλλά και των άλλων Ηπείρων. Αποτελεί μια 

διεθνή διαπίστευση στους Δήμους ως προς την υψηλότερη δυνατή ποιότητα του 

περιβάλλοντος ζωής, του τοπίου, των τοπικών προϊόντων, της φιλοξενίας, του 

περιβάλλοντος, των υποδομών, καθώς και της πολιτιστικής ιστορίας και ταυτότητας και 

μπορεί να έχει εφαρμογή σε Δήμους με λιγότερους από 50.000 κατοίκους. 

 

Ζ) Συμμετοχή στο Διεθνές Πρόγραμμα του Ολλανδικού Αγροτικού Κοινοβουλίου  

 

Στις 12 Νοεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των εκπροσώπων των NRN στο 

Κοινοβούλιο των Κάτω Χωρών, όπου έλαβε χώρα συνεδρίαση της Βουλής των Αγροτών. 

Κατά τη διάρκεια διαλείμματος έγινε ξενάγηση στον εξωτερικό χώρο του Κοινοβουλίου και 
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στα σημαντικότερα θεσμικά κτήρια που το περιβάλλουν, καθώς και επίσκεψη στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων. Η συνεδρίαση της Βουλής των Αγροτών πραγματοποιήθηκε στο κτήριο της 

Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 

 

 

 

 
Οι συμμετέχοντες  

 

 

Πέτρος Μούχας                      Αιμιλία Παύλου 

 


