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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού  

του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης  

9 Δεκεμβρίου 2010 

Στις 9 Δεκεμβρίου 2010, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, η 5η Συνεδρίαση της 

Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ), 

στην οποία προήδρευσε ο Διευθυντής κος José Manuel Sousa Uva.  

Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης περιελάμβανε τις ακόλουθες ενότητες:  

1η Ενότητα: Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της ΚΓΠ 

2η Ενότητα: Πρόοδος εργασιών των θεματικών δραστηριοτήτων  

3η Ενότητα: Προσεχείς δραστηριότητες του ENRD – Επικοινωνιακά εργαλεία  

4η Ενότητα: Προτεραιότητες για το μέλλον  

 

1η Ενότητα: Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της ΚΓΠ 

Η Επιτροπή ενημέρωσε για την Ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ, καθώς και για τη 

διαβούλευση που έχει ξεκινήσει σχετικά με την ανάλυση των επιπτώσεων της σχετικής 

πρότασης. Επιπλέον, ζήτησε από τα μέλη στης Συντονιστικής Επιτροπής να 

ευαισθητοποιήσουν τα μέλη των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων, προκειμένου να υπάρχουν 

σχετικές απόψεις για το 2ο πυλώνα. Η διαδικασία της διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί στις 25 

Ιανουαρίου 2011, ενώ για τις 11 Φεβρουαρίου προβλέπεται έκτακτη συνεδρίαση της 

Επιτροπής Συντονισμού, προκειμένου να συζητηθούν τα σχετικά αποτελέσματα. 

 

Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι μέχρι τον Ιούλιο του 2011 όπου και θα παρουσιασθούν οι 

πρώτες νομοθετικές ρυθμίσεις για την προγραμματική περίοδο μετά το 2013, σημαντικό 

μέρος των εργασιών του Ευρωπαϊκού Δικτύου θα αποτελέσουν σχετικές διαβουλεύσεις και 

θα ζητηθεί από τα μέλη του - Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα - να συμμετέχουν στις εν λόγω 

συζητήσεις. 

Ενεργή υπήρξε η συμμετοχή κυρίως των εκπροσώπων των ευρωπαϊκών οργανισμών, όπως 

COPA, COGEC, CEPF, PREPARE.  

 

2η Ενότητα: Πρόοδος εργασιών των θεματικών δραστηριοτήτων  

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η πρόοδος των εργασιών των θεματικών δραστηριοτήτων του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης, και ειδικότερα:  
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α) οι τέσσερις θεματικές ομάδων εργασίας (Thematic Working Group - TWG) που 

λειτουργούν στο  πλαίσιο της Επιτροπής Συντονισμού. 

β) τα τρία focus groups που λειτουργούν στο πλαίσιο της Υπο-Επιτροπής LEADER 

γ) οι τρεις θεματικές πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των Εθνικών Αγροτικών 

Δικτύων 

 

 

Συγκεκριμένα, ως προς τις Θεματικές Ομάδες Εργασίας :  

Οι τρεις πρώτες ομάδες, οι οποίες ξεκίνησαν το 2009, έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους 

και έχουν δημοσιοποιήσει τα τελικά αποτελέσματά τους.  

 

1η Θεματική Ομάδα Εργασίας «Στόχευση σε ιδιαιτερότητες και ανάγκες 

συγκεκριμένων τύπων περιοχών στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης» 

(Targeting territorial specificities and needs)  

Ο ορισμός των αγροτικών περιοχών σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ χρησιμοποιείται στο 40% των 

ΠΑΑ. Η πρόταση για μια νέα τυπολογία των αγροτικών περιοχών βασίζεται σε τρία κριτήρια:  

 - φυσικά μειονεκτήματα  

 - περιβαλλοντική ευαισθησία 

 - κοινωνικο-οικονομικά πλεονέκτηματα / μειονεκτήματα 

 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 

http://enrd.ec.europa.eu/thematic-initiatives/twg1/en/twg1_home_en.cfm έχουν αναρτηθεί 

όλες οι εργασίες καθώς και η τελική έκθεση της Ομάδας εργασίας. 

 

2η Θεματική Ομάδα Εργασίας «Γεωργία και ευρύτερη αγροτική οικονομία (Agriculture and 

the wider rural economy) 

 

Μετά από ποσοτική και ποιοτική μελέτη 18 περιοχών σε Βόρεια, Νότια Ευρώπη και νέα 

Κράτη-Μέλη διαπιστώθηκε ότι: 

‐ σε επίπεδο προγραμματισμού υπάρχει περιορισμένη πολιτική συνοχής στην 

υποστήριξη των δεσμών μεταξύ γεωργίας και ευρύτερης οικονομίας, ενώ πρωτοβουλίες 

που χρηματοδοτήθηκαν από πόρους για την αγροτική ανάπτυξη μπορούν να 

δημιουργήσουν επιτυχείς συνδέσεις με την προώθηση μιας πιο ολοκληρωμένης 

προσέγγισης. 

‐ πληθώρα έργων προωθούν, δημιουργούν ή ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ γεωργίας 

και αγροτικής οικονομίας  
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‐ οι τοπικοί φορείς και το επιχειρηματικό πνεύμα είναι βασικές κινητήριες δυνάμεις για τη 

δημιουργία διασυνδέσεων. 

‐ είναι σημαντική η επίδραση  των τοπικών θεσμικών ρυθμίσεων 

‐ απαιτείται μεγαλύτερη ενσωμάτωση του ρόλου του αγρότη στην τοπική οικονομία 

 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://enrd.ec.europa.eu/thematic-initiatives/twg2/en/twg2_home_en.cfm έχουν αναρτηθεί 

όλες οι εργασίες καθώς και η τελική έκθεση της Ομάδας εργασίας. 

 

3η Θεματική Ομάδα Εργασίας «Δημόσια αγαθά και δημόσια παρέμβαση (Public 

Goods and public intervention)» 

Δεδομένου ότι τα δημόσια αγαθά δεν αποκλείουν κανέναν από τη χρήση (non-excludability) 

και δεν έχουν ανταγωνιστικό χαρακτήρα ως προς τη χρήση (non-rivalry) απαιτείται η 

πολιτική στήριξης προκειμένου να συνεχίσουν να υπάρχουν σε επιθυμητό επίπεδο. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα δημοσίων αγαθών είναι: 

‐ Η ασφάλεια τροφίμων 

‐ Η διατήρηση των φυσικών πηγών (νερό, έδαφος) 

‐ Η διατήρηση του κλίματος  

‐ Η αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των πλημμύρων 

‐ Η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των τοπίων 

‐ Η διατήρηση της παράδοσης στον αγροτικό χώρο (έθιμα, τεχνικές, κοινωνικό κεφάλαιο) 

Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στηρίζουν τη χρηματοδότηση των δημοσίων αγαθών 

μέσω των ενισχύσεων και των κινήτρων που δίνονται στους γεωργούς που βρίσκονται σε 

συγκεκριμένες περιοχές μέσω ενισχύσεων σε επενδύσεις και υποδομή, ενώ η κατάρτιση, η 

μεταφορά τεχνογνωσίας, η απόκτηση ικανοτήτων αποτελούν τη βάση για τη βιωσιμότητα της 

υπαίθρου.   

 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://enrd.ec.europa.eu/thematic-initiatives/twg3/en/twg3_home_en.cfm έχουν αναρτηθεί 

όλες οι εργασίες καθώς και η τελική έκθεση της Ομάδας εργασίας. 

 

4η Θεματική Ομάδα Εργασίας «Μηχανισμοί Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για 

την Αγροτική Ανάπτυξη» 

Στόχος της εν λόγω θεματικής ομάδας εργασίας είναι: 

‐ να αξιολογήσει τους υφιστάμενους μηχανισμούς που σχετίζονται με την πολιτική 

αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ και  
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‐ να αντλήσει παραδείγματα με σκοπό να κάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή της 

κοινοτικής πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη πιο αποδοτική και αποτελεσματική. 

Για το σκοπό αυτό εξετάζονται τα ακόλουθα: 1) στρατηγική προσέγγιση & στοχοθέτηση, 2) 

διαδικασίες προγραμματισμού και οικονομικά στοιχεία, 3) δομή της πολιτικής (Άξονες και 

Μέτρα), 4) διαδικασίες εφαρμογής,5) αρχή της εταιρικής σχέσης, 6) ολοκληρωμένες τοπικές 

αναπτυξιακές στρατηγικές, 7) συντονισμός πολιτικών, 8) παρακολούθηση και αξιολόγηση, 

9)συστήματα ελέγχου και 10) υποχρεώσεις δικαιούχων 

Επιπλέον, ειδικά για τα μέτρα 121, 214 και 321 επιδιώχθηκε η συλλογή πιο αναλυτικών 

πληροφοριών. 

Κάποια πρώτα αποτελέσματα συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

‐ H προσέγγιση του στρατηγικού σχεδιασμού θεωρείται χρήσιμη, αλλά θα μπορούσε να 

απλοποιηθεί κυρίως για τα μικρά κράτη μέλη με ένα πρόγραμμα 

‐ H αποτελεσματικότητα της αρχής της εταιρικής σχέσης, σε πολλές περιπτώσεις, είναι 

αμφισβητήσιμη.  

‐ Υψηλό κόστος σε θέματα διοικητικής παρακολούθησης και αξιολόγησης 

‐ Υψηλός βαθμός περιπλοκότητας και διατάξεων που συνδέονται με διοικητικές διαδικασίες 

και απαιτήσεις ελέγχου, τα οποία δημιουργούν προβλήματα στους δικαιούχους. 

 

Ως προς τα Focus Groups της Επιτροπής LEADER:  

Έγινε συνοπτική παρουσίαση της προόδου των εργασιών των τριών Focus Groups, ενώ τα 

συμπεράσματα αναλυτικά βρίσκονται στις ακόλουθες διευθύνσεις:   

FG 1: Implementation of the bottom up approach (http://enrd.ec.europa.eu/thematic-

initiatives/thematic-activities/en/focus-group-1_en.cfm) 

FG 2: Preserving the innovation/experimental character of Leader 

(http://enrd.ec.europa.eu/thematic-initiatives/thematic-activities/en/focus-group-2_en.cfm) 

FG 3: Implementation of the "cooperation" measure (http://enrd.ec.europa.eu/thematic-

initiatives/thematic-activities/en/focus-group-3_en.cfm) 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους τρόπους διάδοσης των αποτελεσμάτων (website, 

εκδηλώσεις, άρθρα και βάσεις δεδομένων), καθώς και τις αντίστοιχες Ομάδες – στόχους 

(ΕΑΔ, Διαχειριστικές Αρχές, Αρχές Πληρωμής, ΟΤΔ, οργανώσεις αγροτικής ανάπτυξης). 

 

Ως προς τις θεματικές πρωτοβουλίες των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων:  

 

Κοινωνική γεωργία 

Ολοκληρώθηκε η εν λόγω θεματική πρωτοβουλία και υπάρχει διαθέσιμο έγγραφο 

συμπερασμάτων. Βάσει αυτού υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης τέτοιων 
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πρωτοβουλιών μέσω των μέτρων 111, 121, 214, 311, 312, 321, 331 και μέσω του άξονα 4. 

Συχνότερα χρησιμοποιείται το Μέτρο 312. 

Δασικά 

Ως αποτέλεσμα της εν λόγω θεματικής πρωτοβουλίας ήταν η εξέταση των Δασικών μέτρων 

στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Τα κυριότερα δασικά μέτρα που υλοποιούνται είναι: 

‐ η δάσωση των γεωργικών γαιών,  

‐ η αναδάσωση και η πρόληψη των καταστροφών στα δάση, και  

‐ η βελτίωση της οικονομικής τους αξίας. 

Μετά τον έλεγχο υγείας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, τα μέτρα αυτά εμπλουτίστηκαν από 

τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Παράλληλα δημιουργήθηκαν υποομάδες από τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα για τα κάτωθι 

θέματα: 

‐ Χρήση δασικής βιομάζας 

‐ Πολυλειτουργικός ρόλος δασών 

‐ Ενίσχυση διαχείρισης ιδιωτικών δασών 

Αγροτική επιχειρηματικότητα 

Η σημασία της επιχειρηματικότητας αναδείχθηκε και από τη δεύτερη θεματική ομάδα 

εργασίας (Γεωργία και ευρύτερη αγροτική οικονομία). 

Μελετήθηκαν τέσσερα συγκεκριμένα θέματα:  

1) Εργαλεία για την υποστήριξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας  

2) Μικρής κλίμακας παραγωγή και μεταποίηση 

3) Αντιμετώπιση εμποδίων για την αγροτικής επιχειρηματικότητα  

4) Κοινωνικές προεκτάσεις της επιχειρηματικότητας (συνδυάζεται και με την κοινωνική 

γεωργία).  

 

3η Ενότητα: Προσεχείς δραστηριότητες του ENRD – Επικοινωνιακά εργαλεία  

Το Contact Point επεσήμανε ότι προτεραιότητα για το επόμενο διάστημα είναι η λειτουργία 

του web site του ΕΔΑΑ προκειμένου να αποτελέσει χρήσιμο και λειτουργικό εργαλείο για 

τους ενδιαφερόμενους. Αναφέρθηκαι ότι γίνονται προσπάθειες να γίνει πιο ελκυστικό, καθώς 

ο αριθμός επισκεπτών είναι ακόμα ιδιαίτερα χαμηλός (περίπου 7.000 χρήστες). Υπάρχει 

σχεδιασμός για τη λειτουργία του site σε 6 γλώσσες μέχρι τον Ιούνιο του 2011 (αγγλικά, 

γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, πολωνικά), ενώ στις αρχές του ίδιου έτους θα 

δημιουργηθεί βάση δεδομένων με τα έργα των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. 

Ακολούθησε η παρουσίαση του γενικότερου σχεδιασμού μέχρι τον Ιούνιο του 2011 σε 

εκδηλώσεις και εκδόσεις.  
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4η Ενότητα: Προτεραιότητες για το μέλλον  

Στην τελευταία ενότητα παρουσιάστηκαν κάποια συμπεράσματα από τη μέχρι σήμερα 

λειτουργία και διασύνδεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου με τα Εθνικά Δίκτυα, καθώς και θέματα 

προς συζήτηση που αφορούν μελλοντικές ενέργειες καλύτερης και μεγαλύτερης 

διασύνδεσης των μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου.  

 

Τέλος, σημειώνεται ότι λόγω περιορισμένου χρόνου, δεν παρουσιάσθηκαν, όπως είχε 

προγραμματισθεί, τα αποτελέσματα του σεμιναρίου που έγινε στο Sibiu της Ρουμανίας, με 

θέμα «Γεωργία ημι-επιβίωσης» 


