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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού 

του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 

1 Οκτωβρίου 2008 

 

Η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Δικτύου 

πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2008 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. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 67, του Καν. 1698/2005, δημιουργείται το Ευρωπαϊκό δίκτυο 

Αγροτικής Ανάπτυξης, για τη διασύνδεση των εθνικών αγροτικών δικτύων, οργανισμών και 

διοικητικών υπηρεσιών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης σε 

Κοινοτικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο της 168/10-02-2008 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση της 

οργανωτικής δομής του ευρωπαϊκού δικτύου αγροτικής ανάπτυξης, συστήνεται Επιτροπή 

Συντονισμού (Coordination Committee – C.C.), η οποία απαρτίζεται από 69 μέλη (27 

εκπρόσωποι από τις αρμόδιες εθνικές αρχές των Κ-Μ, 27 εκπρόσωποι από τα εθνικά 

αγροτικά δίκτυα των Κ-Μ, 12 εκπρόσωποι από οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε 

κοινοτικό επίπεδο στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, 2 εκπρόσωποι από την 

υποεπιτροπή Leader και 1 εκπρόσωπος ευρωπαϊκού οργανισμού που εκπροσωπεί Ομάδες 

Τοπικής Δράσης). 

Οι  12 οργανισμοί που εκπροσωπούνται σε κοινοτικό επίπεδο είναι οι ακόλουθοι:  

1. Assembly of European Regions (A..E.R) 

2. Birdlife International 

3. European Council of Young Farmers (CEJA) 

4. Council of European Municipalities and Regions (CCRE/CEMR) 

5. Confederation of European Forest Owners (CEPF) 

6. COGECA – General Committee of Agricultural Cooperation in the European 

Union 

7. European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism 

sectors (EFFAT) 
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8. E.L.A.R.D. (European LEADER Association for Rural Development) 

9. European Landowners’ Organization  (ELO) 

10. European Association for Development of Mountain territories (EUROMONTANA) 

11. PREPARE – Partnership for Rural Europe 

12. R.E.D. – Rurality – Environment – Development International Association 

 

Το έργο της Υποεπιτροπής Leader ορίζεται στα εξής : 

 Επικουρεί την Ε.Ε. στην προετοιμασία και εφαρμογή του έργου του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 

 Διασφαλίζει το συντονισμό μεταξύ του ευρωπαϊκού δικτύου αγροτικής ανάπτυξης, 

των εθνικών αγροτικών δικτύων και των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της αγροτικής ανάπτυξης σε κοινοτικό επίπεδο 

 Συμβουλεύει την Ε.Ε. στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ευρωπαϊκού δικτύου 

αγροτικής ανάπτυξης και συμβάλλει στην επιλογή και το συντονισμό των θεματικών 

εργασιών που υλοποιούνται από το ευρωπαϊκό δίκτυο αγροτικής ανάπτυξης και  

 Προτείνει, κατά περίπτωση, στην Επιτροπή τη δημιουργία θεματικών Ομάδων 

Εργασίας 

Η 1η συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Leader ορίστηκε για τις 26.11.08. 

 

Επιπλέον, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από τη Γενική Διεύθυνση 

Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης έχει επιλεγεί η Εταιρεία Συμβούλων  (KANTOR 

Management Consultants S.A. – Greece) προκειμένου να αναλάβει το έργο του «σημείου 

επαφής» -Contact Point (C.P.) για την υποβοήθηση της Ε.Ε. στο έργο του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης.  

 

Ρόλος του Contact Point είναι να εξασφαλίσει υπηρεσίες και παραδοτέα εγκαίρως στη Γενική 

Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε., να διαδώσει τη γνώση, την 

πληροφορία και τις καλές πρακτικές στους 4 Άξονες των Προγραμμάτων Αγροτικής 

Ανάπτυξης και να εξασφαλίσει τεχνική βοήθεια για τις διεθνικές και εθνικές συνεργασίες 

μέσω δικτύωσης της διαχείρισης. Η έναρξη του έργου του C.P. πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 

του 2008. 

 

Στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Δικτύου από 

την Ε.Ε. προέδρευσαν οι κα l. Dormal Marino, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια για τις 

Διευθύνσεις E, F, G και H  και ο J. Sousa Uva, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης G: Horizontal 

aspects of rural development 

Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες παρουσιάσεις : 
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1. Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013: θεσμικό πλαίσιο και 

δομές, από τον Διευθυντή της Μονάδας G.3 “European Networking and Monitoring of 

rural development policy” κ. J. Lougheed 

2. To Contact Point του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013,  

από τον κ. J. Lougheed, Διευθυντή της Μονάδας G.3 “European Networking and 

Monitoring of rural development policy”  

3. Παρουσίαση του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου Φιλανδίας και Ιταλίας από 

εκπροσώπους των αρμόδιων Υπουργείων. 

4. Συγκριτική ανάλυση της κατάστασης των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτύων στα 27 Κ-

Μ., από τον κ. M. Law, εκπρόσωπο του C.P.  

5. Συνοπτική παρουσίαση του Προγράμματος Εργασίας για τον 1ο χρόνο λειτουργίας 

του Contact Point, από τον Συντονιστή I. Feher.  

6. Ειδικές θεματικές δραστηριότητες για την περίοδο 2008-2009 – Προτάσεις για 

θεματικές προτεραιότητες και οργάνωση των θεματικών ομάδων εργασίας από την κα 

G. Lhermitte, στέλεχος της Μονάδας G.3 “European Networking and Monitoring of 

rural development policy”.  

 

Μετά το τέλος των παρουσιάσεων ακολούθησε σχετική συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων 

της Ε.Ε. και των εκπροσώπων των μελών της Επιτροπής Συντονισμού.  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε από τους εκπροσώπους της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ρόλο και τις αρχές της Επιτροπής Συντονισμού. Όπως 

αναφέρεται ρητά στον Κανονισμό 1698/2005, ρόλος του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Δικτύου 

είναι να εντοπίσει, να συλλέξει και να καταγράψει σε κοινοτικό επίπεδο καλές πρακτικές, 

καθώς και πληροφορίες που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη στα κράτη μέλη. Ειδικότερα, 

αποτελεί μία πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα, τις 

εμπειρίες και τις δυσκολίες εφαρμογής της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη. 

Επισημάνθηκε ότι σε καμία περίπτωση το Ευρωπαϊκό Αγροτικό Δίκτυο δεν υποκαθιστά το 

έργο άλλων κοινοτικών οργάνων, που καθορίζουν και ασκούν πολιτική και στρατηγικές για 

την αγροτική ανάπτυξη, ενώ τονίστηκε ότι η επιτυχία λειτουργίας του εξαρτάται από την 

άμεση  δραστηριοποίηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων.  

 

Παράλληλα, εκτενής συζήτηση έγινε για τη σύσταση θεματικών ομάδων εργασίας. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 

προβλέπεται η σύσταση θεματικών ομάδων εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορίζει τα 

μέλη της κάθε θεματικής ομάδας εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της 

Συντονιστικής Επιτροπής.   

Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε 3 θεματικές ομάδες εργασίας :  
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1. Στόχευση σε ιδιαιτερότητες και ανάγκες συγκεκριμένων τύπων περιοχών στα 

προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (Targeting territorial specificities and needs in 

RD programmes), η οποία θα λειτουργήσει για την περίοδο 2008-2010 

2. Γεωργία και ευρύτερη αγροτική οικονομία, η οποία θα λειτουργήσει για την περίοδο 

2008-2010 

3. Δημόσια αγαθά και δημόσια παρέμβαση (Public Goods and public intervention), η 

οποία θα λειτουργήσει για την περίοδο 2009-2011. 

 

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω θεματικές ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 

15 άτομα, μεταξύ των οποίων και μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. Κατά την παρουσίαση, 

αναφέρθηκαν συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής, όπως για παράδειγμα, εμπειρία στο σχετικό 

θέμα, γεωγραφική κάλυψη, εκπροσώπηση φορέων κλπ.  

Όσον αφορά στην Τρίτη θεματική ομάδα εργασίας, διατυπώθηκαν ορισμένες επιφυλάξεις 

από μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος πρότεινε τα Κ.Μ. να προτείνουν νέα 

θεματολογία ή παρατηρήσεις επί της προτεινόμενης μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2008. 

 

Τέλος, συζητήθηκε Σχέδιο Διαδικασιών Λειτουργίας της Συντονιστικής Επιτροπής και 

προτάθηκαν ορισμένες τροποποιήσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  


