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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ 10Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

 

 
 
Στις 6 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 10η συνεδρίαση της 
Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD). 
Στην Επιτροπή συμμετείχαν εκπρόσωποι Αγροτικών Δικτύων των κρατών-μελών, 
άλλα μέλη του ENRD, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και στελέχη 
του Contact Point. 
Από την ΕΥΔ ΠΑΑ συμμετείχε ο εκ των ορισμένων – σύμφωνα με την αριθ. 1163/3-
11-2011 απόφαση Ειδικού Γραμματέα ΥΠΑΑΤ – εθνικών εκπροσώπων στη Επιτροπή 
Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης, Πέτρος Μούχας, 
προϊστάμενος της Μονάδας Ε’- ΕΑΔ της ΕΥΔ ΠΑΑ. 
 
Η συνεδρίαση αυτή είχε περιορισμένη χρονική διάρκεια, στην ουσία μόλις δύο 
ωρών, καθότι θα επακολουθούσε, το απόγευμα, η πρώτη ημέρα του διήμερου 
σημαντικού Σεμιναρίου με θέμα «Successful Programming» που διοργάνωσε το 
ENRD, το οποίο στόχευε κυρίως να ανταλλαγούν απόψεις σχετικά με το πώς θα 
μεταφερθούν οι οριζόντιες προτεραιότητες που σχετίζονται με την καινοτομία, το 
περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και 
να εξετασθούν τα επιμέρους στάδια του σχεδιασμού και της εφαρμογής των 
προγραμμάτων αυτών.  
 
Η εν λόγω συνεδρίαση ήταν η τελευταία για το έτος 2012. Καθώς το ENRD βαίνει 
προς το 6ο έτος των δραστηριοτήτων του το 2013, είναι επιτακτική η ανάγκη να 
αρχίσουμε να σκεφτόμαστε όλοι μαζί πώς θα διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια για 
την υποστήριξη της περάτωσης της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. 
 
Πρώτος έλαβε το λόγο ο Rob Peters, προϊστάμενος της Μονάδας για το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο και την Παρακολούθηση της Πολιτικής για την Αγροτική Ανάπτυξη της  DG 
AGRI, ο οποίος παρουσίασε τον προγραμματισμό των σημαντικότερων εκδηλώσεων 
του ENRD για το έτος 2013, που επιγραμματικά περιλαμβάνει: 
 

 4 Μαρτίου : Εργαστήριο του ENRD για τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες 

 14-15 Μαρτίου : 17η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων στη 
Σουηδία 

 17-18 Απριλίου :  Η καθιερωμένη εκδήλωση του ENRD για το LEADER 

 16 Μαΐου :  Εργαστήριο του ENRD με πιθανό θέμα την καινοτομία 

 Καλοκαίρι : 18η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων στην 
Πορτογαλία 

 27 Ιουνίου : Σημαντική εκδήλωση του ENRD για την Νεολαία στις αγροτικές 
περιοχές 

 Φθινόπωρο : 1-2 ακόμη Εργαστήρια του ENRD που θα καθορισθούν στο 
άμεσο μέλλον 
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 Νοέμβριος : 10η Συνεδρίαση της Υπο-Επιτροπής LEADER 

 Δεκέμβριος : 11η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του ENRD 
 
Το θέμα που μονοπώλησε το ενδιαφέρον στη συνέχεια ήταν η πρωτοβουλία για 
την Νεολαία στις αγροτικές περιοχές και η σχετική εκδήλωση που θα 
πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 2013. Για τη Νεολαία ως σημαντική ομάδα-στόχο, για 
τη Νεολαία σε αναβρασμό και αναζήτηση, για τη Νεολαία σε σχέση και με την 
ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
 
Ξεκίνησε με την επιλογή και παρουσίαση μιας συνέντευξης ενός νέου 
σαλιγκαροτρόφου από το Αγρίνιο, ο οποίος χρηματοδοτήθηκε από το ΠΑΑ 2007-
2013. Το Αγροτικό Δίκτυο της Βαλονίας είχε συντονίσει εκ μέρους του ENRD ένα 
φιλμ μικρού μήκους με συνεντεύξεις νέων της ευρωπαϊκής υπαίθρου από πολλές 
χώρες. Αυτή η ιστορία-συνέντευξη που η Μονάδα Ε΄ της ΕΥΔ ΠΑΑ, έστειλε από την 
Ελλάδα εκ μέρους του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, απέσπασε τον έπαινο ως 
υπόδειγμα και είχε παρουσιαστεί και πάλι στη 13η  Συνάντηση των Αγροτικών 
Δικτύων που είχε πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2011 στη Χάγη. 
 
Συνέχισε με την παρουσίαση του Κέντρου Νεολαίας “De Rots” στο ψαροχώρι Urk 
της επαρχίας Flevoland των Κάτω Χωρών. Σε μια περιοχή με ιδιαίτερα προβλήματα 
νεανικού αλκοολισμού, κατάχρησης ναρκωτικών, αλλά και εγκαταλελειμμένων 
υποδομών για τους νέους, δημιουργήθηκε το Κέντρο αυτό σε συνεργασία με 
τοπικούς παράγοντες, την ΟΤΔ, το  πρόγραμμα LEADER, αλλά και τους κατοίκους 
του χωριού, οι οποίοι αγκάλιασαν με ενθουσιασμό την πρωτοβουλία. Όλοι οι 
συμμετέχοντες συνεισφέρουν με 5 ευρώ τον μήνα, ώστε να συντηρείται το κτήριο 
στέγασης του Κέντρου και να μπορούν να χρηματοδοτούνται νεανικές 
δραστηριότητες με φαντασία που κεντρίζουν το ενδιαφέρον της νεολαίας. Η 
επίδραση σε ολόκληρο το χωριό είναι αξιοσημείωτη, οι νέοι βρήκαν ένα επιπλέον 
κίνητρο ώστε να παραμείνουν στον τόπο τους, αλλά και οι κάτοικοι μιαν 
ενδιαφέρουσα και χρήσιμη ενασχόληση για τα παιδιά τους. 
 
Ακολούθησε εκ μέρους του Contact Point, δια της Mara Lai, μια σύντομη 
παρουσίαση της πρωτοβουλίας για τη Νεολαία. 
 
Προτεινόμενοι στόχοι : 

 Να βελτιωθεί η εφαρμογή των Μέτρων του ΕΓΤΑΑ με αποδέκτες τη νεολαία 
και τους νέους αγρότες. 

 Να αξιολογηθεί η ικανότητα στόχευσης προς τη νεολαία των προγραμμάτων 
αγροτικής ανάπτυξης. 

 Να τονισθούν οι ανάγκες και οι δυνατότητες των νέων στις αγροτικές 
περιοχές. 

 Να επισημανθεί η αξία της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, αλλά και οι 
δραστηριότητες για την υποστήριξη των νέων στις αγροτικές περιοχές. 

 Να εξετασθεί η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική οπτική της 
πρωτοβουλίας. 
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Πού απευθύνεται : 

 Στους νέους ανθρώπους και στους εκπροσώπους τους 

 Στους νέους γεωργούς 

 Στους νέους επιχειρηματίες 

 Σε οργανώσεις 

 Σε όσους ασχολούνται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή των ΠΑΑ 
 
Δραστηριότητες – Αρχικές προτάσεις : 

 "Θωράκιση Νέων" στα ΠΑΑ 
- Διοργάνωση έρευνας σε επιλεγμένες χώρες 
-     Συλλογή των μελετών περίπτωσης 

 Διαδραστική προσέγγιση 
- Νεολαία ιστοσελίδα 
- Διάσκεψη Νέων (προς επιβεβαίωση) 

 
Η Συνεδρίαση έκλεισε με συζήτηση των συμμετεχόντων. Υπήρξε γενικά ευρεία 
αποδοχή για την πρωτοβουλία για τη νεολαία, ώστε να καταπολεμηθεί η ανεργία 
στους νέους που μαστίζει πολλές χώρες – με πρώτη δυστυχώς τη δική μας –  και να 
δοθούν περισσότερα κίνητρα ώστε να παραμείνουν στον τόπο τους. Πρέπει να 
δοθεί έμφαση στη διατροφή. Να λάβουν μέρος στο όλο εγχείρημα πραγματικά οι 
νέοι και να μην αποφασίζουμε πάντα εμείς για εκείνους. Πρέπει να ληφθεί υπόψη 
ότι οι νέοι δεν κάνουν απλά και μόνο μιαν αγροτική εργασία στην ύπαιθρο, αλλά 
και ζουν στην ύπαιθρο. Το υποκείμενό μας θα είναι γενικά οι νέοι, οι νέοι γεωργοί 
και επιχειρηματίες ή και κάποιοι άλλοι; Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί. Μια 
πραγματική πρόκληση είναι βέβαια η δημογραφική. Πώς να δημιουργήσουμε τις 
προϋποθέσεις ώστε να εγκατασταθούν νέες οικογένειες στην ύπαιθρο. 
 
 

 
Ο συμμετέχων  

 
 
                                         Πέτρος Μούχας 

 
 
 
 
 
 
 


