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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Α. Κοινή Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού με τις Θεματικές 

Ομάδες Εργασίας (TWGs) - 7 Ιουνίου 2010  

Β. 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Αγροτικής Ανάπτυξης - 8 Ιουνίου 2010 

Α. Κοινή Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού με τις Θεματικές Ομάδες Εργασίας 

(TWGs) 

Στις 7 Ιουνίου 2010, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες Κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής 

Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ) με τις ακόλουθες 

τέσσερις θεματικές ομάδες εργασίας (TWGs) που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στο 

πλαίσιο της εν λόγω Επιτροπής:  

1. «Στόχευση σε ιδιαιτερότητες και ανάγκες συγκεκριμένων τύπων περιοχών στα 

προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (Targeting territorial specificities and needs in RD 

programmes) 

2. «Γεωργία και ευρύτερη αγροτική οικονομία»  

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

4. «Μηχανισμοί Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Αγροτική Ανάπτυξη» 

 

Στόχος της συνάντησης ήταν:  

 Η παρουσίαση στην Επιτροπή Συντονισμού της μέχρι σήμερα πορείας των εργασιών και 

των αντίστοιχων αποτελεσμάτων των ομάδων εργασίας.  

 Η ανταλλαγή απόψεων και παρατηρήσεων επί των αποτελεσμάτων και προτάσεις για 

τους τρόπους διάδοσής τους.  

 

Σημειώνεται ότι οι θεματικές ομάδες 1 & 2 έχουν περισσότερο μεθοδολογικό και ερευνητικό 

χαρακτήρα καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης στα Προγράμματα Αγροτικής 

Ανάπτυξης και στις αγροτικές περιοχές εφαρμογής τους, ενώ τα αποτελέσματα των δύο 

άλλων ομάδων 3 & 4 μπορούν να συνεισφέρουν στην προετοιμασία της επόμενης 

προγραμματικής περιόδου τόσο από πλευράς περιεχομένου όσο και διοικητικής εφαρμογής 

μελλοντικών προγραμμάτων.  

Ειδικότερα, όσον αφορά στην Ομάδα 3, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κατά πόσο το θέμα 

των δημοσίων αγαθών και της γεωργίας θα πρέπει να εξετασθεί μόνο με όρους 

περιβαλλοντικούς ή εάν θα πρέπει να διευρυνθεί και σε θέματα κοινωνικού χαρακτήρα που 
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αφορούν ευρύτερα το θέμα των δημόσιων αγαθών και της αναζωογόνησης της υπαίθρου 

(rural vitality). 

Ως προς την Ομάδα 4, το αντικείμενο της είναι αρκετά ευρύ και πολύπλοκο. Ωστόσο, 

προβλέπεται τα αποτελέσματα που θα προκύψουν τόσο από τις προηγούμενες θεματικές 

ομάδες, τα focus – groups της Υποεπιτροπής LEADER, καθώς και τις θεματικές 

πρωτοβουλίες των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων να συνεισφέρουν στις εργασίες της. Ιδιαίτερη 

έμφαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης δόθηκε στους τρόπους διάδοσης των 

αποτελεσμάτων των εν λόγω ομάδων. Προτεινόμενες ενέργειες:  

- σύνταξη συμβουλευτικών οδηγιών προς τις Διαχειριστικές Αρχές και τα ΕΑΔ 

- εκπόνηση εξειδικευμένων αναλυτικών κειμένων 

- σύνταξη γενικών άρθρων  

- συνεισφορά σε γενικότερες συζητήσεις πολιτικής 

- διοργάνωση σεμιναρίων και θεματικών συναντήσεων 

- δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε εκδόσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

- συνεργασία με τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα ως «πολλαπλασιαστές πληροφόρησης».  

Τα αποτελέσματα μπορούν να απευθύνονται σε: υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και 

χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, Διαχειριστικές Aρχές και Εθνικά 

Αγροτικά Δίκτυα, άλλες ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις, δικαιούχους των 

μέτρων του ΠΑΑ, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, αντιπροσωπευτικούς φορείς του 

γεωργικού και του ευρύτερου αγροτικού χώρου, ευρύτερο κοινό σε ευρωπαϊκό επίπεδο που 

ασχολείται με θέματα αγροτικής ανάπτυξης αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος. 

Με αφορμή τις εργασίες που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μπορούσε και το Εθνικό 

Αγροτικό Δίκτυο να δρομολογήσει παρόμοιες ενέργειες σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, 

τουλάχιστον σε πρώτη φάση, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μικρές ομάδες εργασίας με 

τη συμμετοχή υπηρεσιακών υπαλλήλων της ΕΥΔ και των ΕΥΕ, προκειμένου να μελετήσουν 

τα μέχρι σήμερα κείμενα που έχουν ήδη εκπονήσει οι Ομάδες Εργασίας, να εστιασθούν σε 

θέματα που αφορούν περισσότερο στην ελληνική πραγματικότητα και στο ΠΑΑ, να γίνουν 

περιλήψεις στα ελληνικά με σκοπό στο τέλος να δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ.  

 
 

Β. Τέταρτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Αγροτικής Ανάπτυξης  

Στις 8 Ιουνίου 2010, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η τέταρτη συνεδρίαση της 

Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης περιελάμβανε τις ακόλουθες ενότητες:  

1η Ενότητα: Δημόσια Διαβούλευση για την ΚΑΠ μετά το 2013 

2η Ενότητα: Έκθεση δραστηριοτήτων ΕΔΑΑ (Ιούλιος 2008-Ιούνιος 2010) 
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3η Ενότητα: Πρόγραμμα δραστηριοτήτων του ΕΔΑΑ (Ιούλιος 2010-Ιούνιος 2011) 

 

1η Ενότητα: Δημόσια Διαβούλευση για την ΚΑΠ μετά το 2013 

Κυρίαρχο θέμα της συνεδρίασης υπήρξε η Δημόσια Διαβούλευση για την ΚΑΠ μετά το 2013, 

η οποία έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2010, με πρωτοβουλία του Επιτρόπου για θέματα 

Γεωργίας και Αγροτικής ανάπτυξης κο Dacian Ciolos.  

 

Στη συνεδρίαση προήδρευσε η Αναπληρώτρια Διευθύντρια κα Loretta DORMAL-MARINO, 

ενώ παρευρέθη και μίλησε ο Κος Georg Häusler, Διευθυντής του Γραφείου του Επιτρόπου, 

Κο Dacian Ciolos. Ο τελευταίος έδωσε στοιχεία που αφορούσαν την πορεία της Δημόσιας 

Διαβούλευσης, για την οποία χρειάστηκε να δοθεί παράταση μερικών ημερών, λόγω του 

μεγάλου ενδιαφέροντος. Σημειώνεται ότι μέχρι την ημέρα της Συνεδρίασης είχαν υποβληθεί 

τουλάχιστον 4. 000 απόψεις. Μεταξύ των απόψεων που κατατέθηκαν περιλαμβάνονται οι 

ακόλουθες :  

 Θα πρέπει να συνεχισθεί η στήριξη στην ΚΑΠ, η οποία να είναι φιλική προς το 

περιβάλλον, πιο βιώσιμη, με έμφαση στην ενίσχυση των μικρών αγροτών. 

 Η ΚΑΠ θα πρέπει να έχει έναν πιο “proactive”ρόλο στις αγροτικές περιοχές. 

 Θα πρέπει να επανεξετασθεί η διασύνδεση της ΚΑΠ με τις άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές. 

 Θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε θέματα ποιότητας των τροφίμων, καινοτομίας, έρευνας, 

διαφοροποίησης, τοπικής παραγωγής, κλιματική αλλαγή. 

 Απαιτούνται περισσότερες συνέργιες μεταξύ γεωργίας, αγροτικών περιοχών και άλλων 

δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην ύπαιθρο. 

 Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» δεν περιέχει πολλά στοιχεία που να αφορούν στη 

γεωργία. 

 Ο πυλώνας ΙΙ θα πρέπει να ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τον πολύ-λειτουργικό ρόλο 

της γεωργίας. 

Επιπλέον, παρουσιάσθηκαν τα βήματα που έχουν προγραμματιστεί για το αμέσως προσεχές 

διάστημα:  

 Στις 19-20 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει συνέδριο με θέμα «ΚΑΠ μετά το 

2013». 

 Μέχρι το τέλος του 2010, η Επιτροπή θα έχει εκδώσει σχετική Ανακοίνωση, οπότε και θα 

αρχίσει η επίσημη θεσμική διαβούλευση για τις σχετικές προτάσεις. 

 Μέχρι το καλοκαίρι του 2011 θα υπάρχουν οι προτεινόμενες νομοθετικές/κανονιστικές 

διατάξεις για την επόμενη προγραμματική περίοδο.  
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Στη συνέχεια, ο κος Χάρης Μαρτίνος από το Contact Point του ΕΔΑΑ παρουσίασε τα 

αποτελέσματα της πρωτοβουλίας που ανέλαβε το ΕΔΑΑ, προκειμένου να συγκεντρωθούν 

απόψεις από τα 27 Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα και τους 13 ευρωπαϊκούς φορείς αγροτικής 

ανάπτυξης στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΚΑΠ μετά το 2013. 

 

Τα ΕΑΔ χρησιμοποίησαν διαφορετικές μεθόδους για τη συγκέντρωση των απόψεων: 

περιφερειακές διαβουλεύσεις, χρήση internet, πρόσκληση προς τα μέλη τους να αποστείλουν 

τις απόψεις τους, αποστολή ερωτηματολογίου και συμπλήρωση, οργάνωση συναντήσεων 

και σεμιναρίων. Ορισμένα ΕΑΔ περιορίστηκαν σε θέματα που αφορούσαν αποκλειστικά στην 

αγροτική ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο του ΕΔΑΑ, ενώ άλλα διεύρυναν το 

διάλογο και σε θέματα του Πυλώνα Ι. Οι συνθέσεις που κατατέθηκαν εξέφρασαν μία 

ποικιλομορφία απόψεων με κύρια έμφαση στα ακόλουθα:  

‐ ισχυρός ρόλος και ενδυνάμωση της αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της ΚΑΠ, 

‐ έμφαση στις νέες προκλήσεις, στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, στην 

αγροτική βιωσιμότητα/αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών, περαιτέρω ανάπτυξη 

των Αξόνων 3 & 4, διατήρηση του υφιστάμενου εργαλείου μέτρων, 

‐ περαιτέρω απλοποίηση, διαφάνεια, καλύτερη οργάνωση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και Κρατών μελών, εναρμόνιση με διαφορετικές ευρωπαϊκές πολιτικές. 

Οι σχετικές συνθέσεις βρίσκονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://enrd.ec.europa.eu/cap-consultation-process_home_en/en/debate-

contributions_en.cfm 
 

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων με ενεργή κυρίως τη 

συμμετοχή και κατάθεση απόψεων των εκπροσώπων των ευρωπαϊκών φορέων αγροτικής 

ανάπτυξης (COPA, COGEGA, BIRDLIFE, EUROMONTANA, PREPARE, RED, ELARD)  

 

2η Ενότητα: Έκθεση δραστηριοτήτων ΕΔΑΑ (Ιούλιος 2008-Ιούνιος 2010) 

Κατά την παρουσίαση της έκθεσης δραστηριοτήτων του ΕΔΑΑ για τα πρώτα δύο χρόνια 

λειτουργίας του (Ιούλιος 2008 – Ιούνιος 2010) αναφέρθηκαν ενδεικτικά τα ακόλουθα ως προς 

τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν και τυχόν προβλήματα που παρουσιάσθηκαν:  

‐ στο διάστημα αυτό αναπτύχθηκαν εντατικές δραστηριότητες προκειμένου να τεθεί σε 

λειτουργία ολόκληρος ο μηχανισμός, 

‐ υπήρξαν ορισμένα διοικητικά θέματα, καθώς και κάποια προβλήματα στο συμβόλαιο 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Contact Point, 

‐ για το μέλλον θα πρέπει να αξιολογηθούν οι σχετικές δραστηριότητες του ΕΔΑΑ και να 

προσαρμοσθούν στις υπάρχουσες ανάγκες, 

‐ έχουν πραγματοποιηθεί θεματικές αναλύσεις σε θέματα που αφορούν στα ΠΑΑ, 
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‐ έχει γίνει μια πρώτη θεματική καταγραφή του περιεχομένου των ΠΑΑ, χωρίς όμως να 

έχουν αναπτυχθεί πολλά θέματα, 

‐ η διάδοση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να είναι κυρίαρχο μέλημα του ΕΔΑΑ, 

‐ στο μέλλον θα πρέπει να συγκεντρωθούν στοιχεία που αφορούν στην εφαρμογή της 

πολιτικής, 

‐ δημιουργήθηκε ιστοσελίδα με δυνατότητα αναβάθμισης παρά την καθυστέρηση 

λειτουργίας της,  

‐ ξεκίνησε η παραγωγή εκδόσεων,  

‐ ο αριθμός των ευρωπαϊκών εκδηλώσεων ήταν περιορισμένος, 

‐ για το μέλλον απαιτούνται περισσότερο διαδραστικά εργαλεία, τακτικότερες εκδόσεις και 

η χρήση των ΕΑΔ ως «αναμεταδοτών». 

 
  

3η Ενότητα: Πρόγραμμα δραστηριοτήτων του ΕΔΑΑ (Ιούλιος 2010-Ιούνιος 2011) 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάσθηκε το σχέδιο του προγράμματος δραστηριοτήτων του ΕΔΑΑ 

για τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του, το οποίο δομείται σε τρεις κύριες κατηγορίες 

δραστηριοτήτων:  

1. Ανάπτυξη γνώσης: παροχή ουσιαστικών στοιχείων που αφορούν στην πολιτική 

Αγροτικής Ανάπτυξης / προσδιορισμός διαδικασιών που λειτουργούν καλά ή λιγότερο 

καλά 

2. Διάχυση της γνώσης: εξασφάλιση της πρόσβασης και της διάχυσης χρήσιμης 

πληροφόρησης. 

3. Ανταλλαγή και συνεργασία: διευκόλυνση των ανταλλαγών και των συνεργασιών μεταξύ 

των αγροτικών δικτύων κα των φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, παρατηρείται αύξηση των προτεινόμενων 

εκδηλώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και έχει δοθεί έμφαση σε ενέργειες διάχυσης των 

αποτελεσμάτων των Θεματικών Ομάδων Εργασίας, των Focus-Groups και των θεματικών 

πρωτοβουλιών μεταξύ των ΕΑΔ. 

 

Η παρουσίαση συμπληρώθηκε με ειδικές παρεμβάσεις των ακόλουθων εκπροσώπων:  

α) της υποεπιτροπής LEADER (Παναγιώτης Πάτρας,ELARD) ο οποίος έκανε αναφορά στις 

εργασίες της υποεπιτροπής LEADER και τα αποτελέσματα των Focus-Group. 

β) του Contact Point (Dieter Wagner) o οποίος παρουσίασε συνέργειες μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου και των ΕΑΔ με αφορμή τη διοργάνωση Εθνικών 

Εκθέσεων/Εκδηλώσεων  για τη γεωργία.  

γ) του ευρωπαϊκού οργανισμού RED (Gérard Peltre) αναφορικά με το ποιες είναι οι 

προσδοκίες των ΜΚΟ από τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου. 
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δ) του ΕΑΔ Γαλλίας (Lorraine Bertrand) για τις θεματικές ομάδες εργασίας που έχουν 

δημιουργηθεί σε εθνικό επίπεδο.   

Τα σημαντικότερα σημεία της συζήτησης που ακολούθησε ήταν τα εξής:  

 Τα θέματα που θα μπορούσαν να απασχολήσουν τις νέες θεματικές ομάδες εργασίας 

είναι η ανάπτυξη σε επίπεδο μικρότερο της περιφέρειας «sub-regional development», η 

πολύ-επίπεδη διακυβέρνηση, η οργάνωση εταιρικών σχημάτων δημοσίου – ιδιωτικού 

τομέα, η κοινωνική ενσωμάτωση, τα θέματα ενέργειας, καινοτομίας, κλιματικής αλλαγής 

και βιοποικιλότητας, οι νέες προκλήσεις για τη γεωργία.  

 Τα Focus Group θα συνεχίσουν να λειτουργούν και θα πρέπει να εξετάσουν τους 

τρόπους διάδοσης των αποτελεσμάτων τους. 

 Είναι απαραίτητη η περαιτέρω ανάπτυξη εργαλείων on-line. 

 Θα πρέπει να δημιουργηθούν περισσότερες συνέργειες μεταξύ του ΕΔΑΑ και των 

Εθνικών Αγροτικών Δικτύων.  

 Το ΕΓΤΑΑ δεν αρκεί ως χρηματοδοτικό εργαλείο για την ανάπτυξη των αγροτικών 

περιοχών και θα πρέπει να εξετασθεί η διάρθρωση και η συνέργεια με την περιφερειακή 

πολιτική. 

 Εξοικονόμηση χρημάτων υπό το πρίσμα πιο ολοκληρωμένων προσεγγίσεων. 

 Ευαισθητοποίηση των αγροτών σε θέματα ολοκληρωμένης και χωρικής προσέγγισης. 

 Δημιουργία μιας θεματικής ομάδας ειδικά για τις ορεινές περιοχές. 

 Επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας των θεματικών ομάδων εργασίας, με πιο 

ενδεδειγμένο ίσως τον τρόπο λειτουργίας των Focus Group, ο οποίος φαίνεται να είναι 

πιο αποτελεσματικός και λιγότερο δυσκίνητος. To θέμα θα ξανασυζητηθεί σε επόμενη 

συνάντηση. 

 Η διασύνδεση του ΕΔΑΑ με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης. 

 


