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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού  
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης  

19 Μαΐου 2009 

Η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Δικτύου 

πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2009 στις Βρυξέλλες σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα μέλη της. Συμμετείχαν η Ευαγγελία Τζουμάκα από την 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-

2013» και η Μαρία-Χριστίνα Μακρανδρέου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης LEADER 

του ΠΑΑ. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν 52 από τα 69 μέλη στο σύνολο τους, καθώς και οι 2 

νεοεκλεγμένοι εκπρόσωποι της Υποεπιτροπής LEADER. Της συνεδρίασης προήδρευσε ο κ. 

J.M. Sousa Uva, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης G «Οριζόντια θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης» 

της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο 

οποίος τόνισε ότι κύριος και πιο σημαντικός ρόλος λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Αγροτικού 

Δικτύου είναι η συμβολή του στην αποτελεσματικότητα εφαρμογής της πολιτικής 

αγροτικής ανάπτυξης. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να αναζητηθούν οι ενέργειες 

εκείνες που θα δώσουν προστιθέμενη αξία στο έργο του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Δικτύου και 

να προωθηθούν οι συνεργασίες μεταξύ των δικτύων τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο.  

Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, εξετάσθηκαν 

σε δύο ενότητες τα ακόλουθα:  

Ενότητα 1: Τα κοινά σημεία ενδιαφέροντος και οι ανάγκες των φορέων υλοποίησης των 

Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης τόσο κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο όσο 

και για τις μελλοντικές πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και τα μέσα στήριξης που 

μπορεί να παρέχει η δικτύωση σε θέματα πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης.  

 Ενότητα 2: Οι προτεραιότητες για το δεύτερο χρόνο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Αγροτικής Ανάπτυξης 

Η 1η ενότητα ήταν περισσότερο θεωρητικής προσέγγισης, ενώ στην 2η ενότητα 

παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για το δεύτερο χρόνο 

λειτουργίας του ENRD. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε υπήρξε η ίδια: παρουσιάσεις με 
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συγκεκριμένη θεματολογία, στρογγυλό τραπέζι στο οποίο εκπρόσωποι της DG AGRI, του 

Contact Point, των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων, των Διαχειριστικών Αρχών, των 

εκπροσώπων ευρωπαϊκών οργανισμών αγροτικής ανάπτυξης ανέπτυξαν τις θέσεις τους σε 

συγκεκριμένα θέματα, συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής Συντονισμού. 

Ειδικότερα στην 1η ενότητα αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν τα ακόλουθα:  

1. Παρουσίαση από τον κ. John Logheed, Διευθυντή της Μονάδας G.3 “Ευρωπαϊκή 

Δικτύωση και Παρακολούθηση της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης» του έργου του 

ΕNRD κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του. Ο 1ος χρόνος αφιερώθηκε κυρίως στη 

συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Συντονισμού (2 συναντήσεις) της 

υποεπιτροπής LEADER (2 συναντήσεις), των Θεματικών Ομάδων Εργασίας (οι 

οποίες θα λειτουργήσουν κατά τα έτη 2008-2010), ενός σεμιναρίου με θέμα 

«Απόκτηση Δεξιοτήτων για τα Δίκτυα», την έκδοση ενημερωτικών δελτίων και  τις 

τέσσερις συναντήσεις των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων.  

2. Παρουσίαση των μέχρι σήμερα εργασιών των τριών θεματικών ομάδων εργασίας 

από τους συντονιστές τους/στελέχη της DG AGRI. Ειδικότερα 

‐ στην 1η Θεματική Ομάδα Εργασίας «Στόχευση σε ιδιαιτερότητες και ανάγκες 

συγκεκριμένων τύπων περιοχών στα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 

(Targeting territorial specificities and needs in RD programmes)» εξετάζεται η 

δυνατότητα να δημιουργηθεί μία τυπολογία των αγροτικών περιοχών σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο.  

‐ στη 2η Θεματική Ομάδα Εργασίας «Γεωργία και ευρύτερη αγροτική οικονομία» 

εξετάζεται η δυνατότητα τυπολογίας των αγροτικών περιοχών ανάλογα με τις 

σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ της γεωργίας και της αγροτικής οικονομίας, 

καθώς και η δυνατότητα καθορισμού συνεργειών μεταξύ τους. 

‐ Στη 3η Θεματική Ομάδα με θέμα «Δημόσια αγαθά και δημόσια παρέμβαση 

(Public Goods and public intervention) επιχειρείται η εξεύρεση και καταγραφή 

καλών πρακτικών σχετικά με τη στήριξη και χρηματοδότηση ενεργειών που 

αφορούν δημόσια αγαθά και συνδέονται με το θέμα του περιβάλλοντος. 

Ενδεικτικά, θα γίνει μια προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα όπως:  

 Ποια είναι τα σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα που πρέπει να θέσουν οι 

πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη τους αγρότες, τους 

περιβαλλοντολόγους, τις περιφερειακές διοικήσεις; 
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 Υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των τριών συνισταμένων της 

αειφορίας: οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική;  

 Ποια μπορεί να είναι μια ισορροπημένη κατανομή και η διαχωριστική 

γραμμή μεταξύ των υποχρεωτικών κανονιστικών απαιτήσεων (ο ρυπαίνων 

πληρώνει) και της εθελοντικής δράσης (πληρωμές για δημόσια αγαθά); 

 Ποια μπορεί να είναι η ισορροπία μεταξύ των Μέτρων του 1ου και του 2ου 

Πυλώνα;  

3. Η εισήγηση του κ. Z. Piskorz, Προϊσταμένου Μονάδας της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής 

σχετικά με την «Πράσινη Βίβλο για την εδαφική συνοχή» προκάλεσε μια ενδιαφέρουσα 

συζήτηση σχετικά με το εάν η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης αποτελεί αντικείμενο της 

περιφερειακής πολιτικής, δεδομένου μάλιστα ότι σημαντικά ποσά του προϋπολογισμού του 

ΕΤΠΑ -περίπου 70 δις €- έχουν διατεθεί στις αγροτικές περιοχές.  

Παράλληλα, τονίστηκε η αναγκαιότητα συνεργασίας μεταξύ του αστικού και του αγροτικού 

χώρου, καθώς και της ανταλλαγής καλών πρακτικών, προκειμένου να στηριχθούν οι 

Περιφέρειες. 

4. Οι παρεμβάσεις των δύο εκπροσώπων της υποεπιτροπής LEADER (Παναγιώτης Πάτρας 

από την European LEADER Association for Rural Development - ELARD και Ave Bremse 

από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Εσθονίας) εστιάσθηκαν στην όλο και αυξανόμενη 

γραφειοκρατία, που χαρακτηρίζει την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER στα Κράτη - 

Μέλη, στη δυνατότητα για μεγαλύτερη ευελιξία, αυτονομία και δημιουργικότητα, καθώς 

επίσης και στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις αγροτικές περιοχές. Αναφορικά με το 

τελευταίο σημείο, τονίστηκε η αναγκαιότητα συνεργασίας των Διαχειριστικών Αρχών με τις 

τράπεζες για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των ωφελουμένων.  

Στη 2η ενότητα παρουσιάσθηκε Προπαρασκευαστικό Έγγραφο με το Πρόγραμμα Εργασίας 

του 2ου χρόνου λειτουργίας του ENRD για το οποίο οι εκπρόσωποι της Επιτροπής 

Συντονισμού μπορούν να αποστείλουν παρατηρήσεις μέχρι τις 29 Μαΐου 2009.  

Τα κύρια πακέτα εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι:  

1. Υποστήριξη στην ανάπτυξη των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων 

1.1.Συντονισμός του ENRD 

1.2. Συντονισμός και υποστήριξη των Εθνικών αγροτικών Δικτύων 

1.3 Υποστήριξη σε ΟΤΔ και στη Διακρατική Συνεργασία 
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1.4 Προώθηση της συνεργασίας όλων των φορέων που εμπλέκονται σε θέματα αγροτικής 

ανάπτυξης 

 

2. Θεματικές και αναλυτικές δραστηριότητες 

2.1. Θεματικές Ομάδες εργασίας 

2.2. Συμπληρωματική Ανάλυση των ΠΑΑ και των δεικτών παρακολούθησης 

2.3.Θεματικές δραστηριότητες 

2.4.Προσδιορισμός σχετικών εμπειριών σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης/ενδιαφέρουσες 

περιπτωσιολογικές μελέτες («καλές πρακτικές») 

2.5 Διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης της Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΕΝ) και 

με την έρευνα στο χώρο της αγροτικής ανάπτυξης 

 

3. Επικοινωνιακά εργαλεία  

3.1. Δημιουργία ιστοσελίδας του ENRD 

3.2. Δημοσιεύσεις 

3.3. Γραμμή επικοινωνίας και υποδοχή επισκεπτών στις Βρυξέλλες 

3.4. Προώθηση και εκπροσώπηση του ENRD 

Τέλος, στο Σχέδιο Διαδικασιών Λειτουργίας της Επιτροπής Συντονισμού προστέθηκε ένα 

Άρθρο σχετικά με τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων.  

Τις εργασίες της 2ης Συνεδρίασης  της Συντονιστικής Επιτροπής του ENRD, έκλεισε ο κ. J.M. 

Sousa Uva, επισημαίνοντας ότι τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης της τρέχουσας 

προγραμματικής περιόδου απαιτούν συνεχή αξιολόγηση. Από αυτή τη διαδικασία θα 

διεξαχθούν συμπεράσματα, πληροφορίες και εμπειρίες προκειμένου να σχεδιαστεί η 

επόμενη προγραμματική περίοδος. 


