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υνοπτικι ζκδοςθ τθσ ιςτοςελίδασ του ΕΔΑΑ 
Ειςαγωγι ςτθ ςυνοπτικι ζκδοςθ τθσ ιςτοςελίδασ του ΕΔΑΑ 

 
Καλώσ ιρκατε ςτθ ςυνοπτικι ζκδοςθ τθσ ιςτοςελίδασ του ΕΔΑΑ! 
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΔΑΑ) ςυνδζει όλουσ τουσ φορείσ αγροτικισ 
ανάπτυξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ). Ανακαλφψτε πϊσ το ΕΔΑΑ ςυμβάλλει ςτθν 
αποτελεςματικι εφαρμογι των προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ των κρατϊν μελϊν, αφενόσ 
μζςω τθσ δθμιουργίασ και διάδοςθσ γνϊςεων και αφετζρου διευκολφνοντασ τθν ανταλλαγι 
πλθροφοριϊν και τθ ςυνεργαςία μεταξφ των αγροτικϊν περιοχϊν τθσ Ευρϊπθσ. Ξεκινιςτε 
κάνοντασ κλικ ςτα παρακάτω τετραγωνίδια για να μεταφορτϊςετε μια ςφντομθ ειςαγωγι ςτο ΕΔΑΑ 
ςε μορφι PDF *PDF                        ]. 
Αναλυτικότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ ςτόχουσ, τα ενδιαφερόμενα μζρθ, τουσ δικαιοφχουσ, 
τθ δομι, τον αρμόδιο επικοινωνίασ και τθ νομικι βάςθ του ΕΔΑΑ, κακϊσ επίςθσ και ςειρά από 
ςχετικά ζγγραφα παρζχονται ςε θλεκτρονικι μορφι. 
Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει μια λεπτομερι ειςαγωγι ςτο ζργο του ΕΔΑΑ και ςασ 
παραπζμπει ςε ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που βρίςκονται ςτον ιςτότοπο του ΕΔΑΑ. Σκοπόσ 
του εγχειριδίου είναι να ςασ προςφζρει μια ολοκλθρωμζνθ επιςκόπθςθ του ζργου του ΕΔΑΑ ςτον 
τομζα τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ και να διευκολφνει τθ ςυνεργαςία ςασ με το ΕΔΑΑ. Οι ςφνδεςμοι 
τθσ παροφςασ ζκδοςθσ ςασ δίνουν τθ δυνατότθτα να εξετάςετε ενδελεχϊσ ςτο διαδίκτυο όποια 
ηθτιματα ςασ ενδιαφζρουν, κακϊσ παραπζμπουν ςε ιςτοςελίδεσ που περιλαμβάνουν 
ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ για κάκε κζμα. Ο ιςτότοποσ του ΕΔΑΑ διατίκεται ςτισ ακόλουκεσ 
γλϊςςεσ: αγγλικι, γαλλικι, γερμανικι, ιταλικι, ιςπανικι και πολωνικι. Ρεριοριςμζνοσ όγκοσ 
ςελίδων διατίκεται επίςθσ ςτθν ελλθνικι, πορτογαλικι, ρουμανικι, ολλανδικι, ουγγρικι, 
φινλανδικι, τςεχικι και βουλγαρικι γλϊςςα. Σθμειϊςτε ότι οριςμζνοι ςφνδεςμοι που 
παραπζμπουν ςε εξωτερικοφσ ιςτότοπουσ μποροφν να είναι ςτθν αγγλικι ι ςε άλλεσ γλϊςςεσ.  
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http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EB292-FFF3-1E77-98AC-34A8E7EFEA8E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EA3D2-BF93-AED6-5229-397A8309523D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EB79A-EFCC-D960-0047-571C2654CB8E
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Ευελπιςτοφμε ότι το παρόν ζγγραφο κα ςασ φανεί χριςιμο.  
 

Το παρόν ζγγραφο απευκφνεται ςε ενδιαφερόμενουσ φορείσ που δεν ζχουν ωσ 

πρϊτθ γλϊςςα κάποια από εκείνεσ ςτισ οποίεσ διατίκεται ο ιςτότοποσ του ΕΔΑΑ. 

Σθμειϊνεται ότι ςτο ζγγραφο δεν αναπαράγεται ολόκλθρο το περιεχόμενο του 

ιςτοτόπου – ςκοπόσ είναι να παραςχεκοφν ςυνοπτικζσ πλθροφορίεσ για όλεσ τισ 

ενότθτεσ του ιςτοτόπου και να προςφερκοφν διάφορα «ςθμεία ειςόδου» ςτισ 

διαδικτυακζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ. Συνεπϊσ, το ζγγραφο ακολουκεί τθ δομι 

του ιςτοτόπου του ΕΔΑΑ και τα περιεχόμενά του όπωσ είχαν διαμορφωκεί ςτισ 

31 Δεκεμβρίου 2013.  

 Στο μεγαλφτερο μζροσ του παρόντοσ εγγράφου παρζχεται επιςκόπθςθ 
τθσ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ και αναλφονται οι δραςτθριότθτεσ 
του ΕΔΑΑ τθσ περιόδου προγραμματιςμοφ 2007-2013.  

 Αν ςασ ενδιαφζρει περιςςότερο θ επόμενθ περίοδοσ προγραμματιςμοφ 
(2014-2020), μεταβείτε απευκείασ ςε αυτιν τθν ενότθτα. 

 
Σε ολόκλθρο το ζγγραφο χρθςιμοποιοφνται οριςμζνεσ λειτουργίεσ για τθ 
διευκόλυνςθ τθσ πλοιγθςθσ: 

 [PDF + Το παρόν ζγγραφο PDF είναι διακζςιμο ςτθ γλϊςςα που 
υποδεικνφεται. 

  Διατίκενται διαδικτυακά ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ για τθ 
χϊρα που υποδεικνφεται. 

 Το πράςινο υποδθλϊνει εςωτερικό ςφνδεςμο του εγγράφου. 

 Το πορτοκαλί υποδθλϊνει ςφνδεςμο που παραπζμπει ςτον ιςτότοπο του 
ΕΔΑΑ. 

 Το μπλε υποδεικνφει ςφνδεςμο που παραπζμπει ςε εξωτερικό ιςτότοπο. 
 

 



 

3 
 

Ρεριεχόμενα 
 
1. Πολιτικι ςε δράςθ 

1.1. Αναςκόπθςθ τθσ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ  
1.1.1. Εκνικζσ ςτρατθγικζσ 
1.1.2. Εκνικά και Ρεριφερειακά Ρρογράμματα 
1.1.3. Άξονεσ και μζτρα 
1.1.4. Εφαρμογι του προγράμματοσ 

1.2. Θ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ ςε αρικμοφσ  
1.2.1. Θεματικά Δελτία Ρλθροφοριϊν  
1.2.2. Δελτία Ρλθροφοριϊν ΡΑΑ 
1.2.3. Δελτία Ρλθροφοριϊν Μζτρων 
1.2.4. Ρίνακεσ Δεικτϊν Ελζγχου ΡΑΑ  

1.3. Βάςθ δεδομζνων ζργων ΡΑΑ 
1.4. Βελτίωςθ τθσ εφαρμογισ  

1.4.1. Τυπολογίεσ και ςτόχευςθ 
1.4.2. Γεωργία και αγροτικι οικονομία 
1.4.3. Ραροχι δθμόςιων αγακϊν 
1.4.4. Μθχανιςμοί υλοποίθςθσ 
1.4.5. LEADER  

1.5. ΚΓΡ με ορίηοντα το 2020 
1.5.1. Αγροτικι Ανάπτυξθ 2014-2020 

 Επιςκόπθςθ πολιτικισ 2014-2020 
o Ρροτεραιότθτεσ αγροτικισ ανάπτυξθσ 

 Μετάδοςθσ γνϊςθσ  
 Ανταγωνιςτικότθτα  
 Τροφικι αλυςίδα 
 Οικοςυςτιματα 
 Αποδοτικότθτα των πόρων 
 Κοινωνικι ζνταξθ  

 Νομοκεςία και κατευκυντιριεσ γραμμζσ 

 Ρρογραμματιςμόσ ΡΑΑ 

 Υλοποίθςθ ΡΑΑ 

 Ρρακτικζσ τθσ περιόδου 2007 -2013 
o Ρρογραμματιςμόσ και υλοποίθςθ 
o Μετάδοςθ γνϊςθσ και καινοτομία 
o Αγροτικι επιχειρθματικότθτα 
o Χρθματοδοτικά μζςα 
o Τροφικι αλυςίδα 
o Ρεριβάλλον και κλιματικι αλλαγι 
o Κοινωνικι ζνταξθ 
o Τοπικι Ανάπτυξθ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων (ΤΑΡΤΚ), LEADER και 

Διακρατικι ςυνεργαςία 
o Δικτφωςθ ςτο πλαίςιο τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ 
o Ζλεγχοσ & Αξιολόγθςθ 

 Ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ 

 Δικτφωςθ ςτο πλαίςιο τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ 

 Τοπικι ανάπτυξθ με πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων 



 

4 
 

 Υποψιφιεσ και δυνάμει υποψιφιεσ χϊρεσ 
1.6. Θ επικοινωνία ςε κζματα αγροτικισ ανάπτυξθσ 

2. Χώρεσ 
3. Θζματα 

3.1. Γεωργία 
3.2. Ρεριβάλλον 
3.3. Δθμόςια αγακά  
3.4. Επιχειρθματικότθτα 
3.5. Νεολαία και νζοι αγρότεσ  
3.6. Δαςοκομία 
3.7. ΤΡΕ 
3.8. Σφνδεςθ αγροτικϊν και αςτικϊν περιοχϊν  
3.9. Κοινωνικζσ πτυχζσ 
3.10. Μετάδοςθ γνϊςθσ και καινοτομία 

4. LEADER 
4.1. Εργαλειοκικθ LEADER 
4.2. Βάςθ δεδομζνων ομάδων τοπικισ δράςθσ (ΟΤΔ) 
4.3. Ανάλυςθ του LEADER 
4.4. Βιβλιοκικθ LEADER 
4.5. Εκδθλϊςεισ LEADER 
4.6. Διακρατικι ςυνεργαςία (ΔΣ) 

5. Δίκτυα και δικτφωςθ 
5.1. Ρλθροφορίεσ για τα ΕΑΔ  
5.2. Συμπλζγματα ΕΑΔ 
5.3. Οργανιςμοί τθσ ΕΕ 
5.4. FARNET 
5.5. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγθςθσ  
5.6. Εργαλειοκικθ αυτοαξιολόγθςθσ των ΕΑΔ 
5.7. Ρροςτικζμενθ αξία δικτφωςθσ  
5.8. Εργαλειοκικθ ΕΑΔ 

6. Δθμοςιεφςεισ και μζςα ενθμζρωςθσ 
6.1. Αγροτικι Αναςκόπθςθ τθσ ΕΕ  
6.2. Το περιοδικό του ΕΔΑΑ 
6.3. Ζντυπα ζργων του ΕΓΤΑΑ 
6.4. Θεματικζσ δθμοςιεφςεισ  
6.5. Ζκκεςθ πολυμζςων 

7. Εκδθλώςεισ και ςυναντιςεισ 
8. Αρμόδιοι επικοινωνίασ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

1. Ρολιτικι ςε δράςθ 
 
Δεδομζνου ότι οι αγροτικζσ περιοχζσ των 27 κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
αντιπροςωπεφουν το 90% τθσ επικράτειάσ τουσ και φιλοξενοφν πάνω από το ιμιςυ του πλθκυςμοφ 
τουσ, αποτελοφν ζναν πολφ ςθμαντικό τομζα πολιτικισ. Θ Πολιτικι εν Δράςει ςασ προςκαλεί να 
ανακαλφψετε τι ςθμαίνει ςτθν πράξθ θ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ, εξετάηοντασ τα ευρωπαϊκά, 
εκνικά και περιφερειακά επίπεδα πολιτικισ, τα οποία υποςτθρίηονται ςτο ςφνολό τουσ από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΤΑΑ). 
Με μια περιιγθςθ ςτισ ακόλουκεσ ενότθτεσ μπορείτε για παράδειγμα να βρείτε πλθροφορίεσ για τα 
προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΡΑΑ), για ςτατιςτικζσ παρακολοφκθςθσ τθσ προόδου τουσ, για 
ζνα μεγάλο φάςμα ζργων ΡΑΑ, κακϊσ επίςθσ και για τισ ςυςτθματικζσ προςπάκειεσ που 
καταβάλλει το ΕΔΑΑ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ εφαρμογισ των αςκοφμενων πολιτικϊν: 
 

 Αναςκόπθςθ τθσ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ 

 Θ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ ςε αρικμοφσ 

 Βάςθ δεδομζνων ζργων ΡΑΑ 

 Βελτίωςθ τθσ εφαρμογισ 

 ΚΓΡ με ορίηοντα το 2020 

 Επικοινωνία τθσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 
 
1.1. Αναςκόπθςθ τθσ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ  
 
Με πάνω από το ιμιςυ του πλθκυςμοφ τθσ ΕΕ να ηει εκτόσ πόλεωσ και με τισ αγροτικζσ περιοχζσ να 
αντιπροςωπεφουν το 90% του εδάφουσ των 27 κρατϊν μελϊν, θ αγροτικι ανάπτυξθ είναι ζνασ 
πολφ ςθμαντικόσ τομζασ πολιτικισ. Θ γεωργία και θ δαςοκομία παραμζνουν ςθμαντικοί 
παράγοντεσ για τθ διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ τθσ ΕΕ και αποτελοφν 
μζςο για τθν οικονομικι διαφοροποίθςθ των αγροτικϊν κοινοτιτων. 
 
Οι κφριοι ςτόχοι τθσ κοινισ γεωργικισ πολιτικισ (ΚΓΠ) τθσ ΕΕ ζχουν παραμείνει ςτακεροί με το 
πζραςμα του χρόνου, αλλά οι διαδοχικζσ μεταρρυκμίςεισ ζχουν επιφζρει αλλαγζσ ςτα μζςα που 
χρθςιμοποιοφνται. Σε πρϊτθ φάςθ, τα ςτοιχεία τθσ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ 
ενςωματϊκθκαν ςτθν ΚΓΡ. Πταν το 2000 θ ΚΓΡ χωρίςτθκε ςε δφο πυλϊνεσ, τζκθκε ςε ιςχφ μια 
ξεχωριςτι και ςυγκεκριμζνθ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ. Ο πρϊτοσ πυλϊνασ τθσ ΚΓΡ 
καλφπτει τισ άμεςεσ πλθρωμζσ και τα μζτρα τθσ αγοράσ και ο δεφτεροσ πυλϊνασ τθσ ΚΓΡ τα 
πολυετι προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΡΑΑ). Οι δφο πυλϊνεσ είναι ςυμπλθρωματικοί όςον 
αφορά τθν επίτευξθ των πρωταρχικϊν ςτόχων τθσ ΚΓΡ. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Μζτρα αγοράσ 

Ενίςχυςθ ειςοδιματοσ 

Πολιτικι Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ περί δθμόςιων 

αγακών 

Παραγωγι 

τροφίμων 

Περιβαλλοντικι 

λειτουργία 

Αγροτικι 

λειτουργία 

Πρώτοσ πυλώνασ:  Δεφτεροσ πυλώνασ:  
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Σχετικζσ πλθροφορίεσ: 

 Αναςκόπθςθ τθσ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ 2007-2013 

 Θ Ρολιτικι Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ 2007-2013 [ PDF ] 
 
Οι πιο πρόςφατεσ αλλαγζσ ςτθν αγροτικι ανάπτυξθ τθσ ΕΕ επιλκαν ωσ αποτζλεςμα μιασ 
διαδικαςίασ ανακεϊρθςθσ τθσ πολιτικισ τθσ ΚΓΡ, γνωςτισ ωσ «διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ» τθσ 
γεωργικισ και αγροτικισ πολιτικισ τθσ ΕΕ. 
Το αποτζλεςμα ιταν να ςθμειωκεί ςειρά μεταβολϊν ςε επίπεδο πολιτικϊν, οι οποίεσ εγκρίκθκαν 
από τουσ θγζτεσ τθσ ΕΕ το 2008. Ο «διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ» αποτελοφςε μια ευκαιρία να 
εξαςφαλιςτεί ότι οι τρζχουςεσ πολιτικζσ κα αναπροςαρμοςτοφν ϊςτε να ανταποκρίνονται 
καλφτερα ςτισ διάφορεσ νζεσ προκλιςεισ και ευκαιρίεσ που επθρεάηουν τθν αγροτικι Ευρϊπθ, 
όπωσ θ κλιματικι αλλαγι και οι αυξανόμενεσ απαιτιςεισ για ανανεϊςιμθ ενζργεια. Κάντε κλικ 
εδϊ για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον «διαγνωςτικό ζλεγχο» τθσ ΚΓΡ. 
 
Σχετικζσ πλθροφορίεσ: 

 Για να δείτε το φυλλάδιο τθσ επιτροπισ ςχετικά με τθν «Ρολιτικι Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ 
ΕΕ: Αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων» κάντε κλικ εδϊ *PDF ]. 

 Φφλλο Ρλθροφοριϊν «Αναςκόπθςθ του διαγνωςτικοφ ελζγχου τθσ ΚΓΡ και του 
ευρωπαϊκοφ ςχεδίου για τθν ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ - Τροποποίθςθ των ΡΑΑ» *PDF ] 

 
Το πλαίςιο πολιτικισ τθσ ΕΕ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ μπορεί να χωριςτεί ςε τζςςερα επίπεδα, 
και ςυγκεκριμζνα: (i) Στρατθγικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ ΕΕ, (ii) Στρατθγικζσ κρατϊν μελϊν/ 
ςε εκνικό επίπεδο, (iii) Εκνικά ι περιφερειακά προγράμματα, και (iv) Εφαρμογι ανά κεματικό 
άξονα και μζτρο. Θ δομι αυτι παρζχει ζνα κοινό πλαίςιο για τον ςχεδιαςμό και τον 
προγραμματιςμό κάκε κράτουσ μζλουσ, με βάςθ τισ ςτρατθγικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ ΕΕ. 
Στόχοσ είναι, ςτο πλαίςιο των κοινϊν κατευκυντιριων γραμμϊν τθσ ΕΕ, τα κράτθ μζλθ και, ςε 
κάποιεσ περιπτϊςεισ, οι περιφζρειεσ, να καταρτίςουν ςτρατθγικζσ προτεραιότθτεσ για τθν αγροτικι 
ανάπτυξθ, να αναπτφξουν προγράμματα και να επιλζξουν μζτρα που ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ 
και ςτισ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει θ περιοχι τουσ ςε ςχζςθ με τθν αγροτικι ανάπτυξθ. 
 
Για αναλυτικότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα διάφορα επίπεδα είςτε τουσ παρακάτω 
ςυνδζςμουσ: 

 Οι ςτρατθγικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ ΕΕ κακορίηουν τισ προτεραιότθτεσ τθσ ΕΕ για 
τθν περίοδο 2007-2013 ςτο πλαίςιο των τριϊν βαςικϊν ςτόχων. 

 Τα Εκνικά Σχζδια Στρατθγικισ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ αντικατοπτρίηουν τισ 
προτεραιότθτεσ τθσ ΕΕ, ανάλογα με τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςτο εκάςτοτε κράτοσ 
μζλοσ. 

 Τα εκνικά ι περιφερειακά προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ αντικατοπτρίηουν τισ 
επιχειρθςιακζσ προτεραιότθτεσ. 

 Εφαρμογι, ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ του προγράμματοσ αγροτικισ ανάπτυξθσ, με βάςθ το 
πλαίςιο τθσ ΕΕ. 

 
Στον ιςτότοπο του ΕΔΑΑ μπορείτε να βρείτε ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςτθν ενότθτα Συνικεισ 
ερωτιςεισ ςχετικά με κζματα που άπτονται του κανονιςμοφ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ. 
 
Θ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ είναι μια ςτρατθγικι προςζγγιςθ που κακορίηει τισ 
προτεραιότθτεσ τθσ ΕΕ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ. Τον Φεβρουάριο του 2006, το Συμβοφλιο 
υιοκζτθςε τισ ςτρατθγικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ ΕΕ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ. 

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/leg/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=BEC22A59-E570-413B-5A9B-682D3306E183
http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2067BB37-F930-016B-4338-41FC992B5F58
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5D01A7E5-E88A-CA76-ACA6-4D705BD0350C
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/eu-strategic-approach/gr/eu-strategic-approach_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/national-strategies/gr/national-strategies_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/national-and-regional-programmes/gr/national-and-regional-programmes_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/programme-implementation/gr/programme-implementation_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/faq/rd-regulation/gr/oldrd-regulation_el.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/faq/rd-regulation/gr/oldrd-regulation_el.cfm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32006D0144
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Στισ ςτρατθγικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ αποτυπϊνεται θ εςτίαςθ τθσ πολιτικισ για τθν αγροτικι 
ανάπτυξθ ςε τρεισ βαςικοφσ τομείσ και ειδικότερα: ςτθν οικονομία γεωργικϊν προϊόντων 
διατροφισ, ςτο περιβάλλον και ςτθν ευρφτερθ αγροτικι οικονομία και ςτον πλθκυςμό. Οι 
κατευκυντιριεσ γραμμζσ αποτελοφν τθ βάςθ ςτθν οποία τα κράτθ μζλθ κατάρτιςαν τα εκνικά 
ςχζδια ςτρατθγικισ τουσ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ τθν περίοδο 2007-2013. Μπορείτε να βρείτε 
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα εκνικά ςχζδια ςτρατθγικισ παρακάτω. 
 Πςον αφορά τισ εκνικζσ ςτρατθγικζσ, αυτζσ επικαιροποιοφν τα προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ 
τα οποία αναπτφςςονται γφρω από τζςςερισ κεματικοφσ άξονεσ παρζμβαςθσ. Ρεριςςότερεσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με τα εκνικά και περιφερειακά ςχζδια αναηθτιςτε εδϊ. 
 
1.1.1. Εκνικζσ ςτρατθγικζσ 
 
Κάκε κράτοσ μζλοσ ζχει αναπτφξει το δικό του Εκνικό χζδιο τρατθγικισ (ΕΣΣ) για τθν αγροτικι 
ανάπτυξθ με βάςθ τισ ςτρατθγικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ ΕΕ, οι οποίεσ λαμβάνουν πλιρωσ 
υπόψθ τισ ειδικζσ περιςτάςεισ και ανάγκεσ τθσ κάκε χϊρασ. Για να μάκετε περιςςότερα ςχετικά με 
τισ μεμονωμζνεσ ςτρατθγικζσ των κρατϊν μελϊν επιςκεφκείτε τον διαδραςτικό μασ χάρτθ και 
επιλζξτε τθ χϊρα για τθν οποία ενδιαφζρεςτε. 
Στόχοσ των Εκνικών χεδίων τρατθγικισ είναι να αποτελζςουν ζνα εργαλείο αναφοράσ για τον 
προγραμματιςμό. Οι ςτρατθγικζσ υλοποιοφνται μζςω των προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ είτε 
για ολόκλθρθ τθ χϊρα είτε, ςε οριςμζνα κράτθ μζλθ, για κάκε διοικθτικι περιοχι. 
 
Θ ςυμβολι των εκνικϊν ςτρατθγικϊν είναι θ εξισ: 

 Ρροςδιορίηονται οι περιοχζσ ςτισ οποίεσ θ αξιοποίθςθ τθσ ςτιριξθσ τθσ ΕΕ για τθν αγροτικι 
ανάπτυξθ προςκζτει περιςςότερθ αξία. 

 Αποτελοφν το μζςο ςφνδεςθσ με τισ βαςικζσ προτεραιότθτεσ τθσ ΕΕ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των προτεραιοτιτων που ορίηονται ςτο πλαίςιο τθσ ατηζντασ τθσ Λιςαβόνασ (ςτρατθγικι 
για τθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ) και τθσ ατηζντασ του Γκζτεμποργκ (ςτόχοι 
βιωςιμότθτασ). 

 Εξαςφαλίηεται θ ςυνζπεια με τισ λοιπζσ πολιτικζσ τθσ ΕΕ, και κυρίωσ με τισ πολιτικζσ για τθν 
οικονομικι ςυνοχι και το περιβάλλον. 

 Υποςτθρίηεται θ εφαρμογι τθσ νζασ ΚΓΡ με προςανατολιςμό ςτθν αγορά και θ 
ςυνακόλουκθ απαραίτθτθ αναδιάρκρωςθ ςτα παλαιά και τα νζα κράτθ μζλθ. 

 
Τα Εκνικά Σχζδια Στρατθγικισ περιλαμβάνουν: 

 Αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ, κοινωνικισ και περιβαλλοντικισ κατάςταςθσ και του 
αναπτυξιακοφ δυναμικοφ. 

 Τθ ςτρατθγικι που επιλζγεται για κοινι δράςθ από τθν ΕΕ και το εκάςτοτε κράτοσ μζλοσ, 
καταδεικνφοντασ τθ ςυνζπεια των επιλογϊν που πραγματοποιοφνται με τισ ςτρατθγικζσ 
κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ ΕΕ. 

 Τισ κεματικζσ και εδαφικζσ προτεραιότθτεσ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ ςτο πλαίςιο κάκε 
άξονα, ςυμπεριλαμβανομζνων και των βαςικϊν ποςοτικοποιθμζνων ςτόχων και των 
κατάλλθλων δεικτϊν ελζγχου και αξιολόγθςθσ. 

 Κατάλογο με τα προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του 
εκνικοφ ςχεδίου ςτρατθγικισ και τθν ενδεικτικι κατανομι του ΕΓΤΑΑ για κάκε πρόγραμμα. 

 Τα μζςα που διαςφαλίηουν τον ςυντονιςμό με τα λοιπά όργανα τθσ κοινισ γεωργικισ 
πολιτικισ και, εφόςον χρειαςτεί, τον προχπολογιςμό για τθν επίτευξθ των ςτόχων 
ςφγκλιςθσ. 

http://enrd.ec.europa.eu/country/gr/country-information_gr.cfm
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 Ρεριγραφι των ςυμφωνιϊν και του προχπολογιςμοφ για τθ ςφςταςθ του εκνικοφ 
αγροτικοφ δικτφου ςτο κράτοσ μζλοσ. 

 
1.1.2. Εκνικά και περιφερειακά προγράμματα 
 
Κάκε κράτοσ μζλοσ εφαρμόηει τθν πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ για τθν περίοδο 2007-2013 μζςω 
του ι των προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΡΑΑ). 
Κάκε κράτοσ μζλοσ μπορεί να ζχει είτε ζνα ενιαίο πρόγραμμα για ολόκλθρθ τθν επικράτειά του είτε 
ζνα ςφνολο από περιφερειακά προγράμματα. Τα ΡΑΑ αποτελοφνται από τισ κοινζσ ςτρατθγικζσ 
κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ ΕΕ και από το εκάςτοτε Εκνικό Σχζδιο Στρατθγικισ του κράτουσ 
μζλουσ. Για να αναηθτιςετε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα μεμονωμζνα προγράμματα 
αγροτικισ ανάπτυξθσ των κρατϊν μελϊν επιςκεφκείτε τον διαδραςτικό μασ χάρτθ και επιλζξτε τθ 
χϊρα για τθν οποία ενδιαφζρεςτε.  
 
Ανεξάρτθτα από το αν το κράτοσ μζλοσ διακζτει ζνα ενιαίο πρόγραμμα ι ζνα ςφνολο 
περιφερειακϊν προγραμμάτων, κάκε πρόγραμμα αγροτικισ ανάπτυξθσ περιλαμβάνει: 

 Ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ που επικρατεί ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ ςε ςχζςθ με τα 
πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματά τουσ και τθ ςτρατθγικι που επιλζχκθκε για τθν 
εξζταςι τουσ. 

 Αιτιολόγθςθ τόςο των επιλεγμζνων προτεραιοτιτων αναφορικά με τισ ςτρατθγικζσ 
κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ ΕΕ και το Εκνικό Σχζδιο Στρατθγικισ, όςο και τθσ 
αναμενόμενθσ επίδραςθσ. 

 Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ άξονεσ και τα μζτρα που προτάκθκαν για κάκε άξονα, κακϊσ 
επίςθσ και τθν περιγραφι τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επαλθκεφςιμων ςτόχων και 
δεικτϊν που κακιςτοφν δυνατι τθ μζτρθςθ τθσ προόδου, τθσ αποδοτικότθτασ και 
αποτελεςματικότθτασ των προγραμμάτων. 

 Σχζδιο χρθματοδότθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςτοιχείων τθσ ςυνολικισ ςυνειςφοράσ 
του ΕΓΤΑΑ και τθν αντίςτοιχθ εκνικι/περιφερειακι δθμόςια χρθματοδότθςθ που 
προβλζπεται για κάκε ζτοσ και για ολόκλθρθ τθν προγραμματικι περίοδο για κάκε άξονα 
και ενδεικτικι ανάλυςθ των αρχικϊν ποςϊν κατά μζτρο. 

 Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςυμπλθρωματικότθτα με τα άλλα μζτρα που χρθματοδοτοφνται 
τόςο από τα όργανα τθσ κοινισ γεωργικισ πολιτικισ μζςω τθσ πολιτικισ ςυνοχισ τθσ, όςο 
και από τα όργανα ςτιριξθσ τθσ Κοινότθτασ για τθν αλιεία. 

 Λεπτομζρειεσ των διακανονιςμϊν υλοποίθςθσ των προγραμμάτων, ςτισ οποίεσ 
περιλαμβάνεται ο κακοριςμόσ όλων των αρμόδιων αρχϊν και ςυνοπτικι περιγραφι των 
δομϊν διαχείριςθσ και ελζγχου. 

 Ρεριγραφι των ςυςτθμάτων ελζγχου και αξιολόγθςθσ, κακϊσ επίςθσ και τθσ ςφνκεςθσ τθσ 
Επιτροπισ Ελζγχου. 

 Λεπτομζρειεσ του ςχεδίου ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ δθμοςιοποίθςθ του προγράμματοσ. 
 
Το πλαίςιο τθσ πολιτικισ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ προςφζρει ζνα «μενοφ» 41 μζτρων. Τα κράτθ 
μζλθ επιλζγουν από το μενοφ τα μζτρα εκείνα που ταιριάηουν καλφτερα ςτισ ανάγκεσ των 
αγροτικϊν τουσ περιοχϊν. Στθ ςυνζχεια τα μζτρα αυτά εντάςςονται ςτα εκνικά και περιφερειακά 
τουσ προγράμματα. Θ ςυμβολι τθσ ΕΕ ςτθν χρθματοδότθςθ των μζτρων εξαρτάται από το μζτρο 
αυτό κακαυτό και από τισ εκάςτοτε επιλογζσ που πραγματοποιοφνται ςε επίπεδο προγράμματοσ. 
Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με τα μζτρα των ΡΑΑ, βλζπε τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 
1698/2005 του Συμβουλίου, τθσ 20ισ Σεπτεμβρίου 2005 (ςτιριξθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΤΑΑ)). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006D0144
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006D0144
http://enrd.ec.europa.eu/country/gr/country-information_gr.cfm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/ALL/?uri=CELEX:32005R1698
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/ALL/?uri=CELEX:32005R1698
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Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με τα μεμονωμζνα μζτρα από τον άξονα κάντε κλικ ςτουσ 
ακόλουκουσ ςυνδζςμουσ: 

 Άξονασ 1 - Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του γεωργικοφ και δαςοκομικοφ τομζα 
 Άξονασ 2 - Βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ και τθσ υπαίκρου 
 Άξονασ 3 - Ροιότθτα ηωισ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ και διαφοροποίθςθ τθσ αγροτικισ 

οικονομίασ 
 Άξονασ 4 - Εφαρμογι τθσ προςζγγιςθσ LEADER 

 
Για λεπτομζρειεσ ςχετικά με τουσ κανόνεσ υλοποίθςθσ, κάντε κλικ εδϊ (Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 
1974/2006 τθσ Επιτροπισ, τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 2006). 
 
1.1.3. Άξονεσ και μζτρα 
 
Για να εξαςφαλιςτεί μια ιςορροπθμζνθ ςτρατθγικι, απαιτείται μια ελάχιςτθ χρθματοδότθςθ για 
κάκε κεματικό άξονα. Τα προτεινόμενα ελάχιςτα ποςοςτά χρθματοδότθςθσ των 10%, 25% και 10% 
αντίςτοιχα, για τουσ άξονεσ 1, 2 και 3, αποτελοφν εγγφθςθ ότι κάκε πρόγραμμα αντικατοπτρίηει 
τουλάχιςτον τουσ τρεισ βαςικοφσ ςτόχουσ τθσ πολιτικισ, αν και τα ποςοςτά ζχουν οριςτεί ςε αρκετά 
χαμθλά επίπεδα, ϊςτε να προςφζρουν ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ περιφζρειεσ υψθλά περικϊρια 
ευελιξίασ (55% τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ ΕΕ), για να μποροφν να δϊςουν ζμφαςθ ςτουσ άξονεσ τθσ 
πολιτικισ που επικυμοφν, ανάλογα με τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκονται και τισ ανάγκεσ που 
αντιμετωπίηουν. Στο πλαίςιο του άξονα LEADER, για κάκε πρόγραμμα δεςμεφεται τουλάχιςτον το 
5% (2,5% για τα νζα κράτθ μζλθ) τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ ΕΕ. Οι δαπάνεσ του LEADER 
περιλαμβάνουν τουσ τρεισ άξονεσ πολιτικισ. 
 
Θ πολιτικι παρζχει μια ςειρά εργαλείων (μζτρα) από τα οποία όλα τα κράτθ μζλθ μποροφν να 
επιλζξουν αυτά που επικυμοφν και για τα οποία μποροφν να τφχουν κοινοτικισ χρθματοδοτικισ 
ςτιριξθσ για τθν υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ. Κάκε άξονασ 
υλοποιείται μζςω του εν λόγω «μενοφ» μζτρων. 
 
Άξονασ 1: για τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ γεωργίασ και τθσ δαςοκομίασ, περιλαμβάνει 
ςειρά από μζτρα που αφοροφν το ανκρϊπινο και φυςικό κεφάλαιο ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ, των 
τροφίμων και τθσ δαςοκομίασ (που προωκοφν τθ μετάδοςθ γνϊςθσ και τθν καινοτομία) και τθν 
ποιοτικι παραγωγι. Για να δείτε όλα τα μζτρα του Άξονα 1 κάντε κλικ εδϊ. 
 
Άξονασ 2: για τθ βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ και τθσ υπαίκρου, περιλαμβάνει μζτρα για τθν 
προςταςία και βελτίωςθ των φυςικϊν πόρων, κακϊσ και τθ διατιρθςθ αγροτικϊν και δαςικϊν 
ςυςτθμάτων υψθλισ αξίασ και των πολιτιςτικϊν τοπίων των αγροτικϊν περιοχϊν τθσ Ευρϊπθσ. Για 
να δείτε όλα τα μζτρα του Άξονα 2 κάντε κλικ εδϊ. 
 
Άξονασ 3: για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ και τθ διαφοροποίθςθ τθσ 
αγροτικισ οικονομίασ, προςφζρει υποςτιριξθ για τθν ανάπτυξθ τοπικισ υποδομισ και ανκρϊπινου 
κεφαλαίου ςε αγροτικζσ περιοχζσ, τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν για τθν ανάπτυξθ και τθ δθμιουργία 
κζςεων εργαςίασ ςε όλουσ τουσ τομείσ και τθ διαφοροποίθςθ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων. 
Για να δείτε όλα τα μζτρα του Άξονα 3 κάντε κλικ εδϊ. 
 
Άξονασ 4: βαςιςμζνο ςτθν εμπειρία του LEADER, ειςάγει δυνατότθτεσ καινοτόμου διακυβζρνθςθσ 
μζςω τοπικϊν και ιεραρχικϊν-από τθν βάςθ προσ τθν κορυφι-προςεγγίςεων ςτθν αγροτικι 
ανάπτυξθ. Για να δείτε όλα τα μζτρα του Άξονα 4 κάντε κλικ εδϊ. 

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis1_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis2_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis3_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis3_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis4_en.cfm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/ALL/?uri=CELEX:32006R1974
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis1_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis2_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis3_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis4_en.cfm
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1.1.4. Εφαρμογι του προγράμματοσ 
 
Θ εφαρμογι των  προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) ςυνιςτά πρωτίςτωσ ευκφνθ των 
Διαχειριςτικϊν Αρχϊν (ΔΑ) των κρατϊν μελϊν. Οριςμζνα κράτθ μζλθ ζχουν ζνα μόνο ΡΑΑ, ενϊ 
άλλα ζχουν περιςςότερα περιφερειακά ΡΑΑ. Πλα τα ΡΑΑ βαςίηονται ςτο ίδιο δίκτυο τεςςάρων 
αξόνων και ςε μενοφ μζτρων. Για να διαβάςετε περιςςότερα ςχετικά με τουσ άξονεσ και τα μζτρα 
ανατρζξτε ςε αυτιν τθν ενότθτα. 
 
Θ πρόςβαςθ των δικαιοφχων ςτα κεφάλαια που χορθγοφνται για μεμονωμζνα μζτρα κακορίηεται 
ςε κάκε περίπτωςθ από τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ. Ραραδείγματοσ χάρθ, θ κζςθ και/ι το μζγεκοσ 
του κτιματοσ, θ χριςθ τθσ γθσ κτλ. Για πολλά μζτρα ορίηονται επίςθσ και κριτιρια επιλογισ. Θ 
επιλεξιμότθτα και τα κριτιρια επιλογισ αποτελοφν ςθμαντικζσ παραμζτρουσ ςτόχευςθσ των 
κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ και επίτευξθσ των ςτόχων των ΡΑΑ. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, οι 
δυνατοί δικαιοφχοι υποβάλλουν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ ςε ςχζςθ με ζνα ι περιςςότερα 
ςυγκεκριμζνα μζτρα. Οι αιτιςεισ αυτζσ αξιολογοφνται ςτθ ςυνζχεια και, ςε περίπτωςθ ζγκριςισ 
τουσ, οι δικαιοφχοι λαμβάνουν τθν ενίςχυςθ του ΕΓΤΑΑ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ με 
τθν αρμόδια αρχι. Οι ακριβείσ μθχανιςμοί υλοποίθςθσ που εφαρμόηονται διαφζρουν από κράτοσ 
μζλοσ ςε κράτοσ μζλοσ και από μζτρο ςε μζτρο. 
 
Στο επίκεντρο του αναλυτικοφ ζργου του ΕΔΑΑ βρίςκεται θ καλφτερθ κατανόθςθ τθσ εφαρμογισ 
των ΡΑΑ για να υπάρξουν βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ. 

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα μεμονωμζνα κζματα, ξεφυλλίςτε τθ κεματικι 
ενότθτα. 

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κζματα και ηθτιματα οριηόντιασ εφαρμογισ, 
ξεφυλλίςτε τθν ενότθτα Βελτίωςθ τθσ εφαρμογισ. 

 
Το Κοινό Πλαίςιο Ελζγχου και Αξιολόγθςθσ (ΚΡΕΑ) παρζχει ζνα απλό πλαίςιο για τον ζλεγχο και 
τθν αξιολόγθςθ όλων των παρεμβάςεων τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ περιόδου προγραμματιςμοφ 
2007-2013. Το ΚΡΕΑ δθμιουργεί μια βάςθ για τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ του προγράμματοσ, 
εξαςφαλίηοντασ τθν εγκυρότθτα των προγραμμάτων και κακιςτϊντασ δυνατι τθν αξιολόγθςθ τθσ 
επίτευξθσ των κακοριςμζνων ςτόχων. Το ΚΡΕΑ ορίηεται ςε μια ςειρά από ζγγραφα που 
ςυντάςςονται από τθν Επιτροπι και εγκρίνονται από τα κράτθ μζλθ. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ 
ςχετικά με το ΚΡΕΑ κα βρείτε εδϊ.  
 
Σε κάκε κράτοσ μζλοσ, θ Διαχειριςτικι Αρχι και θ Επιτροπι Ελζγχου παρακολουκοφν κάκε ΡΑΑ με 
τθ βοικεια οικονομικϊν δεικτϊν, δεικτϊν εκροϊν και δεικτϊν αποτελεςμάτων. Κάκε Διαχειριςτικι 
Αρχι αποςτζλλει ςτθν Επιτροπι, μζχρι τθν 30ι Ιουνίου, ετιςια ζκκεςθ προόδου αναφορικά με τθν 
εφαρμογι του προγράμματοσ. Θ ετιςια ζκκεςθ προόδου περιλαμβάνει: 

 Ζναν πίνακα που εκκζτει τθν οικονομικι εφαρμογι του προγράμματοσ, παρουςιάηοντασ 
για κάκε μζτρο μια κατάςταςθ των κεφαλαίων που κατεβλικθςαν ςτουσ δικαιοφχουσ κατά 
τθ διάρκεια του θμερολογιακοφ ζτουσ. 

 Ρίνακεσ ελζγχου που περιλαμβάνουν ποςοτικζσ πλθροφορίεσ βαςιςμζνεσ ςε κοινοφσ 
δείκτεσ εκροϊν και αποτελεςμάτων. 

 
Θ Επιτροπι καταχωρεί όλα τα δεδομζνα ελζγχου ςε Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 
(ΡΣΑΑ). 
 

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm
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Το ΕΔΑΑ ςυμβάλλει ςτθν επικφρωςθ των δεικτϊν ελζγχου και παράγει φφλλα πλθροφοριϊν που 
απεικονίηουν τθν εξζλιξθ τθσ εφαρμογισ ςε κάκε κράτοσ μζλοσ και ΡΑΑ, μεταξφ άλλων και για τα 
περιςςότερα μεμονωμζνα μζτρα. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ 
εφαρμογισ του ΡΑΑ κάντε κλικ εδϊ. 
 
Ρρόςκετεσ πλθροφορίεσ: 

 Οικονομικοί και φυςικοί δείκτεσ ςε επίπεδο ΕΕ27 και ΚΜ 
 Δείκτεσ αποδόςεων ανά μζτρο ςε επίπεδο ΕΕ27 

 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των ΡΑΑ και το ΚΡΕΑ γενικότερα, βλζπε 
τον ιςτότοπο του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Αξιολόγθςθσ. 
 
1.2. Η πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ ςε αρικμοφσ  
 
Στο πλαίςιο των ςτρατθγικϊν κατευκυντιριων γραμμϊν τθσ ΕΕ για τθν περίοδο 2007-2013, τα 27 
κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ ανζπτυξαν τισ εκνικζσ ςτρατθγικζσ αγροτικισ ανάπτυξθσ με βάςθ τθν ανάλυςθ 
των αναγκϊν τουσ. Με τα εκνικά/περιφερειακά προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ 2007-2013 και 
με τθ βοικεια των μζτρων που ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΓΤΑΑ υλοποιοφνται οι εκνικοί ςτόχοι 
ςτρατθγικισ. 
Θ Διαχειριςτικι Αρχι του κάκε ΡΑΑ, μαηί με τθν Επιτροπι Ελζγχου, παρακολουκοφν τθν πρόοδο και 
τα επιτεφγματα του προγράμματοσ με βάςθ δείκτεσ οικονομικϊν μεγεκϊν, εκροϊν και 
αποτελεςμάτων που ςυνδζονται με τα μζτρα, όπωσ ορίηονται από το Κοινό Ρλαίςιο Ελζγχου και 
Αξιολόγθςθσ. Οι δείκτεσ αυτοί χρθςιμοποιοφνται ωσ εργαλεία με τθ βοικεια των οποίων 
υπολογίηεται κατά πόςον ζχουν επιτευχκεί οι αναμενόμενοι ςτόχοι, τόςο ςτο επίπεδο του 
μεμονωμζνου μζτρου, όςο και ςτο επίπεδο του προγράμματοσ ςυνολικά. 
 
Κάκε χρόνο, το ΕΔΑΑ παράγει ςυνοπτικά δελτία πλθροφοριϊν, τα οποία παρουςιάηουν τθν πρόοδο 
των προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ ςε επίπεδο ΕΕ με βάςθ τα ςτοιχεία ελζγχου που 
διατίκενται από τθν Επιτροπι. Τα δελτία πλθροφοριϊν είναι εργαλεία άμεςθσ αναφοράσ που 
εκκζτουν τθν κατάςταςθ τθσ πολιτικισ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ ςτθν ΕΕ, τονίηουν τουσ δεςμοφσ 
μεταξφ των πόρων και των αποτελεςμάτων και παρζχουν επίςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ χριςτεσ 
μια τεκμθριωμζνθ εικόνα για τα προγράμματα. Διατίκενται πλθροφορίεσ και για τα 27 κράτθ μζλθ, 
οι οποίεσ καλφπτουν 88 εκνικά και περιφερειακά προγράμματα. 
 
Μπορείτε επίςθσ να μεταφορτϊςετε το φυλλάδιο τθσ «Θ Ρολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ ςε 
αρικμοφσ». [PDF       ] 
 
Για αναλυτικότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα οικονομικά δεδομζνα και τουσ δείκτεσ 
αποτελεςμάτων μπορείτε πάντα να ςυμβουλεφεςτε τουσ Ρίνακεσ δεικτϊν ελζγχου ΡΑΑ.  
 
1.2.1. Θεματικά Δελτία Πλθροφοριϊν  
 
Τα δελτία πλθροφοριϊν φιλοτεχνοφν μια ςαφι εικόνα για τισ παρεμβάςεισ τθσ πολιτικισ τθσ 
αγροτικισ ανάπτυξθσ ανά κζμα, τονίηοντασ τθ διαςφνδεςθ μεταξφ των προτεραιοτιτων τθσ 
πολιτικισ, των μζτρων εφαρμογισ και των πραγματικϊν αποτελεςμάτων τουσ, όταν αυτά 
δοκιμάηονται ςτθν πράξθ. 
 

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-information-sheets/en/rdp-information-sheets_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/financial-and-physical-indicators/en/financial-and-physical-indicators_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/output-indicators/en/output-indicators_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/en/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/ALL/?uri=CELEX:32006D0144
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=AC382DF5-CF72-0C89-05DD-5E3AC57995BD
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=AC386427-9371-65B8-3EF6-A17C4E21BBCC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=AC382B3C-AB59-9C81-865B-37CCD274321D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=AC38677F-E46B-CC1B-79ED-C29A012EA481
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=AC3830B8-E219-726E-3DD5-AA2B1A4238DF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=AC386F31-AA5D-CA03-08B4-54C6D847C792
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Τα κεματικά δελτία πλθροφοριϊν παρουςιάηουν ςυνοπτικά το εννοιολογικό πλαίςιο που υπάρχει 
πίςω από τισ πολιτικζσ παρεμβάςεισ (τισ προτεραιότθτεσ που τίκενται ςε επίπεδο ΕΕ και τθ 
μετουςίωςι τουσ ςε δράςεισ) και περιγράφουν τα εργαλεία (μζτρα) μζςω των οποίων 
υλοποιοφνται οι εν λόγω προτεραιότθτεσ. Αναφζρουν επίςθσ ενδεικτικά τουσ πικανοφσ 
δικαιοφχουσ, τισ ομάδεσ-ςτόχουσ και τισ περιοχζσ που καλφπτουν· παρζχουν πλθροφορίεσ για τα 
κονδφλια του προχπολογιςμοφ και τισ δαπάνεσ ςε επίπεδο ΕΕ27 και παρουςιάηουν τα 
αποτελζςματα που ζχουν επιτευχκεί. Τζλοσ, περιλαμβάνουν ςυγκεκριμζνα παραδείγματα 
παρεμβάςεων, κακϊσ περιγράφονται ζργα που προζρχονται από τθ βάςθ δεδομζνων των ζργων 
ΡΑΑ που υπάγονται ςτο ΕΔΑΑ. 
 

 Θεματικό Δελτίο Ρλθροφοριϊν αρικ. 1 – Ρροϊκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςεων και των 
επενδφςεων ςε ανκρϊπινο κεφάλαιο (Promoting Knowledge transfer and investing in 
human capital) [PDF ] 

 Θεματικό Δελτίο Ρλθροφοριϊν αρικ. 2 – Επενδφςεισ ςε φυςικό κεφάλαιο και 
εκςυγχρονιςμό (Investments in physical capital and modernisation) [PDF ] 

 Θεματικό Δελτίο Ρλθροφοριϊν αρικ. 3 – Ρροϊκθςθ τθσ γεωργικισ παραγωγισ ςτο πλαίςιο 
αναγνωριςμζνων ςθμάτων/προτφπων ποιότθτασ (Promoting agricultural production under 
recognized quality label / standards) [PDF ] 

 Θεματικό Δελτίο Ρλθροφοριϊν αρικ. 4 – Υποςτιριξθ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων ςτα νζα 
κράτθ μζλθ ϊςτε να ειςζλκουν ςτθν αγορά (Supporting farms in the new Member States to 
enter the market) [PDF ] 

 Θεματικό Δελτίο Ρλθροφοριϊν αρικ. 5 – Διατιρθςθ των φυςικϊν πόρων και των γεωργικϊν 
τοπίων τθσ ΕΕ (Preserving the EU's natural resources and farm landscapes) [PDF ] 

 Θεματικό Δελτίο Ρλθροφοριϊν αρικ. 6 – Στιριξθ τθσ δαςοκομίασ (Supporting forestry) 
[PDF ] 

 Θεματικό Δελτίο Ρλθροφοριϊν αρικ. 7 – Ενκάρρυνςθ τθσ διαφοροποίθςθσ ςτθν αγροτικι 
οικονομία (Encouraging diversification of the rural economy) [PDF ] 

 Θεματικό Δελτίο Ρλθροφοριϊν αρικ. 8 – Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ αγροτικζσ 
περιοχζσ (Improving the quality of life in rural areas) [PDF ] 

 
Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα οικονομικά δεδομζνα και τουσ δείκτεσ διατίκενται 
ςτουσ Ρίνακεσ δεικτϊν ελζγχου ΡΑΑ. 
 
1.2.2. Δελτία Πλθροφοριϊν ΠΑΑ 
 
Τα δελτία πλθροφοριϊν ΡΑΑ απεικονίηουν τθν πρόοδο που ςθμειϊνει κάκε υλοποιοφμενο 
πρόγραμμα αγροτικισ ανάπτυξθσ ςτο εςωτερικό τθσ ΕΕ παρζχοντασ επίκαιρεσ πλθροφορίεσ ςχετικά 
με: τθ δθμοςιονομικι εκτζλεςθ των προγραμμάτων (ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ)· τθ ςυνολικι 
πρόοδο του ΡΑΑ ςε ςχζςθ με τισ εκροζσ (ςυνοπτικζσ πλθροφορίεσ για τα ςθμαντικότερα μζτρα) και 
τθ ςφγκριςθ με τουσ ςτόχουσ 2007-2013. Ραρζχονται πλθροφορίεσ ςε εκνικό και περιφερειακό 
επίπεδο. Επίςθσ, υπάρχει ςυνοπτικι παρουςίαςθ για τθν ΕΕ των 27. Το ςφνολο των εγγράφων 
βρίςκεται εδϊ. 
 
1.2.3. Δελτία Πλθροφοριϊν Μζτρων 

Θ ενότθτα αυτι παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κατάςταςθ των μζτρων ΡΑΑ ςτο ςφνολο  τθσ 
ΕΕ των 27. 
 

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/1_thematic-infosheet-knowledge.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/2_thematic-infosheet-physical-capital.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/3_thematic-infosheet-quality.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/4_thematic-infosheet-new-member-states.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/5_thematic-infosheet-natural-resources.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/6_thematic-infosheet-forestry.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/7_thematic-infosheet-diversification.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/8_thematic-infosheet-quality-life.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-information-sheets/en/rdp-information-sheets_en.cfm
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Τα δελτία πλθροφοριϊν περιζχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πρόοδο που ζχει ςθμειωκεί ςε 
επίπεδο μζτρων βάςει των φυςικϊν εκροϊν που επιτεφχκθκαν (τελευταία διακζςιμα 
επικαιροποιθμζνα δεδομζνα) και ςυγκρίςεισ με τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί για το ςφνολο τθσ 
περιόδου προγραμματιςμοφ 2007-2013: 
 

Άξονασ Μζτρο Δελτία 
Πλθροφοριών 
Μζτρων 

Άξονασ 1 111 - Δράςεισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και ενθμζρωςθσ [PDF  ] 

 112 - Εγκατάςταςθ νζων αγροτϊν [PDF  ] 

 113 - Ρρόωρθ ςυνταξιοδότθςθ [PDF  ] 

 114 - Χριςθ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν [PDF  ] 

 115 - Σφςταςθ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ, υποςτιριξθσ και παροχισ 
ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 

Δεν υπάρχουν 
διακζςιμα 
ςτοιχεία 

 121 - Εκςυγχρονιςμόσ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων [PDF  ] 

 122 – Οικονομικι αναβάκμιςθ των δαςϊν [PDF  ] 

 123 - Αναβάκμιςθ τθσ αξίασ των γεωργικϊν και δαςοκομικϊν 
προϊόντων 

[PDF  ] 

 124 - Συνεργαςία για τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων, διαδικαςιϊν και 
τεχνολογιϊν ςτον τομζα τθσ γεωργίασ, των τροφίμων, κακϊσ  και ςτον 
δαςοκομικό τομζα 

[PDF  ] 

 125 - Υποδομζσ ςχετικζσ με τθν ανάπτυξθ και τθν προςαρμογι τθσ 
γεωργίασ και τθσ δαςοκομίασ 

[PDF  ] 

 126 - Αποκατάςταςθ του γεωργικοφ παραγωγικοφ δυναμικοφ Δεν υπάρχουν 
διακζςιμα 
ςτοιχεία 

 131 - Εκπλιρωςθ προτφπων με βάςθ τθν ενωςιακι νομοκεςία Δεν υπάρχουν 
διακζςιμα 
ςτοιχεία 

 132 - Συμμετοχι γεωργϊν ςε ςυςτιματα για τθν ποιότθτα των 
τροφίμων 

[PDF  ] 

 133 – Δραςτθριότθτεσ ενθμζρωςθσ και προϊκθςθσ Δεν υπάρχουν 
διακζςιμα 
ςτοιχεία 

 141 - Γεωργία θμιεπιβίωςθσ Δεν υπάρχουν 
διακζςιμα 
ςτοιχεία 

 142 - Ομάδεσ παραγωγϊν Δεν υπάρχουν 
διακζςιμα 
ςτοιχεία 

 143 - Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ 
ςτισ εκμεταλλεφςεισ  

Δεν υπάρχουν 
διακζςιμα 
ςτοιχεία 

 144 - Επιχειριςεισ υπό αναδιάρκρωςθ λόγω τθσ μεταρρφκμιςθσ μιασ 
κοινισ οργάνωςθσ αγοράσ 

Δεν υπάρχουν 
διακζςιμα 
ςτοιχεία 

   

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis1_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_111.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_112.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_113.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_114.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_121.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_122.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_123.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_124.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_125.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_132.pdf
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 Άξονασ 
2 

211 - Ενιςχφςεισ ςτουσ γεωργοφσ των ορεινϊν περιοχϊν λόγω φυςικϊν 
μειονεκτθμάτων 

[PDF  ] 

 212 - Ενιςχφςεισ ςτουσ γεωργοφσ των περιοχϊν με μειονεκτιματα, 
εκτόσ των ορεινϊν περιοχϊν 

[PDF  ] 

 213 - Ενιςχφςεισ Natura 2000 και ενιςχφςεισ που ςυνδζονται με τθν 
οδθγία 2000/60/ΕΚ (οδθγία πλαίςιο για τα φδατα) 

[PDF  ] 

 214 - Γεωργοπεριβαλλοντικζσ ενιςχφςεισ [PDF  ] 

 215 - Ενιςχφςεισ για τθν πρόνοια των ηϊων [PDF  ] 

 216 - Μθ παραγωγικζσ επενδφςεισ [PDF  ] 

 221 - Ρρϊτθ δάςωςθ γεωργικισ γθσ [PDF  ] 

 222 - Ρρϊτθ εγκατάςταςθ γεωργοδαςοκομικϊν ςυςτθμάτων ςε 
γεωργικι γθ 

Δεν υπάρχουν 
διακζςιμα 
ςτοιχεία 

 223 - Ρρϊτθ δάςωςθ μθ γεωργικισ γθσ [PDF  ] 

 224 - Ενιςχφςεισ Natura 2000 [PDF  ] 

 225 - Δαςοπεριβαλλοντικζσ ενιςχφςεισ [PDF  ] 

 226 - Αποκατάςταςθ του δαςοκομικοφ δυναμικοφ και κζςπιςθ 
δράςεων πρόλθψθσ 

[PDF  ] 

 227 - Μθ παραγωγικζσ επενδφςεισ [PDF  ] 

   

 Άξονασ 
3 

311 - Διαφοροποίθςθ ςε μθ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ [PDF  ] 

 312 - Στιριξθ τθσ ςφςταςθσ και ανάπτυξθσ επιχειριςεων [PDF  ] 

 313 - Ενκάρρυνςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων [PDF  ] 

 321 - Βαςικζσ υπθρεςίεσ για τθν οικονομία και τον αγροτικό πλθκυςμό [PDF  ] 

 322 - Ανάπλαςθ και ανάπτυξθ χωριϊν [PDF  ] 

 323 - Διατιρθςθ και αναβάκμιςθ τθσ αγροτικισ κλθρονομιάσ [PDF  ] 

 331 - Κατάρτιςθ και ενθμζρωςθ Δεν υπάρχουν 
διακζςιμα 
ςτοιχεία 

 341 – Μζτρο για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων και τθ δραςτθριοποίθςθ με 
ςτόχο τθν προπαραςκευι και υλοποίθςθ μιασ ςτρατθγικισ τοπικισ 
ανάπτυξθσ 

Δεν υπάρχουν 
διακζςιμα 
ςτοιχεία 

   

 Άξονασ 
4 

Άξονασ 4 - Αρικμόσ ομάδων τοπικισ δράςθσ [PDF  ] 

 Άξονασ 4 - Αρικμόσ ζργων και δικαιοφχων [PDF  ] 

 421 – Υλοποίθςθ ζργων ςυνεργαςίασ [PDF  ] 

 431 - Δαπάνεσ λειτουργίασ των ομάδων τοπικισ δράςθσ, απόκτθςθ 
δεξιοτιτων, δραςτθριοποίθςθ 

[PDF  ] 

 
 
 
 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis2_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis2_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_211_212.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_211_212.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_213.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_214.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_215.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_216.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_221.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_223.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_224.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_225.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_226.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_227.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis3_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis3_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_311.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_312.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_313.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_321.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_322.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_323.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis4_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis4_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_411_2_3.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_411_2_3.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_421.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_431.pdf
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1.2.4. Πίνακεσ Δεικτϊν Ελζγχου ΠΑΑ  
 
Σε κάκε κράτοσ μζλοσ, θ Διαχειριςτικι Αρχι και θ Επιτροπι Ελζγχου παρακολουκοφν κάκε 
πρόγραμμα αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) με τθ βοικεια οικονομικϊν δεικτϊν, δεικτϊν εκροϊν και 
δεικτϊν αποτελεςμάτων. Κάκε Διαχειριςτικι Αρχι αποςτζλλει ςτθν Επιτροπι, μζχρι τθν 30ι 
Ιουνίου, μια ετιςια ζκκεςθ προόδου αναφορικά με τθν εφαρμογι του προγράμματοσ για το 
προθγοφμενο θμερολογιακό ζτοσ. Θ Επιτροπι καταχωρεί όλα τα δεδομζνα ελζγχου ςε ζνα 
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΣΑΑ). Το ΕΔΑΑ ςυμβάλλει ςτθν επικφρωςθ των 
δεικτϊν ελζγχου και παράγει ςυνοπτικά δελτία ςχετικά με τθν πορεία εφαρμογισ των ΡΑΑ ςε 
επίπεδο ΕΕ27. Σχετικζσ γραφικζσ παραςτάςεισ διατίκενται διαδικτυακά. 
 
Βάςει των ςτοιχείων που γνωςτοποιοφν οι Διαχειριςτικζσ Αρχζσ με τισ ετιςιεσ εκκζςεισ προόδου, 
ζχουν καταρτιςτεί ςυνοπτικοί πίνακεσ με διαγράμματα που απεικονίηουν τθν πρόοδο τθσ 
εφαρμογισ των προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) τθσ ΕΕ, μζςω φυςικών και 
χρθματοοικονομικών δεικτών (ςυγκεκριμζνα, μζςω δεικτϊν εκροϊν). Μεταφορτϊςτε τα 
ςυνοπτικά δελτία για τθν ΕΕ των 27: Δθμόςιεσ δαπάνεσ ΡΑΑ *PDF + και Απόδοςθ ΡΑΑ *PDF ]. 
 
Για τθν παρουςίαςθ τθσ διαχρονικισ πορείασ των δαπανϊν των ΡΑΑ ανά άξονα και μζτρο, 
ςυγκεντρϊκθκαν από τα κράτθ μζλθ και ςε επίπεδο ΕΕ27 χρθματοοικονομικά ςτοιχεία, όπωσ 
μεταξφ άλλων, το ςφνολο των δθμόςιων δαπανϊν και θ ςυνειςφορά του ΕΓΤΑΑ. Διενεργείται 
επίςθσ ςφγκριςθ με τον ςυνολικό προχπολογιςμό που ζχει διατεκεί για το ςφνολο τθσ περιόδου 
προγραμματιςμοφ 2007-2013 (ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ μετά τον διαγνωςτικό ζλεγχο τθσ ΚΓΡ). 
Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία παράγονται και παρζχονται απευκείασ από τθ ΓΔ Γεωργίασ και 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ. 
 
Διατίκεται επίςθσ μια ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ ςε επίπεδο κρατϊν μελϊν και ςε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για τουσ δείκτεσ εκροϊν (ανά άξονα και μζτρο). Θ ςφγκριςθ με τουσ ςτόχουσ εκροϊν για 
τθν περίοδο 2007-2013 δείχνει τθν πορεία εφαρμογισ των προγραμμάτων. Για περιςςότερεσ 
λεπτομζρειεσ ςχετικά με τουσ δείκτεσ εκροϊν ανά μζτρο –ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανάλυςισ 
τουσ ανά κράτοσ μζλοσ– ανατρζξτε ςτθν αντίςτοιχθ ιςτοςελίδα. Για τον πλιρθ κατάλογο με τουσ 
δείκτεσ εκροϊν και τα ςχετικά δελτία, βλ. Ραράρτθμα 3.Θ του ΚΡΕΑ. 
 
1.3. Βάςθ δεδομζνων ζργων ΠΑΑ 
 
Θ βάςθ δεδομζνων δείχνει πϊσ αξιοποιικθκε ςτθν πράξθ το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ (ΕΓΤΑΑ) από αγρότεσ «επιχειρθματίεσ» ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθν ΕΕ. Ραρζχει λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ για τα ζργα αγροτικισ ανάπτυξθσ, από τα είδθ των ζργων που χρθματοδοτοφνται ζωσ 
με ποιον τρόπο εξαςφαλίηεται πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ. Διαπιςτϊνεται θ φπαρξθ ζργων από 
κάκε χϊρα τθσ ΕΕ, τα οποία καλφπτουν όλουσ τουσ άξονεσ των ΡΑΑ. Για να βρείτε πλθροφορίεσ για 
τον τφπο ζργου που ςασ ενδιαφζρει, πραγματοποιιςτε απλϊσ αναηιτθςθ ςτον πίνακα τθσ βάςθσ 
δεδομζνων. Μπορείτε να αναηθτιςετε πάνω από 570 διακζςιμα ζργα με κριτιρια όπωσ: μζτρο 
ΡΑΑ, λζξθ-κλειδί, χϊρα και ΡΑΑ, διακρατικι ςυνεργαςία κ.λπ. 
 
1.4. Βελτίωςθ τθσ εφαρμογισ  
 
Θ βελτίωςθ τθσ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ αποτελεί τον πυρινα τθσ 
αποςτολισ του ΕΔΑΑ. Για να επιτευχκεί ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ πραγματοποιοφνται, μεταξφ 
άλλων, αναλυτικζσ εργαςίεσ με τθ βοικεια των οποίων: 

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/en/rdp-monitoring-indicator-tables_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/monitoring_indicators/financial_and_physical_indicators/rdp/b_financial-expenditure-2013_a_eu27.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/monitoring_indicators/financial_and_physical_indicators/rdp/Output_indicators_2007-2011_EU27.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/output-indicators/en/output-indicators_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/introduction/en/introduction_en.cfm
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 αυξάνεται θ κατανόθςθ ςχετικά με το πϊσ λειτουργεί θ πολιτικι ςτθν πράξθ, 
 αξιολογοφνται οι εργαςίεσ που αποδίδουν και τι μπορεί να βελτιωκεί, και 
 παρζχονται νζα ςτοιχεία που λαμβάνονται υπόψθ κατά τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων 

ςτα κράτθ μζλθ και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Το αναλυτικό ζργο του ΕΔΑΑ εκτελείται με τθ βοικεια διαφόρων μζςων. Σε αυτά περιλαμβάνονται: 

 Οι Θεματικζσ ομάδεσ εργαςίασ (ΘΟΕ) 
 Οι ομάδεσ εςτίαςθσ τθσ επιτροπισ ςυντονιςμοφ του ΕΔΑΑ και θ υποεπιτροπι LEADER 
 Κοινζσ κεματικζσ πρωτοβουλίεσ του ΕΑΔ 
 Ζγγραφα εργαςίασ που εκπονοφνται ειδικά για τα κεματικά γεγονότα του ΕΔΑΑ 
 Το τακτικό αναλυτικό ζργο για τθν εφαρμογι των ΡΑΑ 

 
Τα κζματα που αναλφονται μποροφν να υποδιαιρεκοφν χονδρικά ςε τρεισ ομάδεσ: 

1. Οριηόντια κζματα που ςυνδζονται με ευρφτερα ηθτιματα εφαρμογισ. Τα κζματα αυτά 
αναλφονται παρακάτω. 
 Αγροτικζσ τυπολογίεσ και ςτόχευςθ 
 Δεςμοί μεταξφ τθσ γεωργικισ και τθσ ευρφτερθσ αγροτικισ οικονομίασ 
 Δθμόςια αγακά και υπθρεςίεσ ςτθ γεωργία 
 Μθχανιςμοί υλοποίθςθσ τθσ πολιτικισ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ τθσ ΕΕ 

2. Θεματικά ηθτιματα. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςε αυτιν τθν ενότθτα. 
3. Τα ΡΑΑ και τα μζτρα τουσ. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ εδϊ. 

 
Τα ευριματα του κεματικοφ ζργου και των κεματικϊν δραςτθριοτιτων του ΕΔΑΑ κακίςτανται 
διακζςιμα μζςω ςυγκεκριμζνων φόρουμ που χρθςιμοποιοφνται ςτισ εκδόςεισ του ΕΔΑΑ και μζςω 
άλλων μθχανιςμϊν διάδοςθσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ εκδόςεισ του ΕΔΑΑ 
κάντε κλικ εδϊ. 
 
1.4.1. Τυπολογίεσ και ςτόχευςθ 
 
Οι αγροτικζσ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ παρουςιάηουν διαφορζσ όςον αφορά τουσ φυςικοφσ, 
κοινωνικοοικονομικοφσ, περιβαλλοντικοφσ και κεςμικοφσ παράγοντεσ. Αν και θ πολυμορφία αυτι 
αποτελεί ζναν από τουσ καλφτερουσ πόρουσ τθσ Ευρϊπθσ, δεν παφει να δθμιουργεί προκλιςεισ για 
πολλά κράτθ μζλθ ςχετικά με τον επακριβι οριςμό των αγροτικϊν περιοχϊν. Ο εν λόγω οριςμόσ 
είναι ςθμαντικόσ για τον ςχεδιαςμό τθσ πολιτικισ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ και για τθ 
διαςφάλιςθ τθσ ςυμπλθρωματικότθτάσ τθσ με άλλα κεφάλαια τθσ ΕΕ που αποςκοποφν ςτθν 
ανάπτυξθ των αγροτικϊν περιοχϊν, και ιδίωσ των περιοχϊν που ζχουν ξεχωριςτζσ ανάγκεσ. 
 
Θ Θεματικι Ομάδα Εργαςίασ 1 δθμιουργικθκε το 2009 για να αντιμετωπίςει τα ηθτιματα αυτά, και 
κυρίωσ, για να βελτιϊςει τθν αποτελεςματικότθτα των προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) 
όςον αφορά τθ ςτόχευςθ των εδαφικϊν ιδιαιτεροτιτων και αναγκϊν των αγροτικϊν περιοχϊν. Υπό 
τθν προεδρία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (ΓΔ Γεωργίασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ), θ ομάδα αυτι 
εξζταςε ενδελεχϊσ 23 εκνικά και 12 περιφερειακά ΡΑΑ τθσ περιόδου 2007-2013. 
 
Ευριματα 

Ο οριςμόσ των αγροτικϊν περιοχϊν** του ΟΟΣΑ που παρζχεται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για 
χριςθ από τα κράτθ μζλθ υιοκετικθκε μόνο από λίγα εκνικά και περιφερειακά ΡΑΑ και τα 
ευριματα τθσ ομάδασ εργαςίασ υποδθλϊνουν ότι ενδζχεται να μθν ικανοποιοφνται οι ανάγκεσ 
πολλϊν κρατϊν μελϊν. 
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Αντί για τουσ οριςμοφσ του ΟΟΣΑ, τα κράτθ μζλθ ι οι περιφζρειεσ χρθςιμοποιοφν μια ευρεία 
ποικιλία εδαφικϊν οριςμϊν για να ςτοχεφςουν τα μζτρα των οικείων ΡΑΑ. Ανάλογα με το 
επίκεντρό τουσ οι οριςμοί αυτοί μποροφν να ομαδοποιθκοφν χονδρικά, είτε ωσ τομεακοί (π.χ. 
γεωργία και δαςοκομία) είτε ωσ εδαφικοί (π.χ. περιοχζσ επιλζξιμεσ για μζτρα του άξονα 3). Τα 
κράτθ μζλθ ζχουν ςυνειδθτοποιιςει ςε μεγάλο βακμό τόςο τθν ανάγκθ για ςαφι οριοκζτθςθ των 
ταμείων τθσ ΕΕ όςο και τθ δυνατότθτα ςυμπλθρωματικότθτασ μεταξφ των ΕΓΤΑΑ και των λοιπϊν 
ταμείων, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ κάλυψθ των αναπτυξιακϊν αναγκϊν των αγροτικϊν περιοχϊν τθσ 
ΕΕ. 
 
(**) Σφμφωνα με τον Οργανιςμό Οικονομικισ Συνεργαςίασ & Ανάπτυξθσ (ΟΟΣΑ), ωσ κατά βάςθ 
αγροτικζσ περιοχζσ ορίηονται οι περιοχζσ ςτισ οποίεσ ποςοςτό μεγαλφτερο του 50% του πλθκυςμοφ 
ηει ςε αγροτικζσ κοινότθτεσ. Αγροτικζσ κοινότθτεσ είναι οι κοινότθτεσ με πυκνότθτα πλθκυςμοφ 
χαμθλότερθ από 150 κατοίκουσ /km2. 
 
Δομικζσ ενότθτεσ για μια ανακεωρθμζνθ τυπολογία των αγροτικϊν περιοχϊν 
 
Δεδομζνθσ τθσ πολυμορφίασ των αγροτικϊν περιοχϊν τθσ ΕΕ, είναι ςθμαντικό κάκε κράτοσ μζλοσ 
και κάκε περιφζρεια να επιλζγει όχι μόνο τον κατάλλθλο οριςμό για τισ αγροτικζσ περιοχζσ, αλλά 
να ζχει επίςθσ τθν ευκαιρία να λαμβάνει υπόψθ και τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςε κάκε αγροτικι 
περιοχι πριν καταλιξει ςτθν αντίςτοιχθ τυπολογία. Στο πλαίςιο αυτό προτάκθκαν τρεισ «δομικζσ 
ενότθτεσ», που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τον οριςμό τθσ τυπολογίασ των αγροτικϊν 
περιοχϊν: 

 βακμόσ φυςικοφ μειονεκτιματοσ, 
 περιβαλλοντικι ευαιςκθςία, και 
 κοινωνικοοικονομικό μειονζκτθμα. 

 
Θ βαρφτθτα που αποδίδεται ςε κάκε δομικι ενότθτα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ δθμιουργία 
μεμονωμζνων τυπολογιϊν όπου λαμβάνονται υπόψθ οι ιδιαιτερότθτεσ των περιφερειϊν ι των 
κρατϊν μελϊν. Κάκε δομικι ενότθτα αποτελεί ςυνδυαςμό μεμονωμζνων παραγόντων (βλζπε 
πίνακα) και κάκε παράγοντασ μπορεί να μετρθκεί με ςυγκεκριμζνο ςφνολο δεικτϊν. 
 

ΔΟΜΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Δομικζσ ενότθτεσ Παράγοντεσ 

Αγροτικοί Οριςμοί 

1 Ρυκνότθτα πλθκυςμοφ 

2 Αςτικζσ Ρεριοχζσ 

3 Χριςθ Γθσ 

Ενότθτα 1 - Φυςικό μειονζκτθμα 4 Φυςικό μειονζκτθμα 

Ενότθτα 2 - Περιβαλλοντικι ευαιςκθςία 5 Ρεριβαλλοντικι ευαιςκθςία 

Ενότθτα 3 – Κοινωνικοοικονομικό 
μειονζκτθμα 

6 Δθμογραφία 

7 Κοινωνικοοικονομικά προβλιματα 

8 Οικονομικι Δομι 

9 Ρρόςβαςθ ςε αςτικζσ υπθρεςίεσ/οικονομίεσ 
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Με τον τρόπο αυτό, μποροφν να αναπτυχκοφν ςυγκεκριμζνεσ τυπολογίεσ που ςυνδζονται με τουσ 
ςκοποφσ ςτόχευςθσ τθσ πολιτικισ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ. Θ δυνατότθτα αντιμετϊπιςθσ των 
«νζων προκλιςεων» τθσ πολιτικισ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ αποτελεί μία επίςθσ ςθμαντικι 
πτυχι που πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ςε μια τυπολογία. Ωςτόςο, οι δείκτεσ που ςυνδζονται με 
τα ηθτιματα αυτά δεν προςφζρονται για κατθγοριοποίθςθ με κοινό τρόπο. 
 
Βαςικζσ εκκζςεισ 

 Ζκκεςθ Βιματοσ 1 ΘΟΕ1 *PDF ] 
 Ζκκεςθ Βιματοσ 2 ΘΟΕ1 *PDF ] 
 Τελικι ζκκεςθ ΘΟΕ1 *PDF +, Ραράρτθμα 1 *PDF +, Ραράρτθμα 2 *PDF +, Ραράρτθμα 3 

[PDF +, Ραράρτθμα 4 *PDF ] 
 Φυλλάδιο ΘΟΕ1 *PDF ] 
 Σκοπόσ τθσ ςυνοπτικισ τελικισ ζκκεςθσ είναι να καταςτοφν τα κφρια ευριματα τθσ τελικισ 

ζκκεςθσ περιςςότερο προςβάςιμα ςτο ευρφτερο κοινό. Ρεριλαμβάνει ενότθτεσ ςε κάκε ζνα 
από τα κφρια ςυςτατικά ςτοιχεία του ζργου τθσ ΘΟΕ1 (π.χ. χριςθ του οριςμοφ του ΟΟΣΑ, 
ςυμπλθρωματικότθτα και οριοκζτθςθ, πικανζσ δομικζσ ενότθτεσ για μια μελλοντικι 
αγροτικι τυπολογία): *PDF ] 

 
Στθν ιςτοςελίδα αυτι μπορείτε να βρείτε ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, όπωσ άρκρα και μελζτεσ 
περιπτϊςεων. 
 
1.4.2. Γεωργία και αγροτικι οικονομία 
 
Θ Θεματικι Ομάδα Εργαςίασ 2 δθμιουργικθκε τον Μάρτιο του 2009 με ςκοπό τθν ανάλυςθ των 
δεςμϊν μεταξφ τθσ γεωργίασ και τθσ ευρφτερθσ αγροτικισ οικονομίασ. Κφριοσ ςτόχοσ τθσ είναι να 
αναγνωρίςει και να περιγράψει τισ πικανζσ ςυνζργειεσ και/ι ςυγκροφςεισ μεταξφ τθσ γεωργίασ και 
τθσ αγροτικισ οικονομίασ ςε διάφορεσ αγροτικζσ περιοχζσ τθσ ΕΕ. Θ ομάδα εργαςίασ, υπό τθν 
προεδρία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Γενικι Διεφκυνςθ Γεωργίασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ) και 
αποτελοφμενθ από εκνικοφσ εμπειρογνϊμονεσ, κατθφκυνε το αναλυτικό ζργο, το οποίο εςτιάηεται: 

 Στθν ανάλυςθ ειςροϊν/εκροϊν 18 μικρϊν περιφερειϊν (NUTS 31) που αντιπροςωπεφουν 
διαφορετικοφσ τφπουσ αγροτικϊν περιοχϊν ςτθν ΕΕ. 

 Στθν ταξινόμθςθ των ζξι προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ 2007-2013 και των άλλων 
προγραμματικϊν εγγράφων που ςυνδζονται με τισ επιλεγμζνεσ περιοχζσ.  

 
Ευριματα  
 
Τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ ειςροϊν/εκροϊν ςτισ 18 περιφζρειεσ ζδειξαν ότι οι δεςμοί μεταξφ 
τθσ γεωργίασ και τθσ υπόλοιπθσ τοπικισ/περιφερειακισ οικονομίασ είναι γενικά ιςχυρότεροι και 
πιο κετικοί ςε ςφγκριςθ με τθν εικόνα που φιλοτεχνοφν τα ςτατιςτικά ςτοιχεία, όπου ςυχνά θ 
γεωργία ζχει χαμθλι αναλογία ςτο τοπικό Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊόν (ΑΕγχΡ) ι τθν απαςχόλθςθ. 
Θ γεωργία χαρακτθρίηεται «κομβικόσ παράγοντασ» τθσ τοπικισ οικονομίασ ςτισ 14 από τισ 18 
περιφζρειεσ που μελετικθκαν και οι δεςμοί τθσ με τθν επεξεργαςία τροφίμων, τα ξενοδοχεία, τθν 
εςτίαςθ και το εμπόριο φαίνονται ιδιαίτερα ιςχυροί. 
Στουσ ςθμαντικοφσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τουσ δεςμοφσ μεταξφ τθσ γεωργίασ και των άλλων 
τομζων περιλαμβάνονται: 

 Τα φυςικά πλεονεκτιματα (ποιότθτα τθσ γθσ, κλίμα, τοπικά τουριςτικά αξιοκζατα). 
 Θ φπαρξθ υποδομϊν. 
 Θ ςυνολικι ιςχφσ τθσ εκνικισ οικονομίασ. 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D001BA-BB22-60EE-A3DD-6D99F3CF3FD8
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D00440-C5C7-996F-408D-96AD00CF6B69
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D006FD-C169-200D-F420-1E539F269C79
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D00A1A-CE23-6DFD-978F-04559953AA96
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D00C5A-D95C-5715-F863-AE87504ABC17
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D00E77-02EE-FF4C-9DFA-AE4E85585845
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D0105E-E0B4-1DDB-93A1-A0331148FF9D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D438E7EF-0810-7B5E-49F2-8DA65CD7F698
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D438E7EF-0810-7B5E-49F2-8DA65CD7F698
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82DE6746-B2EB-0BBC-A9BB-7CB04E39EAB0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82DE6746-B2EB-0BBC-A9BB-7CB04E39EAB0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82E212E6-AAF0-F826-7111-F71E97FE8A42
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82E212E6-AAF0-F826-7111-F71E97FE8A42
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=18777231-BED8-38DA-51C3-743505D773B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=18777231-BED8-38DA-51C3-743505D773B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=187776CD-91E7-C491-437A-EB95F93BCE0C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=187776CD-91E7-C491-437A-EB95F93BCE0C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=18777AFD-A066-B4FF-D3A3-F3C13E97BE7F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=18777AFD-A066-B4FF-D3A3-F3C13E97BE7F
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/improving-implementation/typologies-and-targeting/gr/typologies-and-targeting_gr.cfm
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 Το επίπεδο εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και επιχειρθματικοφ δυναμικοφ του τοπικοφ 
πλθκυςμοφ. 

 Θ πρόςβαςθ ςτθ ςτιριξθ χρθματοδότθςθσ, που ςυνδζεται κυρίωσ με τθν πολυπλοκότθτα των 
διαδικαςιϊν εφαρμογισ, τθν κλίμακα χρθματοδότθςθσ και τθν ταχφτθτα λιψθσ 
/διεκπεραίωςθσ των αποφάςεων.  

 
Επιπτϊςεισ τθσ αςκοφμενθσ πολιτικισ 
 
Θ ανάλυςθ των ΡΑΑ και των άλλων προγραμματικϊν εγγράφων ςτο ζνα τρίτο των 18 –αρχικά- 
επιλεγμζνων περιφερειϊν κατζςτθςε δυνατι τθ ςυναγωγι οριςμζνων ςθμαντικϊν ςυμπεραςμάτων 
ςε ςχζςθ με τθν αςκοφμενθ πολιτικι. 

 Ενϊ ςε μερικά προγραμματικά ζγγραφα αγροτικισ ανάπτυξθσ γίνεται αναφορά ςτθ ςθμαςία 
τθσ ενίςχυςθσ των δεςμϊν μεταξφ τθσ γεωργίασ και τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ, θ ςυνζπεια 
τθσ προςζγγιςισ τουσ κάκε άλλο παρά ςυνεπισ είναι. Ραρατθρείται επίςθσ ότι δεν υπάρχει 
ςυνοχι ςε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίον οι διακθρυγμζνοι ςκοποί μεταφζρονται ςτισ 
προτεραιότθτεσ/ ςτόχουσ και ςτα μζτρα. 

 Μεταξφ των ΡΑΑ και των λοιπϊν χρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων (ςε ευρωπαϊκό, εκνικό 
και περιφερειακό επίπεδο) διαπιςτϊκθκε ελάχιςτθ ςυμπλθρωματικότθτα, με αποτζλεςμα 
να δυςχεραίνεται θ πλιρθσ ενςωμάτωςθ τθσ χριςθσ των διακζςιμων οικονομικϊν πόρων 
ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ. Οι πολιτικζσ αγροτικισ ανάπτυξθσ πρζπει να αναπτφξουν και να 
προςφζρουν πιο ολοκλθρωμζνεσ απαντιςεισ για τισ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν οι 
περιςςότερεσ περιοχζσ, αξιοποιϊντασ καλφτερα, μεταξφ άλλων, τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτα 
διάφορα ςτάδια των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων. 

 Για να βελτιωκεί θ εφαρμογι των ΡΑΑ, κα μποροφςαν να επιφερκοφν τροποποιιςεισ ςτα 
κριτιρια επιλογισ των μζτρων, ϊςτε να αναγνωριςτοφν ρθτά οι δεςμοί μεταξφ τθσ 
γεωργίασ και των λοιπϊν τομζων. Ραραδείγματοσ χάρθ, θ υψθλι βακμολόγθςθ των ζργων 
οικονομικισ διαφοροποίθςθσ που προβλζπουν τθ δθμιουργία δεςμϊν με τθν τοπικι 
γεωργικι δραςτθριότθτα –εφόςον μποροφν να δθμιουργθκοφν ςαφι πολλαπλαςιαςτικά 
αποτελζςματα (π.χ. νζεσ κζςεισ εργαςίασ, ενιςχυμζνα ειςοδιματα κ.λπ.)– ι μια καλφτερθ 
ςτόχευςθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων, αποτελοφν δφο επιλογζσ προσ τθν κατεφκυνςθ 
αυτι. Θ αποτελεςματικότερθ τεχνικι υποςτιριξθ των υποψιφιων επενδυτϊν, θ οποία κα 
ενιςχφει τθ βιωςιμότθτα του ζργου και τουσ δεςμοφσ με τθν τοπικι γεωργία, και θ 
υποχρεωτικι υποβολι ςχεδίου εμπορικισ προϊκθςθσ, όπου αυτό είναι δυνατό, κα 
μποροφςαν να βελτιϊςουν τον ςχεδιαςμό των ζργων. 

 
Βαςικζσ εκκζςεισ 
 

 ΘΟΕ2 - Επιλογι των περιφερειϊν και αποτελζςματα αρχικισ ανάλυςθσ ειςροϊν/εκροϊν *PDF 
] 

 ΘΟΕ2 - Σφνοψθ ευρθμάτων αρχικισ ανάλυςθσ ειςροϊν/εκροϊν και περιφερειακϊν 
αναλφςεων *PDF ] 

 ΘΟΕ2 - Τελικά αποτελζςματα ανάλυςθσ ειςροϊν/εκροϊν και πρόςκετθ ποιοτικι αναηιτθςθ 
ςε επιλεγμζνεσ περιφζρειεσ *PDF ] 

 ΘΟΕ2 - Ανάλυςθ πλαιςίου διαχείριςθσ του προγράμματοσ και ζργα ςε επιλεγμζνεσ 
περιφζρειεσ *PDF ]  

o Ραράρτθμα 1 – Ερευνθτικά ερωτθματολόγια ςε 6 περιφζρειεσ *PDF ] 
o Ραράρτθμα 2 – Ραραδείγματα ζργων *PDF ] 

 ΘΟΕ2- Τελικι ζκκεςθ *PDF ] 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25EDFFD0-E551-D15A-990F-98374D4BAA42
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25EDFFD0-E551-D15A-990F-98374D4BAA42
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25EE01A8-E719-F85B-1D36-29C9581638F1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25EE03E6-E1D2-D11E-66FF-12BF5E99455E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25EE091A-93E0-9749-01FD-4A336EF5C33E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25EE0598-E4C4-0D97-9208-6505534A280C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25EE074E-B2EC-22E7-7EFE-40F45A6ECF71
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1C294B23-DDA5-E243-A0E0-DD6E75D98528
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 Φυλλάδιο ΘΟΕ2 *PDF ] 
 Το ζγγραφο «Ανάλυςθ τθσ πολιτικισ από τισ πρόςφατεσ ζρευνεσ» περιλαμβάνει ςυνοπτικά 

τα βαςικά ευριματα τθσ τελικισ ζκκεςθσ και βαςίηεται ςτισ πιο ςχετικζσ ερευνθτικζσ 
εκκζςεισ που ζχουν ιδθ δθμοςιευτεί για το ςυγκεκριμζνο κζμα *PDF ]. 

 
Μπορείτε να βρείτε ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ όπωσ άρκρα και μελζτεσ περιπτϊςεων ςε αυτι 
τθν ιςτοςελίδα. 
 
1.4.3. Παροχι δθμόςιων αγακϊν 
 
Θ πρόςβαςθ ςτα δθμόςια αγακά και ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ είναι δυνατι για όλουσ, όπωσ 
άλλωςτε και θ ςυλλογικι τουσ χριςθ. Εξ οριςμοφ, τα εν λόγω αγακά και υπθρεςίεσ δεν παρζχονται 
μζςω των μθχανιςμϊν τθσ αγοράσ. Ραραδείγματα δθμόςιων αγακϊν που παρζχονται μζςω τθσ 
γεωργίασ είναι: θ βιοποικιλότθτα ςτισ καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ, τα τοπία και φυςικοί πόροι όπωσ 
το νερό και τα εδάφθ. Επιπλζον, θ γεωργία αςκεί επίδραςθ ςε οικονομικά ι κοινωνικά δθμόςια 
αγακά και με τθ βοικειά τθσ μποροφν να αναπτυχκοφν ακμάηουςεσ και ευθμεροφςεσ αγροτικζσ 
κοινότθτεσ. 
Σιμερα, λόγω των ςθμαντικϊν τεχνολογικϊν και τεχνικϊν μεταβολϊν που ςυντελζςτθκαν ςτθ 
γεωργία (όπωσ θ ζνταςθ τθσ χριςθσ γθσ και θ εγκατάλειψθ των οριακϊν καλλιεργιςιμων εδαφϊν), 
θ παροχι δθμόςιων αγακϊν δεν μπορεί να κεωρείται πλζον δεδομζνθ. Απαιτείται πολιτικι δράςθ 
για να αντιςτακμιςτοφν αυτζσ οι εξελίξεισ και να αποςοβθκοφν φαινόμενα όπωσ θ ςυνεχισ μείωςθ 
πολλϊν ειδϊν και οικοτόπων, θ λειψυδρία, οι δαςικζσ πυρκαγιζσ, θ διάβρωςθ του εδάφουσ, κακϊσ 
και θ μετανάςτευςθ του πλθκυςμοφ από τα αγροτικά προσ τα αςτικά κζντρα. 
Στο πλαίςιο αυτό, οι πολιτικζσ γεωργικισ και αγροτικισ ανάπτυξθσ μποροφν να διαδραματίςουν 
ςθμαντικό ρόλο, ςυμβάλλοντασ ςτθν παροχι δθμόςιων αγακϊν θ οποία αναγνωρίηεται ολοζνα και 
περιςςότερο από το ευρφ κοινό. 
 
Θ Θεματικι Ομάδα Εργαςίασ 3 ςχετικά με τα «Δθμόςια Αγακά και τθ Δθμόςια Ραρζμβαςθ» 
δθμιουργικθκε ςτισ αρχζσ του 2009 για να εξετάςει το ηιτθμα των «δθμόςιων αγακϊν» και τον 
τρόπο με τον οποίο θ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξι τουσ. Θ 
ΘΟΕ3, ςυγκροτοφμενθ από εκνικοφσ εμπειρογνϊμονεσ, εκπροςϊπουσ ΜΚΟ και υπό τθν προεδρία 
τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (ΓΔ Γεωργίασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ), υποςτθρίχκθκε από τισ 
αναλυτικζσ εργαςίεσ ειδικϊν επιςτθμόνων. 
 
Τον Δεκζμβριο του 2010 πραγματοποιικθκε ζνα καταλθκτικό ςεμινάριο. Στόχοσ του ςεμιναρίου 
ιταν θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του ζργου ςε μια ευρφτερθ ομάδα ενδιαφερομζνων και θ 
αποςαφινιςθ τθσ ζννοιασ των δθμόςιων αγακϊν ςε ζνα ευρφτερο ακροατιριο. Αποδείχκθκε 
επίςθσ ότι το εννοιολογικό πλαίςιο των δθμόςιων αγακϊν προςφζρει κοινό ζδαφοσ ςυηθτιςεων 
για τθν ΚΓΡ και τθν αγροτικι ανάπτυξθ. 
 
Ευριματα 
 

 Θ αγροτικι ανάπτυξθ, ςτο πλαίςιο τθσ κοινισ γεωργικισ πολιτικισ, προςφζρει μια ςειρά 
αποτελεςματικϊν μζτρων για τθν ενκάρρυνςθ τθσ εφαρμογισ των περιβαλλοντικά υγειϊν 
ςυςτθμάτων καλλιζργειασ, των πρακτικϊν διαχείριςθσ, κακϊσ και των επενδφςεων που 
ευνοοφν τθν παροχι των δθμόςιων αγακϊν. 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D43CAB44-C564-87B4-810E-A7B24D0BF763
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D43CAB44-C564-87B4-810E-A7B24D0BF763
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82F5D6D1-D129-54D4-C51B-8F7F111A2EF5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82F5D6D1-D129-54D4-C51B-8F7F111A2EF5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82F9C896-A874-2951-0408-4E459C03F4BE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82F9C896-A874-2951-0408-4E459C03F4BE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3AE81EE-DCCB-D1C0-200F-4A0CA72525E7
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/improving-implementation/agriculture-and-rural-economy/gr/agriculture-and-rural-economy_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/public-goods-seminar/en/public-good-seminar_en.cfm
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 Κάποια από αυτά τα μζτρα, όπωσ τα γεωργοπεριβαλλοντικά μζτρα, δθμιουργοφν κετικά 
πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα για τισ αγροτικζσ δραςτθριότθτεσ, τονϊνοντασ τθν 
απαςχόλθςθ, τον τουριςμό και τθν παραγωγι προϊόντων προςτικζμενθσ αξίασ. 

 Θ ανάπτυξθ των δεξιοτιτων και των γνϊςεων των διαχειριςτϊν τθσ γεωργίασ, όπωσ θ 
κατάρτιςθ ςε τεχνικζσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ι οι ςυμβουλζσ για τθν αειφόρο χριςθ 
των πόρων, αποδείχκθκε ιδιαίτερα αποτελεςματικι για τθν αλλαγι των γεωργικϊν 
πρακτικϊν. 

 Μεγάλθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτον ςχεδιαςμό των μζτρων τα οποία πρζπει να 
επιλζγονται και να εφαρμόηονται ςφμφωνα με τισ τοπικζσ ανάγκεσ. Για να διαςφαλιςτεί θ 
αποτελεςματικι, αποδοτικι και διαφανισ εφαρμογι των εν λόγω μζτρων, πρζπει ςε κάκε 
περίπτωςθ να εφαρμοςτεί ζνα λειτουργικό ςφςτθμα ελζγχου και αξιολόγθςθσ. 

 Το πιο ςθμαντικό μζτρο πολιτικισ, που ςυμβάλλει ςτθν παροχι περιβαλλοντικϊν δθμόςιων 
αγακϊν ςτο πεδίο τθσ γεωργίασ, είναι τα γεωργοπεριβαλλοντικά μζτρα που ενκαρρφνουν 
τισ περιβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ και τθ χριςθ περιβαλλοντικά υγιϊν αγροτικϊν πρακτικϊν. Θ 
επιτυχία του μζτρου ζγκειται ςτθν ευελιξία του και ςτθ δυνατότθτά του να ςχεδιαςτεί 
ςφμφωνα με τισ τοπικζσ ανάγκεσ. 

 
Βαςικζσ εκκζςεισ 
 

 Ζκκεςθ Κατάςταςθσ ΘΟΕ3 – Νοζμβριοσ 2010 *PDF ] 
 Εννοιολογικό Ρλαίςιο ΘΟΕ3 *PDF ] 
 Τελικι Ζκκεςθ ΘΟΕ3 *PDF ] 
 Φυλλάδιο ΘΟΕ3 *PDF ] 
 Θ ςυγκεφαλαιωτικι ζκκεςθ, αν και «τεχνικι» ωσ προσ το περιεχόμενό τθσ, απευκφνεται ςε 

ζνα ςτοχευμζνο κοινό και ζχει ωσ ςτόχο να παρουςιάςει τα πορίςματα τθσ ΘΟΕ 3 με πιο 
ςυνοπτικό τρόπο, οφτωσ ϊςτε να είναι ζτοιμα προσ χριςθ *PDF ]. 

 
Μπορείτε να βρείτε ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, όπωσ άρκρα και μελζτεσ περιπτϊςεων ςε 
αυτιν τθν ιςτοςελίδα. 
 
1.4.4. Μθχανιςμοί υλοποίθςθσ 
 
Θ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ εφαρμόηεται από κοινοφ από τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τα κράτθ μζλθ. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι είναι αρμόδια για τθν ζγκριςθ των 
προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) και για τθ διαςφάλιςθ τθσ ορκισ οικονομικισ 
διαχείριςθσ των κοινοτικϊν κεφαλαίων. Τα κράτθ μζλθ ορίηουν τισ εκνικζσ νομικζσ και διοικθτικζσ 
διαδικαςίεσ με ςκοπό να εξαςφαλίςουν τθν ορκι χριςθ του ενωςιακοφ προχπολογιςμοφ που 
διακζτουν.  
Θ κακθμερινι εφαρμογι τθσ πολιτικισ αποτελεί ευκφνθ των εκνικϊν αρχϊν. Θ εφαρμογι των ΡΑΑ 
μπορεί, ςτθ ςυνζχεια, να αναλθφκεί ςε περιφερειακά ι υπο-περιφερειακά επίπεδα. Ωσ εκ τοφτου, 
θ διαχείριςθ και θ υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ ςυντελοφνται ςε 
διαφορετικά επίπεδα και εμφανίηουν μεγάλεσ διαφορζσ μεταξφ των χωρϊν. Ωσ μθχανιςμοί 
υλοποίθςθσ μποροφν να χαρακτθριςτοφν το ςφνολο των διεργαςιϊν και διαδικαςιϊν που 
εξαςφαλίηουν ότι οι ςτόχοι τθσ πολιτικισ μετουςιϊνονται ςε ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ και 
δοκιμάηονται ςτθν πράξθ. 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=260BD71D-BD8A-ACEE-A64D-56E0B220D4B9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=260BD8EA-A4CB-C498-1375-8C96A9AC9738
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=260BDAAE-0BDA-C671-41E7-31CED794278A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D44F5AC8-F0D1-373F-E090-B782D2D22384
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D44F5AC8-F0D1-373F-E090-B782D2D22384
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8302E24B-FCCE-CBDE-27AF-97CBBAB09B4F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8302E24B-FCCE-CBDE-27AF-97CBBAB09B4F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=830692A4-E6B0-BA9D-AA24-64AEB970BCCB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=830692A4-E6B0-BA9D-AA24-64AEB970BCCB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=260BDCC4-D168-397D-E38B-5C92A88281BD
http://enrd.ec.europa.eu/themes/public-goods/gr/public-goods_gr.cfm
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Σκοπόσ τθσ Θεματικισ Ομάδασ Εργαςίασ 4 είναι να εξαςφαλίςει ότι θ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ 
τθσ ΕΕ διακζτει το αποτελεςματικότερο και αποδοτικότερο δυνατό ςφςτθμα υλοποίθςθσ. Θ εντολι 
τθσ ομάδασ ζγκειται ςτο να εξετάςει τθ διαδικαςία εφαρμογισ των προγραμμάτων ςτθν ΕΕ, να 
εντοπίςει τισ πτυχζσ που αποδίδουν καλά και τισ πτυχζσ που ενδζχεται να απαιτοφν βελτίωςθ και 
να διερευνιςει ποιεσ απτζσ βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ μποροφν να πραγματοποιθκοφν. 
Θ ομάδα εξζταςε τουσ διάφορουσ μθχανιςμοφσ υλοποίθςθσ που τίκενται ςε εφαρμογι τόςο ςτα 
διάφορα ςτάδια του κφκλου προγραμματιςμοφ, όςο και μζςω τθσ ευρφτερθσ αλυςίδασ υλοποίθςθσ 
(ευρωπαϊκό, εκνικό, περιφερειακό, υπο-περιφερειακό επίπεδο, επίπεδο δικαιοφχου): 

 τθ ςτρατθγικι προςζγγιςθ και ςτόχευςθ,  
 τθ διαδικαςία προγραμματιςμοφ και τισ οικονομικζσ διαςτάςεισ,  
 τισ διαδικαςίεσ εφαρμογισ και τθν οργανωτικι ςυγκρότθςθ (ςυμπεριλαμβανομζνων 

ςυγκεκριμζνων πτυχϊν όπωσ: το LEADER, τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ, τουσ 
ελζγχουσ),  

 τθ λειτουργία τθσ αρχισ τθσ ςυνεργαςίασ,  
 τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ και του ςυντονιςμοφ με τισ άλλεσ πολιτικζσ τθσ ΕΕ.  

 
Ευριματα 
 
Τα ευριματα τθσ ομάδασ εργαςίασ ζχουν ςυμπυκνωκεί ςε μια τελικι ζκκεςθ που περιλαμβάνει 
ςυνοπτικά τισ περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ ανά κζμα, διάφορεσ κετικζσ πρακτικζσ υλοποίθςθσ που 
τίκενται ςε εφαρμογι ςτθν ΕΕ και ςυμπεράςματα για τουσ τομείσ που κα μποροφςαν να 
βελτιϊςουν τθν υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ, και ειδικότερα: 

 Τθν περαιτζρω εςτίαςθ ςτουσ ςτόχουσ τθσ πολιτικισ και τθν ενδυνάμωςθ τθσ ςυνοχισ μζςω 
τθσ αλυςίδασ υλοποίθςθσ. 

 Τθν προςφορά λιγότερων και απλοφςτερων μζτρων και τθν αφξθςθ τθσ ευελιξίασ κατά τθ 
χριςθ τουσ.  

 Τθν κατάρτιςθ και εφαρμογι ςυγκεκριμζνων προχποκζςεων για το LEADER. 
 Τθ βελτίωςθ των κανόνων εφαρμογισ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εφαρμογϊν και των 

ελζγχων). 
 Τθν περαιτζρω ενίςχυςθ του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ ωσ μζςου ςτιριξθσ τθσ χάραξθσ 

και υλοποίθςθσ τθσ πολιτικισ. 
 Τθ βελτίωςθ του ςυντονιςμοφ και τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν. 

 
Τα αποτελζςματα και τα ςυμπεράςματα τθσ ΘΟΕ ςυηθτικθκαν ςτο ςεμινάριο του ΕΔΑΑ «Βελτίωςθ 
τθσ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ» το οποίο πραγματοποιικθκε ςτισ 
Βρυξζλλεσ ςτισ 9 Δεκεμβρίου 2011. 
 
Βαςικζσ εκκζςεισ 
 

 Τελικι ζκκεςθ *PDF ] 
 Τελικι ζκκεςθ - Επιςκόπθςθ και ςυμπεράςματα *PDF ] 
 Φυλλάδιο ΘΟΕ4 *PDF ] 

 
Μπορείτε να βρείτε ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ όπωσ άρκρα και μελζτεσ περιπτϊςεων ςε 
αυτιν τθν ιςτοςελίδα. 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps/en/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps/en/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D44FCDEB-C1DC-3F8B-8EDE-B5C89302360C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D450D292-9263-7B19-5F56-787AC28DDC5E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B432517-C3F5-EE16-D33C-54C9A3F2EA97
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B432517-C3F5-EE16-D33C-54C9A3F2EA97
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B4327DE-C342-28EB-475D-C892E4133C80
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B4327DE-C342-28EB-475D-C892E4133C80
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B432C97-DAA0-A478-D96E-11890F079CE0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B432C97-DAA0-A478-D96E-11890F079CE0
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/improving-implementation/delivery-mechanisms/gr/delivery-mechanisms_gr.cfm
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1.4.5. LEADER  
 
Το LEADER («Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale», που ςθμαίνει 
«Σφνδεςθ μεταξφ των ενεργειϊν ανάπτυξθσ και τθσ αγροτικισ οικονομίασ») αποτελεί μια μζκοδο 
τοπικισ ανάπτυξθσ που επιτρζπει ςε τοπικοφσ φορείσ να αναπτφςςουν μια περιοχι 
χρθςιμοποιϊντασ το ενδογενζσ αναπτυξιακό δυναμικό τθσ. Θ προςζγγιςθ LEADER αποτελεί ζναν 
από τουσ τζςςερισ άξονεσ τθσ πολιτικισ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ 2007-2013. Αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίκο του αναλυτικοφ ζργου του ΕΔΑΑ. Δείτε τθν ενότθτα του LEADER εδϊ.  
 
1.5. ΚΓΠ με ορίηοντα το 2020 
 
Θ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ εξελίςςεται ςυνεχϊσ για να ανταποκρικεί ςτα νζα 
προβλιματα των αγροτικϊν περιοχϊν. Θ πλζον πρόςφατθ μεταρρυκμιςτικι διαδικαςία που 
ςυνοδεφει τθν ευρφτερθ Κοινι Γεωργικι Ρολιτικι (ΚΓΡ) τθσ ΕΕ ολοκλθρϊκθκε το 2013 με τθν 
ζγκριςθ των βαςικϊν νομοκετικϊν πράξεων για τθν περίοδο 2014-2020. Θ παροφςα ενότθτα 
περιλαμβάνει τισ προτάςεισ που διατυπϊκθκαν ςτο δθμόςιο διάλογο για το μζλλον τθσ Κοινισ 
Γεωργικισ Ρολιτικισ (ΚΓΡ), θ οποία προωκικθκε από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Γεωργίασ και Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Ρεριλαμβάνει επίςθσ πλθροφορίεσ ςχετικά με 
τον προγραμματιςμό τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ για τθν περίοδο 2014-2020. 
 
Ρριν καταλιξει ςτισ αρχικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ πολιτικισ για τθ νζα ΚΓΡ, ςτισ 12 Απριλίου 
2010 ο κ. Dacian Cioloş, μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ αρμόδιο για τθ Γεωργία και τθν Αγροτικι 
Ανάπτυξθ, ξεκίνθςε δθμόςιο διάλογο για το μζλλον τθσ Κοινισ Γεωργικισ Ρολιτικισ, καλϊντασ 
όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ πολίτεσ τθσ ΕΕ και τουσ οργανιςμοφσ να ςυμμετάςχουν. Για να 
ξεκινιςει ο διάλογοσ, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζκεςε τα ακόλουκα ερωτιματα: 

1. Ροιοι κα πρζπει να είναι οι ςτόχοι τθσ μελλοντικισ πολιτικισ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ; 
2. Ρϊσ μποροφν να καταςτοφν πιο αποτελεςματικά τα εργαλεία τθσ αςκοφμενθσ πολιτικισ; 
3. Ρϊσ μπορεί να βελτιωκεί θ διαχείριςθ τθσ πολιτικισ; 

 
Στισ 14 Απριλίου 2010, πραγματοποιικθκε ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ ςυντονιςμοφ του 
Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, κατά τθν οποία τα μζλθ τθσ επιτροπισ κλικθκαν να 
ξεκινιςουν τ δθμόςιο διάλογο ςχετικά με τθν ΚΓΡ ςτθν οικεία χϊρα/οικείο  οργανιςμό. Τα μζλθ 
όφειλαν να υποβάλουν τισ ειςθγιςεισ τουσ μζχρι τθν 3θ Ιουνίου του 2010. Για να διαβάςετε τισ 
ειςθγιςεισ ανά χϊρα, κακϊσ και τθ ςφνκεςθ των εν λόγω ειςθγιςεων, κάντε κλικ εδϊ. 
Με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ςυηιτθςθσ, ςτισ 18 Νοεμβρίου 2010 θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι 
παρουςίαςε ανακοίνωςθ με κζμα «Θ ΚΓΡ με ορίηοντα το 2020», ςτθν οποία ςκιαγραφοφνται οι 
επιλογζσ για το μζλλον τθσ ΚΓΡ. 
 
Στισ 12 Οκτωβρίου 2011, θ Επιτροπι παρουςίαςε ζνα ςφνολο νομοκετικϊν προτάςεων για τθν 
περίοδο 2014-2020. 
Οι προτάςεισ περιελάμβαναν ζνα ςχζδιο κανονιςμοφ που καλφπτει τθ ςτιριξθ τθσ αγροτικισ 
ανάπτυξθσ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΤΑΑ). Θ νζα πρόταςθ για το 
ΕΓΤΑΑ αξιοποιεί τθν πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ ΚΓΡ και είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τθν 
αναπτυξιακι ςτρατθγικι τθσ Ευρϊπθσ 2020. 
Μετά από διαβουλεφςεισ και τθ ςφναψθ πολιτικισ ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
και των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ (ςτο Συμβοφλιο) και του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, εγκρίκθκαν και 
δθμοςιεφκθκαν, τον Δεκζμβριο του 2013, οι τζςςερισ βαςικοί κανονιςμοί για τθ μεταρρφκμιςθ τθσ 
ΚΓΡ. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=OJ%3AL%3A2013%3A347%3ATOC
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/cap-towards-2020/debate-contributions-from-ms/en/debate-contributions-from-ms_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/155_en.htm
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το δθμόςιο διάλογο, κάντε κλικ ςτουσ ακόλουκουσ 
ςυνδζςμουσ: 

 Ομιλία του Επίτροπου Cioloş με κζμα «Το μζλλον τθσ ευρωπαϊκισ γεωργικισ πολιτικισ - 
Ρρόςκλθςθ για δθμόςια ςυηιτθςθ», Απρίλιοσ 2010 *PDF   ] 

 Ερωτιςεισ ςχετικά με πτυχζσ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ *PDF  ] 
 Ραρουςίαςθ τθσ επιτροπισ ςυντονιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

για τθ δθμόςια ςυηιτθςθ ςχετικά με τθν ΚΓΡ μετά το 2013, Απρίλιοσ 2010 *PDF  ] 
 Σφνκεςθ των ειςθγιςεων που παρελιφκθςαν μζςω του ΕΔΑΑ (13/07/2010) [PDF  ] 

 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ μεταρρυκμιςτικι διαδικαςία τθσ Κοινισ Γεωργικισ 
Ρολιτικισ για τθν περίοδο 2014-2020, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ευρφτερθσ ςυηιτθςθσ για τθν 
ΚΓΡ, μπορείτε να ανατρζξετε ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Γεωργίασ και 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 
 
1.5.1. Αγροτικι Ανάπτυξθ 2014-2020 
 
Θ Ρφλθ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ του ΕΔΑΑ αποτελεί τθ γζφυρα μεταξφ των περιόδων 
προγραμματιςμοφ 2007-2013 και 2014-2020. Αξιοποιεί τθν πείρα και τισ γνϊςεισ των περαςμζνων 
ετϊν, οφτωσ ϊςτε να υπάρξει κακοδιγθςθ για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των μελλοντικϊν 
προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ. Στθ ςυνζχεια, παρατίκενται όλα τα περιεχόμενα τθσ 
παροφςασ πθγισ (εκτόσ από τα πρόςφατα και τα τελευταία γεγονότα)· εάν κζλετε να 
ςυμβουλευτείτε τθν αγγλικι πφλθ, ο παρϊν οδθγόσ κα ςασ βοθκιςει ςτθν πλοιγθςθ [PDF  ]. 
 

 Αναςκόπθςθ πολιτικισ 2014-2020 
o Ρροτεραιότθτεσ αγροτικισ ανάπτυξθσ 

 Μετάδοςθ γνϊςθσ  
 Ανταγωνιςτικότθτα  
 Τροφικι αλυςίδα 
 Οικοςυςτιματα 
 Αποδοτικότθτα των πόρων 
 Κοινωνικι ζνταξθ  

 Νομοκεςία και κατευκυντιριεσ γραμμζσ 

 Ρρογραμματιςμόσ ΡΑΑ 

 Υλοποίθςθ ΡΑΑ 

 Λεπτομζρειεσ από τθν περίοδο 2007 -2013 
o Ρρογραμματιςμόσ και υλοποίθςθ 
o Μετάδοςθ γνϊςθσ και καινοτομία 
o Αγροτικι επιχειρθματικότθτα 
o Χρθματοπιςτωτικά μζςα 
o Τροφικι αλυςίδα 
o Ρεριβάλλον και κλιματικι αλλαγι 
o Κοινωνικι ζνταξθ 
o Τοπικι Ανάπτυξθ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων (ΤΑΡΤΚ), LEADER και 

διακρατικι ςυνεργαςία 
o Δικτφωςθ ςτο πλαίςιο τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ 
o Ραρακολοφκθςθ & Αξιολόγθςθ 

 Ραρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ 

 Δικτφωςθ ςτο πλαίςιο τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25D2942C-A756-6122-2861-C960D4DAF5E6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25D296FC-93C1-C986-9BC6-5A42225D22B1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25D29DE1-E0D6-D907-6F3A-7320F8F14A01
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25D29B5B-91EF-9DD5-51E6-E428CBC834C1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=DAB81B97-9E9B-F50F-6F18-C76EBF6B1A4A
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020/
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/rural-development-gateway-user-guide_en.pdf
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 Τοπικι ανάπτυξθ με πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων 

 Υποψιφιεσ και δυνάμει υποψιφιεσ χϊρεσ 
 
Επιςκόπηςη πολιτικήσ 2014-2020 
 
Στθ ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020» αναφζρεται ότι θ μελλοντικι οικονομικι ανάπτυξθ ςτθν ΕΕ κα 
πρζπει να είναι ζξυπνθ, βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ. Στθ ςτρατθγικι κακορίηονται πζντε 
φιλόδοξοι ςτόχοι ςτουσ τομείσ τθσ απαςχόλθςθσ, τθσ καινοτομίασ, τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ μείωςθσ 
τθσ φτϊχειασ και του κλίματοσ/τθσ ενζργειασ, ενϊ κακορίηονται ςυγκεκριμζνοι πρωταρχικοί 
ςτόχοι για τουσ εν λόγω τομείσ. 
Σφμφωνα με τθ ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020» και τουσ γενικοφσ ςτόχουσ τθσ ΚΓΡ (Ανακοίνωςθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ με τίτλο «Θ ΚΓΡ με χρονικό ορίηοντα το 2020» *PDF  ]) μποροφν να 
εντοπιςτοφν τρεισ μακροπρόκεςμοι ςτρατθγικοί ςτόχοι για τθν πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ 
ΕΕ τθσ περιόδου 2014-2020: 

 βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ γεωργίασ· 

 βιϊςιμθ διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων και δράςθ για το κλίμα· και 

 ιςόρροπθ εδαφικι ανάπτυξθ των αγροτικϊν περιοχϊν. 
 
Για τουσ ςκοποφσ τθσ διαχείριςθσ τθσ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ μζςω των προγραμμάτων 
αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΡΑΑ), οι εν λόγω γενικοί ςτόχοι αποςαφθνίηονται περαιτζρω μζςω 6 
προτεραιοτιτων, που επεξθγοφνται λεπτομερζςτερα ςτθ ςυνζχεια: 
 

1. Ρροϊκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςεων ςτθ γεωργία, ςτθ δαςοκομία και ςτισ αγροτικζσ 
περιοχζσ 

2. Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ όλων των τφπων γεωργίασ και ενίςχυςθ τθσ 
βιωςιμότθτασ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων 

3. Ρροϊκθςθ τθσ οργάνωςθσ τθσ τροφικισ αλυςίδασ και τθσ διαχείριςθσ κινδφνων ςτθ 
γεωργία 

4. Αποκατάςταςθ, διατιρθςθ και ενίςχυςθ των οικοςυςτθμάτων που εξαρτϊνται από τθ 
γεωργία και τθ δαςοκομία 

5. Ρροϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων και ςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ ςε μια οικονομία με 
χαμθλζσ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα και ανκεκτικότθτα ζναντι τθσ κλιματικισ 
αλλαγισ ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ, των τροφίμων και τθσ δαςοκομίασ 

6. Ρροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ, τθσ μείωςθσ τθσ φτϊχειασ και τθσ οικονομικισ 
ανάπτυξθσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ 

 
Μάλιςτα, ςε κάκε προτεραιότθτα ΡΑΑ προςδιορίηονται ςυγκεκριμζνοι τομείσ παρζμβαςθσ (τομείσ 
εςτίαςθσ). Οι προτεραιότθτεσ ΡΑΑ και οι τομείσ εςτίαςθσ αποτελοφν τθ βάςθ για τον 
προγραμματιςμό και τθ διάδοςθ τθσ ςτιριξθσ που παρζχει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΤΑΑ) ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ τθσ ΕΕ. Ρζραν του ΕΓΤΑΑ, ςυμπλθρωματικι 
υποςτιριξθ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ παρζχεται από πολλά ταμεία τθσ ΕΕ, και πιο ςυγκεκριμζνα από: 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το 
Ταμείο Συνοχισ (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ (ΕΤΘΑ).  
Ρροκειμζνου να επιτευχκεί μεγαλφτερθ ευρωπαϊκι προςτικζμενθ αξία και να μεγιςτοποιθκοφν οι 
ςυνζργειεσ, όλα τα ευρωπαϊκά διαρκρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) κα επικεντρϊςουν τθ 
ςτιριξι τουσ κατά τθν περίοδο 2014-2020 ςτθν επίτευξθ των πρωταρχικϊν ςτόχων τθσ ςτρατθγικισ 
ΕΕ2020 και κα ςυντονίηονται εντόσ του Κοινοφ τρατθγικοφ Πλαιςίου (ΚΣΡ). 
 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_el.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/rdp-programming/com2010_0672en01.pdf
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Οι κοινζσ διατάξεισ για τα διαρκρωτικά ταμεία (βλ. βαςικζσ νομοκετικζσ πράξεισ για τα Ευρωπαϊκά 
Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία – ΕΔΕΤ για τθν περίοδο 2014-2020) κζτουν όλουσ τουσ πόρουσ 
ΕΔΕΤ υπό ζνα κοινό νομοκετικό πλαίςιο, εναρμονίηοντασ και απλουςτεφοντασ τουσ κανόνεσ όπου 
αυτό είναι δυνατό και εφόςον κρίνεται ςκόπιμο. Ορίηονται 11 κεματικοί ςτόχοι *PDF + που 
αντικατοπτρίηουν τισ προτεραιότθτεσ τθσ ςτρατθγικισ ΕΕ2020. Στθ ςφμβαςθ εταιρικισ ςχζςθσ, θ 
οποία κα αντανακλά τθν κοινι ςτρατθγικι προςζγγιςθ τθσ ΕΕ για κάκε κράτοσ μζλοσ, ορίηεται πϊσ 
κα ςυντονίηουν τα κράτθ τισ διάφορεσ πολιτικζσ και πϊσ κα χρθςιμοποιοφν αντίςτοιχα τα ΕΔΕΤ 
(περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τισ ςυμβάςεισ εταιρικισ ςχζςθσ παρζχονται εδϊ). 
 

τρατθγικι «Ευρώπθ 2020» 
Κοινό τρατθγικό πλαίςιο (ΚΠ) 

Καλφπτει το ΕΓΤΑΑ, το ΕΤΡΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχισ και το ΕΤΘΑ και αντικατοπτρίηει τθ ςτρατθγικι ΕΕ2020 μζςω 
κοινϊν κεματικϊν ςτόχων που επιτυγχάνονται με βαςικζσ δράςεισ ςε κάκε ταμείο 

φμβαςθ εταιρικισ ςχζςθσ 
Εκνικό ζγγραφο ςτο οποίο περιγράφεται θ προβλεπόμενθ χριςθ των ταμείων για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ 

ςτρατθγικισ ΕΕ2020 
 

Πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ: ΕΓΣΑΑ 
Άλλα ΕΔΕΣ (ΕΣΠΑ, ΕΚΣ, Σ, ΕΣΘΑ) 
Καινοτομία, Ρεριβάλλον και Κλιματικι 

αλλαγι ωσ διατομεακοί ςτόχοι 
6 προτεραιότθτεσ 

1. Προώκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνώςεων και τθσ 
καινοτομίασ ςτθ γεωργία, ςτθ δαςοκομία και ςτισ 
αγροτικζσ περιοχζσ 

4. Αποκατάςταςθ, διατιρθςθ και ενίςχυςθ των 
οικοςυςτθμάτων που εξαρτϊνται από τθ γεωργία και τθ 
δαςοκομία 

2. Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ όλων των τφπων 
γεωργίασ και τθσ βιωςιμότθτασ των γεωργικϊν 
εκμεταλλεφςεων 

5. Προώκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων και ςτιριξθ 
τθσ μετάβαςθσ ςε μια οικονομία με χαμθλζσ εκπομπζσ 
διοξειδίου του άνκρακα και ανκεκτικότθτα ζναντι τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ, των 
τροφίμων και τθσ δαςοκομίασ 

3. Προώκθςθ τθσ οργάνωςθσ τθσ τροφικισ αλυςίδασ και 
τθσ διαχείριςθσ κινδφνων ςτθ γεωργία 

6. Προώκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ, τθσ μείωςθσ τθσ 
φτϊχειασ και τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ ςτισ αγροτικζσ 
περιοχζσ 

 

Ππόγπαμμα (Ππογπάμματα) Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ 
 

 
Στο πλαίςιο αυτό, θ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ κα διατθριςει τθν ξεχωριςτι τθσ ταυτότθτα και 
κα αναπτυχκεί βάςει ενόσ ειδικοφ κανονιςμοφ (Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1305/2013 για τθ ςτιριξθ τθσ 
αγροτικισ ανάπτυξθσ *PDF  +) και των κοινϊν χρθματοοικονομικϊν και διαχειριςτικϊν διατάξεων 
για τθν ΚΓΡ ςυνολικά (Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1306/2013 ςχετικά με «οριηόντια» ηθτιματα τθσ ΚΓΡ 
όπωσ θ χρθματοδότθςθ και οι ζλεγχοι *PDF  ]). 
 
(Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθ μεταρρυκμιςτικι διαδικαςία τθσ ΚΓΡ διατίκενται ςτθν ενότθτα 
«ΚΓΡ με ορίηοντα το 2020») 

  
 
Ρροτεραιότθτεσ αγροτικισ ανάπτυξθσ 
 
1. Μετάδοςθ γνώςθσ - Προώκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνώςεων και τθσ καινοτομίασ ςτθ γεωργία, ςτθ 
δαςοκομία και ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ 
 
 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_el.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_el.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_el.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/RDG_Policy-Overview.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020/rdp-planning/en/rdp-planning_en.cfm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:en:PDF
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Η προτεραιότθτα με μια ματιά 
 
Οι γνϊςεισ, οι δεξιότθτεσ και θ καινοτομία είναι θ απαραίτθτθ βάςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ. Θ 
αγροτικι ανάπτυξθ ζχει μεγάλθ παράδοςθ ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ καινοτομίασ. 
Θ προϊκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςεων και τθσ καινοτομίασ αποτελεί οριηόντια προτεραιότθτα για 
τθν περίοδο προγραμματιςμοφ 2014-2020. Τα κράτθ μζλθ ζχουν προγραμματίςει μζτρα για τθ 
μετάδοςθ γνϊςεων ι τθν υλοποίθςθ επενδφςεων με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ, τα 
οποία κα είναι διακζςιμα τθν περίοδο 2014-2020. Θ ευρωπαϊκι ςφμπραξθ καινοτομίασ για τθν 
παραγωγικότθτα και τθ βιωςιμότθτα τθσ γεωργίασ (EIP-AGRI) είναι το βαςικό νζο ςτοιχείο 
διαςφνδεςθσ των υφιςτάμενων πολιτικϊν, τθν προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των εταίρων και 
τθ γεφφρωςθ του χάςματοσ που χωρίηει τουσ ερευνθτζσ και τισ αγροτικζσ επιχειριςεισ. 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ κεματικι προτεραιότθτα κάντε κλικ εδϊ *PDF ] 
 
Τομείσ παρζμβαςθσ  
 

1. Ρροϊκθςθ τθσ καινοτομίασ και τθσ βάςθσ γνϊςεων ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ. 
2. Ενίςχυςθ των δεςμϊν μεταξφ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ ςτθ γεωργία και τθ 

δαςοκομία. 
3. Ρροϊκθςθ τθσ διά βίου μάκθςθσ και τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςτουσ τομείσ τθσ 

γεωργίασ και τθσ δαςοκομίασ. 
 
Διδάγματα που αντλικθκαν από τθν περίοδο 2007-2013 
 
Ακολουκοφν ςφνδεςμοι που παραπζμπουν ςτο ςυναφζσ ζργο του ΕΔΑΑ προκειμζνου να γίνει 
καλφτερα αντιλθπτό πϊσ μπορεί να ςτθριχκεί θ μετάδοςθ γνϊςεων και θ καινοτομία με 
αποτελεςματικό προγραμματιςμό και υλοποίθςθ των ΡΑΑ. 

 Το τεφχοσ 16 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Μετάδοςθ γνϊςθσ και καινοτομία ςτθν 
πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ» (Μάιοσ 2013) *PDF + Το ςυγκεκριμζνο τεφχοσ του 
περιοδικοφ EU Rural Review αποτυπϊνει τθν κρατοφςα αντίλθψθ για τθν καινοτομία ςτθν 
αγροτικι ανάπτυξθ και δίνει μια πρόγευςθ για τισ μελλοντικζσ προκλιςεισ και ευκαιρίεσ. 
Στόχοσ του είναι να παρουςιάςει τθν παροφςα κατάςταςθ και να προωκιςει τθν 
ενςωμάτωςθ τθσ ανταλλαγισ γνϊςεων και τθσ καινοτομίασ ςτθ μελλοντικι πολιτικι 
αγροτικισ ανάπτυξθσ. 

 Ρφλθ για τθ μετάδοςθ τθσ γνϊςθσ και τθν καινοτομία: ζνα μζςο που παρζχει πολλζσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με τα κεςμικά όργανα, παραδείγματα ζργων και πρωτοβουλίεσ που 
προάγουν τθ μετάδοςθ γνϊςθσ και τθν καινοτομία ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ. 

 Τα αποτελζςματα τθσ ομάδασ εςτίαςθσ του ΕΔΑΑ που διερεφνθςε πϊσ μπορεί να 
προωκθκεί θ προτεραιότθτα τθσ μετάδοςθσ γνϊςεων και τθσ καινοτομίασ ςτο πλαίςιο των 
προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ 2014-2020 παρουςιάηονται ςτα ακόλουκα ζγγραφα: 

o Θ Ζκκεςθ του ςταδίου I *PDF + και θ Συνοπτικι παρουςίαςθ *PDF ] 
παρουςιάηουν τα ςυμπεράςματα του πρϊτου ςταδίου των εργαςιϊν (Ιοφλιοσ-
Δεκζμβριοσ 2012). Υπάρχουν επιπλζον δφο χωριςτά παραρτιματα: 

 Ραράρτθμα 1 – Συλλογι παραδειγμάτων για τθ ςτιριξθ τθσ μετάδοςθσ 
γνϊςθσ και τθσ καινοτομίασ *PDF ]· 

 Ραράρτθμα 2 – Ζγγραφο αναφοράσ *PDF ]. 
o Στισ Εκκζςεισ του ςταδίου ΙΙ ςυνοψίηονται τα ςυμπεράςματα του δεφτερου ςταδίου 

εργαςιϊν (Φεβρουάριοσ-Ιοφνιοσ 2013): 

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=89E54472-A7ED-41AD-84A6-C392AD7ECE14
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=89E54472-A7ED-41AD-84A6-C392AD7ECE14
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=89E54472-A7ED-41AD-84A6-C392AD7ECE14
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/research-and-innovation/A_FG_KTI_Phase_1_Report_FINAL_DRAFT_April_2013.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/research-and-innovation/FG_KTI_Phase_1_summary_April_2013.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B16C6E54-95D9-07B8-6EC1-4CA9D6E42519
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=7A36EA9A-03CA-AFA0-EC76-22AA52DCB672
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=7A36EA9A-03CA-AFA0-EC76-22AA52DCB672
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 Ζκκεςθ για τθ μεςιτεία καινοτομίασ *PDF + και Ραράρτθμα 2 ςχετικά με 
υλικό μελζτθσ και πλθροφορίεσ για τουσ παράγοντεσ που ςτθρίηουν τθν 
καινοτομία *PDF ] 

 Ζκκεςθ ςχετικά με τισ επιχειρθςιακζσ ομάδεσ τθσ ευρωπαϊκισ ςφμπραξθσ 
καινοτομίασ (ΕΣΚ) *PDF ] 

 Το τεφχοσ 2 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα Δθμιουργικότθτα και καινοτομία ςτθν 
αγροτικι ανάπτυξθ τθσ ΕΕ (Δεκζμβριοσ 2009) *PDF +. Το ςυγκεκριμζνο 
τεφχοσ του περιοδικοφ EU Rural Review προβάλλει μερικά από τα διάφορα είδθ 
καινοτομίασ και δθμιουργικότθτασ που αναπτφςςονται ςε αγροτικζσ περιοχζσ τθσ ΕΕ. 

 
Προετοιμαςία για τθν περίοδο 2014-2020 
 
Ραρακάτω παρατίκενται ςφνδεςμοι που παραπζμπουν ςε πθγζσ πλθροφόρθςθσ τθσ ΕΕ και των 
κρατϊν μελϊν οι οποίεσ τεκμθριϊνουν τον προγραμματιςμό και τθν υλοποίθςθ των 
προτεραιοτιτων αγροτικισ ανάπτυξθσ για τθν περίοδο 2014-2020. 

 Ζγγραφο κακοδιγθςθσ για τθν εφαρμογι τθσ ευρωπαϊκισ ςφμπραξθσ καινοτομίασ (ΕΣΚ) 
ςτα προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ (ςχζδιο Ιουλίου 2013), ΓΔ Γεωργίασ και Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ 

 Ευρωπαϊκι ςφμπραξθ καινοτομίασ για τθν «Ραραγωγικότθτα και βιωςιμότθτα τθσ 
γεωργίασ» 

 Σεμινάριο με κζμα «Ρρογραμματιςμόσ καινοτομίασ: Ρϊσ πρζπει να χρθςιμοποιείται θ 
δζςμθ μζτρων αγροτικισ ανάπτυξθσ ϊςτε να μεγιςτοποιείται θ αποτελεςματικότθτα τθσ  
υλοποίθςθσ τθσ ΕΣΚ» ("Programming innovation: How to use the Rural Development Toolkit 
most effectively for the implementation of the EIP"), Μαδρίτθ 26 και 27 Ιουνίου 2013 

 Ρρακτικά και παρουςιάςεισ από το Συνζδριο τθσ Teagasc για τθ μετάδοςθ γνϊςθσ 2013, 
Δουβλίνο 12, 13 και 14 Ιουνίου 2013 

 Συνζδριο «Θ ΕΣΚ για τθν παραγωγικότθτα και τθ βιωςιμότθτα τθσ γεωργίασ – 
Ρροτεραιότθτεσ και Μθχανιςμοί Υλοποίθςθσ» ("The EIP on Agricultural Productivity and 
Sustainability – Priorities and Delivery Mechanisms"), Βρυξζλλεσ 19 Νοεμβρίου 2012 

 Συνζδριο «Θ ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και θ υλοποίθςθ τθσ ζρευνασ ςτον τομζα τθσ 
γεωργίασ ςτθν ΕΕ» ("Enhancing innovation and the delivery of research in EU agriculture"), 
Βρυξζλλεσ 7 Μαρτίου 2012 

 
Παραδείγματα υλοποίθςθσ ΠΑΑ 
 
Αναηθτιςτε ςχετικά παραδείγματα ζργων ΕΓΤΑΑ (π.χ. για ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, τθ μετάδοςθ 
γνϊςθσ ι τθν καινοτομία), ςχετικζσ περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ και περιπτϊςεισ επιτυχοφσ 
εφαρμογισ ΡΑΑ, μεταφορτϊνοντασ το αρχείο Excel που ακολουκεί. 
 
 
2. Ανταγωνιςτικότθτα - Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ όλων των τφπων γεωργίασ και 
ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ των γεωργικών εκμεταλλεφςεων 
 
Η προτεραιότθτα με μια ματιά 
 
Επειδι τα ειςοδιματα των γεωργϊν απειλοφνται από διάφορουσ παράγοντεσ, όλοι οι γεωργοί 
πρζπει να κζτουν ωσ ςτόχο να γίνονται ολοζνα και πιο ανταγωνιςτικοί. 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/research-and-innovation/FG_KTI_Phase_2_report_IB_Web_version_September_2013_Main_Report.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/research-and-innovation/FG_KTI_Phase_2_report_IB_Web_version_September_2013_Separate_Annex_II.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/research-and-innovation/FG_KTI_Phase_2_report_OG_Web_version_September_2013_Main_Report.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/research-and-innovation/FG_KTI_Phase_2_report_OG_Web_version_September_2013_Main_Report.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B99849C0-00E8-A7DC-1D6A-775E2ED9F89A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B99849C0-00E8-A7DC-1D6A-775E2ED9F89A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645A64C4-DB42-7EBA-5D54-33F5BD033760
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645A64C4-DB42-7EBA-5D54-33F5BD033760
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645FC555-CDFB-B21F-57AF-F82755452083
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645FC555-CDFB-B21F-57AF-F82755452083
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0826A911-CF29-F4B9-93D6-A6C407B2BE63
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/pdf/draft-eip-guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/pdf/draft-eip-guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/events/madrid-06-2013_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/events/madrid-06-2013_en.htm
http://www.teagasc.ie/publications/view_publication.aspx?PublicationID=2629
http://ec.europa.eu/agriculture/events/conference-eip-2012_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/events/conference-eip-2012_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/events/research-conference-2012_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
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Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ απαιτείται αναδιάρκρωςθ. Δεδομζνου ότι μόλισ το ζξι τοισ εκατό των 
διαχειριςτϊν γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων είναι θλικίασ κάτω των 35 ετϊν, είναι απαραίτθτο να 
αςχολθκοφν περιςςότεροι νζοι με τον τομζα τθσ γεωργίασ για να μεταδϊςουν τθν ενζργεια και τισ 
ιδζεσ τουσ. 
 
Τομείσ παρζμβαςθσ  
 

1. Διευκόλυνςθ τθσ αναδιάρκρωςθσ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων που αντιμετωπίηουν 
ςθμαντικά διαρκρωτικά προβλιματα (κυρίωσ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων με χαμθλό 
βακμό ςυμμετοχισ ςτθν αγορά ι των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων με προςανατολιςμό ςτθν 
αγορά ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ ι των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων που χρειάηεται να 
διαφοροποιθκοφν ωσ προσ τισ καλλιζργειεσ). 

2. Διευκόλυνςθ τθσ ιςορροπθμζνθσ θλικιακισ διάρκρωςθσ ςτον γεωργικό τομζα. 
 
Διδάγματα που αντλικθκαν από τθν περίοδο 2007-2013 
 
Σφνδεςμοι που παραπζμπουν ςτο ςυναφζσ ζργο του ΕΔΑΑ προκειμζνου να γίνει καλφτερα 
αντιλθπτό πϊσ μπορεί να ςτθριχκεί θ ανταγωνιςτικότθτα μζςω του αποτελεςματικοφ 
προγραμματιςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ των ΡΑΑ. 

 Το τεφχοσ 5 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Θ καλλιζργεια τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 
ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ, των γεωργικϊν προϊόντων και τροφίμων και τθσ δαςοκομίασ τθσ 
ΕΕ» *PDF + εςτιάηεται ςτθ ςτιριξθ των κλάδων τθσ γεωργίασ, των 
γεωργικϊν προϊόντων και τροφίμων και τθσ δαςοκομίασ τθσ ΕΕ, ςυνδυάηοντασ τθν 
ανταγωνιςτικότθτα με τθν πολυμορφία. 

 Τοπικά τρόφιμα και βραχείεσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ – ειςαγωγικι ςελίδα για το κζμα με 
ςχετικοφσ ςυνδζςμουσ που παραπζμπουν ςε ευρωπαϊκζσ δράςεισ για τθν προϊκθςθ 
γεωργικϊν προϊόντων, ςε μελζτεσ και παραδείγματα ζργων. 

 Το τεφχοσ 12 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Τοπικά τρόφιμα και βραχείεσ αλυςίδεσ 
εφοδιαςμοφ» *PDF       + παρουςιάηει τον τρόπο με τον οποίο τα ΡΑΑ 
ςυμβάλλουν ςτθν προϊκθςθ τθσ τοπικισ παραγωγισ τροφίμων και ςτισ βραχείεσ αλυςίδεσ 
εφοδιαςμοφ 

 Βιβλιοκικθ για τθν πφλθ αγροτικισ επιχειρθματικότθτασ, θ οποία προςφζρει υλικό και 
παραδείγματα ζργων ςχετικά με τισ βραχείεσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ 

 Το ενθμερωτικό φυλλάδιο του ΕΓΤΑΑ για τα τρόφιμα *PDF + παρουςιάηει 
παραδείγματα που δείχνουν το μζγεκοσ των οφελϊν που ζχουν αποφζρει ςτα κράτθ μζλθ 
οι δραςτθριότθτεσ αγροτικισ ανάπτυξθσ για τα τρόφιμα ςτο πλαίςιο τθσ ΚΓΡ. 

 Θ πφλθ νεολαίασ και νζων αγροτϊν προςφζρει ςχετικζσ πλθροφορίεσ και πθγζσ 
πλθροφόρθςθσ για τθ ςτιριξθ που παρζχεται ςτουσ νζουσ αγρότεσ και ςτουσ νζουσ που 
ηουν ςε αγροτικζσ περιοχζσ τθσ ΕΕ. Συγκεκριμζνα, θ «κεματικι πρωτοβουλία για τθ 
νεολαία» του ΕΔΑΑ αναηθτεί τρόπουσ για τθ βελτίωςθ τθσ ςτιριξθσ των ΡΑΑ ςε ζργα που 
αφοροφν τθ νεολαία. 

 Το ενθμερωτικό φυλλάδιο για τα ζργα του ΕΓΤΑΑ ςχετικά με τουσ νζουσ αγρότεσ και τθ 
νεολαία ςτθν αγροτικι Ευρϊπθ *PDF ] περιλαμβάνει μια ςειρά από παραδείγματα ζργων 
τα οποία δείχνουν πϊσ το ΕΓΤΑΑ μπορεί να προςφζρει ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ ςτουσ νζουσ 
αγρότεσ και ςτουσ νζουσ που ηουν ςε αγροτικζσ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ. 

 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=796E8491-F491-EF46-04EC-905DC3E2889F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=796E8491-F491-EF46-04EC-905DC3E2889F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=976FAB0E-EEC5-439A-03A8-DCD6D3584B2B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=976FAB0E-EEC5-439A-03A8-DCD6D3584B2B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=97718234-CA45-D787-FAE1-E0AC9C796B5E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=97718234-CA45-D787-FAE1-E0AC9C796B5E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8F24E08-0A45-F272-33FB-A6309E3AD601
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A1A9-BC01-E937-FF30-45BFB8830F6F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E989F15-DBB7-D377-4D95-796A97416053
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E989B82-DD2F-8B70-9609-147C5B36AC99
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A485-0639-02F5-D8C5-B74B1D641680
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A87A-D891-43FB-E462-70E329C064EC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0E225117-E813-29DD-8755-E97665BA10D9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0E225117-E813-29DD-8755-E97665BA10D9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E668-EDF4-69D3-105E-9107108590BA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E668-EDF4-69D3-105E-9107108590BA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E3DA-C539-1E88-6798-EAD9918CFF18
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E3DA-C539-1E88-6798-EAD9918CFF18
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E8D4-ACDA-F1CB-F1D2-EAA2BC1B870C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E8D4-ACDA-F1CB-F1D2-EAA2BC1B870C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6B892598-9EFD-5574-62AE-4D75E320D118
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6B892598-9EFD-5574-62AE-4D75E320D118
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Παραδείγματα υλοποίθςθσ ΠΑΑ 
 
Αναηθτιςτε ςχετικά παραδείγματα ζργων ΕΓΤΑΑ (π.χ. ςχετικά με τθν ανταγωνιςτικότθτα, τουσ 
νζουσ αγρότεσ ι τθν ποιότθτα τθσ αγροτικισ παραγωγισ), ςχετικζσ περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ και 
περιπτϊςεισ επιτυχοφσ εφαρμογισ ΡΑΑ, μεταφορτϊνοντασ το αρχείο Excel που ακολουκεί. 
 
3. Σροφικι αλυςίδα - Προώκθςθ τθσ οργάνωςθσ τθσ τροφικισ αλυςίδασ και τθσ διαχείριςθσ 
κινδφνων ςτθ γεωργία 
 
Η προτεραιότθτα με μια ματιά 
 
Πταν θ κζςθ των αγροτϊν ςτθν τροφικι αλυςίδα είναι ςχετικά αδφναμθ, οι αγρότεσ μποροφν να 
επωφελθκοφν από τθν καλφτερθ οργάνωςθ τθσ εργαςίασ τουσ ϊςτε να βελτιϊςουν τισ δυνατότθτεσ 
εςόδων. Θ βελτίωςθ αυτι μπορεί να επζλκει μζςω των τοπικϊν αγορϊν και των βραχζων αλυςίδων 
εφοδιαςμοφ. Χρειάηονται εργαλεία διαχείριςθσ κινδφνου τα οποία κα βοθκοφν τουσ αγρότεσ να 
αντιμετωπίςουν καλφτερα τθν αβεβαιότθτα που δθμιουργείται από προβλιματα όπωσ ο καιρόσ, οι 
αςκζνειεσ των ηϊων και ο μεταβλθτόσ χαρακτιρασ τθσ αγοράσ. 
 
Τομείσ παρζμβαςθσ  

1. Καλφτερθ ενςωμάτωςθ των πρωτογενϊν παραγωγϊν ςτθν τροφικι αλυςίδα μζςω 
ςυςτθμάτων ποιότθτασ και προϊκθςθσ των προϊόντων ςε τοπικζσ αγορζσ και ςε βραχείεσ 
αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ, ςε ομάδεσ παραγωγϊν και διεπαγγελματικζσ οργανϊςεισ. 

2. Υποςτιριξθ τθσ διαχείριςθσ κινδφνου ςτισ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ. 
 
Διδάγματα που αντλικθκαν από τθν περίοδο 2007-2013 
 
Ραρακάτω παρατίκενται ςφνδεςμοι που παραπζμπουν ςτο ςυναφζσ ζργο του ΕΔΑΑ προκειμζνου 
να γίνει καλφτερα αντιλθπτό πϊσ μπορεί να υποςτθριχκεί θ οργάνωςθ τθσ τροφικισ αλυςίδασ και θ 
διαχείριςθ κινδφνου από τον αποτελεςματικό προγραμματιςμό και τθν υλοποίθςθ των ΡΑΑ. 

 Τοπικά τρόφιμα και βραχείεσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ– ειςαγωγικι ςελίδα για το κζμα με 
ςχετικοφσ ςυνδζςμουσ που παραπζμπουν ςε δράςεισ τθσ ΕΕ, μελζτεσ και παραδείγματα 
ζργων για τθ διευκόλυνςθ των βραχζων αλυςίδων εφοδιαςμοφ και τθν προϊκθςθ τοπικϊν 
προϊόντων από γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ. 

 Το τεφχοσ 12 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Τοπικά τρόφιμα και βραχείεσ αλυςίδεσ 
εφοδιαςμοφ» *PDF       + παρουςιάηει τον τρόπο με τον οποίο τα ΡΑΑ 
ςυμβάλλουν ςτθν προϊκθςθ τθσ τοπικισ παραγωγισ τροφίμων και ςτισ βραχείεσ αλυςίδεσ 
εφοδιαςμοφ 

 Βιβλιοκικθ για τθν πφλθ αγροτικισ επιχειρθματικότθτασ, θ οποία προςφζρει υλικό και 
παραδείγματα ζργων ςχετικά με τισ βραχείεσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ 

 Θ θμερίδα τθσ επιτροπισ ςυντονιςμοφ για τα χρθματοδοτικά μζςα οργανϊκθκε για να 
προαγάγει τθν περαιτζρω ευαιςκθτοποίθςθ μεταξφ των ενδιαφερομζνων φορζων 
αγροτικισ ανάπτυξθσ ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ και τα ηθτιματα που πρζπει να λθφκοφν 
υπόψθ κατά τθ δθμιουργία και τθ χρθςιμοποίθςθ των χρθματοδοτικϊν μζςων ςτα 
προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ επόμενθσ περιόδου προγραμματιςμοφ(2014-2020). 

 Το ενθμερωτικό φυλλάδιο του ΕΓΤΑΑ για τα τρόφιμα *PDF      ] 
παρουςιάηει παραδείγματα που δείχνουν το μζγεκοσ των οφελϊν που ζχουν αποφζρει ςτα 
κράτθ μζλθ οι δραςτθριότθτεσ αγροτικισ ανάπτυξθσ που ςχετίηονται με τα τρόφιμα ςτο 
πλαίςιο τθσ ΚΓΡ. 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8F24E08-0A45-F272-33FB-A6309E3AD601
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A1A9-BC01-E937-FF30-45BFB8830F6F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E989F15-DBB7-D377-4D95-796A97416053
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E989B82-DD2F-8B70-9609-147C5B36AC99
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A485-0639-02F5-D8C5-B74B1D641680
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A87A-D891-43FB-E462-70E329C064EC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0E225117-E813-29DD-8755-E97665BA10D9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0E225117-E813-29DD-8755-E97665BA10D9
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-financial-instruments/en/cc-workshop-on-financial-instruments_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E668-EDF4-69D3-105E-9107108590BA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819EB79-D172-BA2E-8B6E-CB1D611D64FF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E3DA-C539-1E88-6798-EAD9918CFF18
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819EDBC-0367-DC8C-C90F-C225068AFDC0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E8D4-ACDA-F1CB-F1D2-EAA2BC1B870C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819F00E-B3C5-15D4-8A91-AF0FD99BE945
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819F00E-B3C5-15D4-8A91-AF0FD99BE945
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 Το τεφχοσ 13 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Χρθματοδοτικά μζςα αγροτικισ 
ανάπτυξθσ: νζεσ ευκαιρίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ» (Οκτϊβριοσ 2012) 
[PDF + παρουςιάηει ευκαιρίεσ, εμπειρίεσ και προβλιματα υλοποίθςθσ τθσ πολιτικισ 
αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ. 

 Θ ενότθτα Αγροτικι χρθματοδότθςθ παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με το ζργο τθσ ειδικισ 
ομάδασ εργαςίασ για τθν αγροτικι χρθματοδότθςθ, θ οποία ςυγκροτικθκε ςτο πλαίςιο τθσ 
κεματικισ πρωτοβουλίασ ΕΑΔ για τθν αγροτικι επιχειρθματικότθτα. 

 Βιβλιοκικθ για τθν πφλθ αγροτικισ επιχειρθματικότθτασ, θ οποία προςφζρει υλικό και 
παραδείγματα ζργων ςχετικά με τα τοπικά χρθματοδοτικά μζςα. 

 
Προετοιμαςία για τθν περίοδο 2014-2020 
 
Σφνδεςμοι που παραπζμπουν ςε πθγζσ πλθροφόρθςθσ τθσ ΕΕ και των κρατϊν μελϊν οι οποίεσ 
τεκμθριϊνουν τον προγραμματιςμό και τθν υλοποίθςθ των προτεραιοτιτων αγροτικισ ανάπτυξθσ 
για τθν περίοδο 2014-2020. 

 Το ςυνζδριο για τθν τοπικι γεωργία και τισ βραχείεσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ τροφίμων 
(Conference on local agriculture and short food supply chains) διοργανϊκθκε από τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ϊςτε να εξεταςτοφν μζκοδοι για τθν καλφτερθ αντιμετϊπιςθ των 
αναγκϊν των μικρϊν γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων και μζκοδοι για τθν επικζντρωςθ των 
ςυςτθμάτων υποςτιριξθσ ςτισ μικρζσ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ ςτο πλαίςιο τθσ 
μεταρρφκμιςθσ τθσ ΚΓΡ. 

 
Παραδείγματα υλοποίθςθσ ΠΑΑ 
 
Αναηθτιςτε ςχετικά παραδείγματα ζργων του ΕΓΤΑΑ (π.χ. για τα τοπικά τρόφιμα, τθ διαχείριςθ 
κινδφνου και τισ φυςικζσ καταςτροφζσ), ςχετικζσ περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ και περιπτϊςεισ 
επιτυχοφσ εφαρμογισ ΡΑΑ, μεταφορτϊνοντασ το αρχείο Excel που ακολουκεί. 
 
4. Οικοςυςτιματα - Αποκατάςταςθ, διατιρθςθ και ενίςχυςθ των οικοςυςτθμάτων που 
εξαρτώνται από τθ γεωργία και τθ δαςοκομία 
 
Η προτεραιότθτα με μια ματιά 
 
Είναι γεγονόσ ότι το περιβάλλον δζχεται μεγάλεσ πιζςεισ. Ενδεικτικά, μόλισ το 17% των 
ενδιαιτθμάτων και το 11% των οικοςυςτθμάτων τθσ ΕΕ κεωρείται ότι βρίςκονται ςε καλι 
κατάςταςθ, όταν μάλιςτα ςε οριςμζνα υδατικά ςυςτιματα εξακολουκεί να υπάρχει πλεόναςμα 
κρεπτικϊν ουςιϊν (παρά τθν πρόοδο που ζχει ςθμειωκεί ςε κάποια ςυςτιματα) και το 45% των 
εδαφϊν τθσ ΕΕ πάςχει από προβλιματα ποιότθτασ. Τα προβλιματα αυτά πρζπει να 
αντιμετωπιςτοφν και να ενιςχυκεί θ κετικι περιβαλλοντικι ςυνειςφορά τθσ γεωργίασ και τθσ 
δαςοκομίασ. 
 
Τομείσ παρζμβαςθσ  
 

1. Αποκατάςταςθ και διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ (ςυμπεριλαμβανομζνων των περιοχϊν 
Natura 2000 και τθσ γεωργίασ υψθλισ φυςικισ αξίασ) και τθσ κατάςταςθσ των ευρωπαϊκϊν 
τοπίων. 

2. Βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ των υδάτων. 
3. Βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ του εδάφουσ. 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=69D9962A-A9D5-5298-0AB7-C4B02470D0B5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=69D9962A-A9D5-5298-0AB7-C4B02470D0B5
http://europa.eu/newsroom/calendar/event/331081/conference-on-local-agriculture-and-short-food-supply-chains
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
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Διδάγματα από τθν περίοδο 2007-2013 
 
Σφνδεςμοι που παραπζμπουν ςτο ςυναφζσ ζργο του ΕΔΑΑ προκειμζνου να γίνει καλφτερα 
αντιλθπτό πϊσ ο αποτελεςματικόσ προγραμματιςμόσ και θ υλοποίθςθ των ΡΑΑ μποροφν να 
ενιςχφςουν τα οικοςυςτιματα. 

 Θ θμερίδα του ΕΔΑΑ με τίτλο «Ροιοτικόσ ςχεδιαςμόσ των μζτρων για το περιβάλλον και το 
κλίμα για τα ΡΑΑ τθσ περιόδου 2014-2020» (ENRD Workshop on “Quality Design of 
Environmental and Climate Measures for 2014-2020 RDPs”) οργανϊκθκε από το ΕΔΑΑ ςτο 
πλαίςιο των προπαραςκευαςτικϊν εργαςιϊν για τθ νζα περίοδο προγραμματιςμοφ 2014-
2020. Τα ςυμπεράςματα τθσ θμερίδασ περιλαμβάνουν κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν 
αποτελεςματικι εκτίμθςθ των αναγκϊν και τον κακοριςμό των προτεραιοτιτων, για τθν 
επιλογι, τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ μζτρων, και για τθν αποτελεςματικι παροχι 
περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν. 

 Στο τεφχοσ 15 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Ραροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν 
μζςω τθσ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ» (Απρίλιοσ 2013) *PDF + εξετάηεται με ποιουσ 
τρόπουσ θ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ ςτθρίηει τθν παροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν 
ςε αγροτικζσ περιοχζσ τθσ ΕΕ. 

 Οι Ρεριβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ παραπζμπουν ςτθ κεματικι ςελίδα τθσ ομάδασ εςτίαςθσ για 
τθν παροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν, θ οποία εντόπιςε ηθτιματα ηωτικισ ςθμαςίασ για 
τθν παροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν και διατφπωςε δζςμθ ςυςτάςεων για τον 
ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ μελλοντικισ γενιάσ των προγραμμάτων αγροτικισ 
ανάπτυξθσ (2014-2020). Συνοπτικι παρουςίαςθ τθσ ζκκεςθσ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ  
[PDF      ] 

 Το ενθμερωτικό φυλλάδιο για τα ζργα του ΕΓΤΑΑ ςχετικά με τισ περιβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ 
[PDF   + εςτιάηει ςτο ευρφ φάςμα των διαφόρων περιβαλλοντικϊν 
υπθρεςιϊν που μποροφν να τφχουν ςτιριξθσ μζςω του ΕΓΤΑΑ, αξιοποιϊντασ τθ 
χρθματοδοτικι ςτιριξθ ςτα προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) των κρατϊν μελϊν 
τθσ ΕΕ. 

 Στθν ενότθτα Δθμόςια αγακά και δθμόςια παρζμβαςθ παρατίκενται τα αποτελζςματα και 
οι διαπιςτϊςεισ τθσ αρμόδιασ κεματικισ ομάδασ εργαςίασ, θ οποία διερευνά τισ 
δυνατότθτεσ που ζχει θ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ να ςυμβάλει ςτθν παροχι δθμόςιων 
αγακϊν ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ με τθ βοικεια τθσ γεωργίασ, κακϊσ επίςθσ και μζςω τθσ 
βιοποικιλότθτασ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων και των φυςικϊν πόρων, όπωσ είναι τα 
φδατα και το ζδαφοσ. 

 Θεματικι ομάδα εργαςίασ 4: Στθ ςυνεδρίαςθ με κζμα «Συλλογικζσ προςεγγίςεισ για 
γεωργοπεριβαλλοντικά κακεςτϊτα *PDF + ςυηθτικθκαν οι υφιςτάμενεσ ςυλλογικζσ 
προςεγγίςεισ για τισ γεωργοπεριβαλλοντικζσ ςυμβάςεισ. 

 Ενθμερωτικό φυλλάδιο για τα δθμόςια αγακά και τθ δθμόςια παρζμβαςθ ςτον τομζα τθσ 
γεωργίασ: *PDF      + βαςίηεται ςτο ζργο που επιτελζςτθκε από τθ κεματικι 
ομάδα εργαςίασ για τα δθμόςια αγακά θ οποία ςυηιτθςε κζματα που ςχετίηονται με τα 
δθμόςια αγακά και εξζταςε με ποιουσ τρόπουσ θ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ 
μπορεί να ςυμβάλει ςτθ ςτιριξθ των δθμόςιων αγακϊν. 

 Το τεφχοσ 7 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Δθμόςια αγακά και αγροτικι ανάπτυξθ» 
(Μάρτιοσ 2011): *PDF      + αναφζρεται ειδικότερα ςτον ρόλο που 
διαδραματίηουν οι ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ γεωργίασ και αγροτικισ ανάπτυξθσ ςε ςχζςθ με 
τθν προμικεια δθμόςιων αγακϊν ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ. 

 Το ενθμερωτικό φυλλάδιο για τα ζργα του ΕΓΤΑΑ ςχετικά με τθν πράςινθ ανάπτυξθ: 
[PDF      + παρουςιάηει περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ διαφόρων ζργων ΡΑΑ 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=21B49934-A7DE-CAAC-FCF4-F4A4E92B24A9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=21B49934-A7DE-CAAC-FCF4-F4A4E92B24A9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095BB6-EE6A-56A7-ABE2-3A21F7887593
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095DFE-E99E-57EA-D308-3CC2B14587DE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B009608D-B4A6-9397-1ED3-273407755604
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B009608D-B4A6-9397-1ED3-273407755604
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3CD8BF41-D35F-1592-897F-1D03C8D5764C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3CD8BF41-D35F-1592-897F-1D03C8D5764C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CE1FA-DCBC-16FE-78C8-97B97CDA4F6B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CE1FA-DCBC-16FE-78C8-97B97CDA4F6B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CE7C3-DA57-BCBD-0E1F-3F99A67F785B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CFC1B-DEB4-45BD-A14A-87519FA5AD57
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CFC1B-DEB4-45BD-A14A-87519FA5AD57
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8BA2A1D-B1C7-A3C1-EF8A-CD1A3E380532
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8BA2A1D-B1C7-A3C1-EF8A-CD1A3E380532
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=875D2197-B61D-D700-8EE2-B21C04AB9B59
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=452270BE-920A-6AFB-FE5A-BD3F83C79C78
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=4522757B-C30D-CD06-1612-AA7F1537F801
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=4522784D-F57B-4E63-8882-F1C9F93502FA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45227357-F6EC-039E-FFA7-805D1457C895
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45227AED-EB65-0E88-C0FF-9D706AF6572C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45227AED-EB65-0E88-C0FF-9D706AF6572C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=26065290-F2AE-D77F-BDE0-4DF8472225BE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B513B-C63B-8924-09AB-6569A7326F48
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B435A-E065-B8AF-7D9B-C6A0BD071ADF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B4AF0-924B-6838-60E5-73EAA5F1ACE1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B578C-C80B-AA63-F55D-77A7946710CE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B5DDD-9D73-6D02-92E2-3E22A5520D1F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B5DDD-9D73-6D02-92E2-3E22A5520D1F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365C572-9D15-7C05-E557-4B38AC56F75F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365CA7B-0584-EBF3-74DF-6E4CB601C1E4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365C2C8-A44F-93C4-4A01-06F53A15664E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365CCD6-959B-F7C1-6A8A-D790366E4D3C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365C7D2-AD6C-00F4-827F-30032CAEB0AE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365CF3B-F0DC-1F96-5403-F940D8E03C9C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365CF3B-F0DC-1F96-5403-F940D8E03C9C
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τθσ ΕΕ, που δείχνουν ςτθν πράξθ με ποιον τρόπο μποροφν οι αγροτικζσ περιοχζσ τθσ 
Ευρϊπθσ να επωφελθκοφν από τθν υιοκζτθςθ περιβαλλοντικά βιϊςιμων προςεγγίςεων για 
τθν ανάπτυξι τουσ. 

 Στθ μελζτθ για τθ «Διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και των οικοτόπων με μζτρα που 
εφαρμόηονται ςτο πλαίςιο τθσ Κοινισ Γεωργικισ Ρολιτικισ» (Addressing biodiversity and 
habitat preservation through Measures applied under the Common Agricultural Policy) 
εξετάηεται ο ρόλοσ τθσ ΚΓΡ ςτθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και των ςυναφϊν 
υπθρεςιϊν οικοςυςτθμάτων μζςω τθσ γεωργίασ και πϊσ κα μποροφςε να ενιςχυκεί αυτόσ 
ο ρόλοσ ςτο μζλλον ϊςτε να ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ ΕΕ για τθ 
βιοποικιλότθτα. 

 
Παραδείγματα υλοποίθςθσ ΠΑΑ 
 
Αναηθτιςτε ςχετικά παραδείγματα ζργων ΕΓΤΑΑ (π.χ. για τθ βιοποικιλότθτα, τα δαςικά 
οικοςυςτιματα ι τα υπόγεια φδατα), ςχετικζσ περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ και περιπτϊςεισ 
επιτυχοφσ εφαρμογισ ΡΑΑ, μεταφορτϊνοντασ το αρχείο Excel που ακολουκεί. 
 
5. Αποδοτικότθτα των πόρων - Προώκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων και ςτιριξθ τθσ 
μετάβαςθσ ςε μια οικονομία με χαμθλζσ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα και ανκεκτικότθτα 
ζναντι τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ, των τροφίμων και τθσ δαςοκομίασ 
 
Η προτεραιότθτα με μια ματιά 
 
Σε όλουσ τουσ οικονομικοφσ τομείσ απαιτείται ευφυισ και βιϊςιμθ ανάπτυξθ για τθ διαχείριςθ των 
ςπάνιων πόρων. Οι φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθ γεωργία πρζπει να χρθςιμοποιοφν πιο 
αποδοτικά τθν ενζργεια και τα φδατα (οι γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ αντιπροςωπεφουν περίπου το 
24% τθσ ςυνολικισ χριςθσ υδάτων τθσ ΕΕ), μειϊνοντασ παράλλθλα τισ εκπομπζσ αερίων του 
κερμοκθπίου και δεςμεφοντασ τον άνκρακα. Τόςο ο γεωργικόσ τομζασ όςο και άλλοι αγροτικοί 
τομείσ μποροφν να προμθκεφςουν τισ απαραίτθτεσ πρϊτεσ φλεσ που κα χρθςιμοποιοφνται ςτθ 
βιοοικονομία. 
 
Τομείσ παρζμβαςθσ  
 

1. Αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ χριςθσ υδάτων από τθ γεωργία. 
2. Αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ χριςθσ ενζργειασ ςτθ γεωργία και τθ μεταποίθςθ 

τροφίμων. 
3. Διευκόλυνςθ τθσ προμικειασ και χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, υποπροϊόντων, 

αποβλιτων, υπολειμμάτων και λοιπϊν πρϊτων υλϊν εκτόσ των τροφίμων για τουσ ςκοποφσ 
τθσ βιοοικονομίασ. 

4. Μείωςθ των εκπομπϊν υποξειδίου του αηϊτου και μεκανίου από τθ γεωργία. 
5. Ρροϊκθςθ τθσ δζςμευςθσ του διοξειδίου του άνκρακα ςτθ γεωργία και τθ δαςοκομία. 

 
Διδάγματα που αντλικθκαν από τθν περίοδο 2007-2013 
 
Σφνδεςμοι που παραπζμπουν ςτο ςυναφζσ ζργο του ΕΔΑΑ προκειμζνου να γίνει καλφτερα 
αντιλθπτό πϊσ μπορεί να γίνει θ μετάβαςθ προσ μια οικονομία με χαμθλζσ εκπομπζσ διοξειδίου 
του άνκρακα και ανκεκτικότθτα ζναντι τθσ κλιματικισ αλλαγισ με τθ βοικεια του αποτελεςματικοφ 
προγραμματιςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ των ΡΑΑ. 

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
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 Θ θμερίδα τθσ επιτροπισ ςυντονιςμοφ με κζμα «Ροιοτικόσ ςχεδιαςμόσ των μζτρων για το 
περιβάλλον και το κλίμα για τα ΡΑΑ τθσ περιόδου 2014-2020» (“Quality Design of 
Environmental and Climate Measures for 2014-2020 RDPs”) οργανϊκθκε από το ΕΔΑΑ ςτο 
πλαίςιο των προπαραςκευαςτικϊν εργαςιϊν για τθ νζα περίοδο προγραμματιςμοφ 2014-
2020. Τα ςυμπεράςματα τθσ θμερίδασ περιλαμβάνουν κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν 
αποτελεςματικι εκτίμθςθ των αναγκϊν και τον κακοριςμό των προτεραιοτιτων, για τθν 
επιλογι, τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ μζτρων, κακϊσ και για τθν αποτελεςματικι 
παροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν. 

 Θ ενότθτα Δράςθ για το κλίμα παραπζμπει ςτθν αναλυτικι εξζταςθ που διενιργθςε το 
ΕΔΑΑ το 2010 προκειμζνου να προςδιορίςει τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ αντιμετωπίηεται 
το ηιτθμα τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτο πλαίςιο των ΡΑΑ ςε επίπεδο κρατϊν μελϊν. 

 Στο τεφχοσ 4 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Αγροτικι ανάπτυξθ και κλιματικι 
αλλαγι» (Μάιοσ 2010), *PDF      + αναλφεται θ ςυνειςφορά τθσ πολιτικισ 
για τθν αγροτικι ανάπτυξθ ςτθν ατηζντα τθσ ΕΕ που αφορά τθ δράςθ για το κλίμα. 

 
Προετοιμαςία για τθν περίοδο 2014-2020 
 
Σφνδεςμοι που παραπζμπουν ςε πθγζσ πλθροφόρθςθσ τθσ ΕΕ και των κρατϊν μελϊν με τισ οποίεσ 
τεκμθριϊνεται ο προγραμματιςμόσ και θ υλοποίθςθ των προτεραιοτιτων αγροτικισ ανάπτυξθσ για 
τθν περίοδο 2014-2020. 

 Μελζτθ OSCAR - Βζλτιςτεσ ςτρατθγικζσ για τθ δράςθ κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςε 
αγροτικζσ περιοχζσ (Optimal Strategies for Climate change Action in Rural areas) 

 
Παραδείγματα υλοποίθςθσ ΠΑΑ 
 
Αναηθτιςτε ςχετικά παραδείγματα ζργων ΕΓΤΑΑ (π.χ. για τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, τθν 
άρδευςθ ι τθ λιπαςματοποίθςθ), ςχετικζσ περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ και περιπτϊςεισ επιτυχοφσ 
εφαρμογισ ΡΑΑ, μεταφορτϊνοντασ το αρχείο Excel που ακολουκεί. 
 
6. Κοινωνικι ζνταξθ - Προώκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ, τθσ μείωςθσ τθσ φτώχειασ και τθσ 
οικονομικισ ανάπτυξθσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ 
 
Η προτεραιότθτα με μια ματιά 
 
Το 14% περίπου του πλθκυςμοφ που ηει ςε αγροτικζσ - κατά βάςθ - περιοχζσ τθσ ΕΕ πλιττεται από 
ποςοςτά απαςχόλθςθσ χαμθλότερα από το ιμιςυ του μζςου όρου τθσ ΕΕ, όταν μάλιςτα οι περιοχζσ 
αυτζσ εμφανίηουν χαμθλό κατά κεφαλιν ΑΕγχΡ. Για να δθμιουργθκοφν πολλζσ και διάφορεσ κζςεισ 
εργαςίασ ποιότθτασ και να βελτιωκεί το επίπεδο τθσ ςυνολικισ τοπικισ ανάπτυξθσ, μεταξφ άλλων, 
μζςω των τεχνολογιϊν των πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν (ΤΡΕ), μποροφν να δρομολογθκοφν 
πολλζσ πρωτοβουλίεσ. 
 
Τομείσ παρζμβαςθσ  
 

1. Διευκόλυνςθ τθσ διαφοροποίθςθσ, τθσ δθμιουργίασ νζων μικρϊν επιχειριςεων και τθσ 
δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ. 

2. Ρροϊκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ. 
3. Ενίςχυςθ τθσ προςβαςιμότθτασ, τθσ χριςθσ και τθσ ποιότθτασ των ΤΡΕ ςτισ αγροτικζσ 

περιοχζσ. 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=101A386E-C8C0-9369-8912-C42045DDE42D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE95DCF-028F-9D22-4AC0-4227CF437672
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE95970-CB05-AF48-16A5-19DCAAD02A73
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE95488-A978-3E2C-E87F-EDDA0E1D6131
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE961F4-9791-1C38-D796-8C42DDBF61B4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE966A0-9367-3B14-5D2F-1A5496A455D9
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/projects/oscar/
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
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Διδάγματα που αντλικθκαν από τθν περίοδο 2007-2013 
 
Σφνδεςμοι που παραπζμπουν ςτο ςυναφζσ ζργο του ΕΔΑΑ προκειμζνου να γίνει καλφτερα 
αντιλθπτό πϊσ μπορεί να ςτθριχκεί θ κοινωνικι ζνταξθ μζςω του αποδοτικοφ προγραμματιςμοφ 
και τθσ αποτελεςματικισ υλοποίθςθσ των ΡΑΑ. 

 Το τεφχοσ 6 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Απαςχόλθςθ και κοινωνικι ζνταξθ» 
[PDF       + επικεντρϊνεται ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ αγροτικισ 
απαςχόλθςθσ, ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ και ςτθ βελτίωςθ 
τθσ ποιότθτασ ηωισ. 

 Το ενθμερωτικό φυλλάδιο για τα ζργα του ΕΓΤΑΑ ςχετικά με τθν κοινωνικι ζνταξθ *PDF ] 
προβάλλει μια ςειρά από παραδείγματα ζργων κοινωνικισ ζνταξθσ από όλεσ τισ αγροτικζσ 
περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ, τα οποία ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΓΤΑΑ. 

 Θ πφλθ νεολαίασ και νζων αγροτϊν περιλαμβάνει ςχετικζσ πλθροφορίεσ και πθγζσ 
πλθροφόρθςθσ για τθ ςτιριξθ που παρζχεται ςτουσ αγρότεσ και ςτουσ νζουσ που ηουν ςε 
αγροτικζσ περιοχζσ τθσ ΕΕ. Συγκεκριμζνα, με τθ «κεματικι πρωτοβουλία για τθ νεολαία» 
του ΕΔΑΑ αναηθτοφνται τρόποι για τθ βελτίωςθ τθσ ςτιριξθσ των ΡΑΑ ςε ζργα που 
ςυνδζονται με τθ νεολαία. 

 Το ενθμερωτικό φυλλάδιο για τα ζργα του ΕΓΤΑΑ ςχετικά με τουσ νζουσ αγρότεσ και τθ 
νεολαία ςτθ αγροτικι Ευρϊπθ *PDF + περιλαμβάνει μια ςειρά από παραδείγματα ζργων 
τα οποία δείχνουν πϊσ το ΕΓΤΑΑ μπορεί να προςφζρει ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ ςτουσ νζουσ 
αγρότεσ και ςτουσ νζουσ που ηουν ςε αγροτικζσ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ. 

 Θ Κοινωνικι γεωργία είναι μια κοινι κεματικι πρωτοβουλία του ΕΑΔ, θ οποία 
δρομολογικθκε για να εντοπιςτοφν και να αναλυκοφν οι ευκαιρίεσ και τα εμπόδια που 
προζκυψαν από τα εκνικά/περιφερειακά ΡΑΑ τθν περίοδο 2007-2013, όςον αφορά τθν 
υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων κοινωνικισ γεωργίασ/πράςινθσ φροντίδασ ςτθν ΕΕ των 27. 

 Κοινωνικζσ πτυχζσ τθσ αγροτικισ επιχειρθματικότθτασ 

 Βιβλιοκικθ για τθν πφλθ αγροτικισ επιχειρθματικότθτασ, θ οποία προςφζρει υλικό και 
παραδείγματα ζργων ςχετικά με τθν Ζνταξθ ςυγκεκριμζνων ομάδων ςτόχων  

 Βιβλιοκικθ για τθν πφλθ αγροτικισ επιχειρθματικότθτασ, θ οποία προςφζρει υλικό και 
παραδείγματα ζργων ςχετικά με τισ Κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και τθ γεωργία 

 Βιβλιοκικθ για τθν πφλθ αγροτικισ επιχειρθματικότθτασ, θ οποία προςφζρει υλικό και 
παραδείγματα ζργων ςχετικά με τθν Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα 

 Θ παροφςα ενότθτα παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εφαρμογι των ΤΡΕ ςτισ αγροτικζσ 
περιοχζσ. 

 Στο ενθμερωτικό φυλλάδιο για τα ζργα του ΕΓΤΑΑ ςχετικά με τισ τεχνολογίεσ των 
πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) *PDF      + επιςθμαίνονται τρόποι 
αξιοποίθςθσ των ΤΡΕ ωσ βαςικοφ εργαλείου απελευκζρωςθσ του δυναμικοφ των αγροτικϊν 
περιοχϊν και βελτίωςθσ τθσ ελκυςτικότθτάσ τουσ για όςουσ ενδιαφζρονται να ηιςουν, να 
εργαςτοφν ι ακόμα και να επιςκεφκοφν αυτζσ τισ περιοχζσ. 

 Στο τεφχοσ 10 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Αγροτικι επιχειρθματικότθτα» 
[PDF       + εξετάηεται ενδελεχϊσ με ποιον τρόπο θ πολιτικι τθσ ΕΕ για τθ 
γεωργία και τθν αγροτικι ανάπτυξθ ςυμβάλλει ςτθν προϊκθςθ τθσ αγροτικισ 
επιχειρθματικότθτασ. 

 
 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09AED062-D99D-0744-062C-2B6F6E4785FB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=92460E4A-A49B-18E3-EE87-F1D1758BA92C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=92460B5E-9DF9-0E34-A7B4-416AB3260DC8
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=92460853-E664-97C1-CDB5-4676346FA680
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9246115F-D268-DE12-55AA-F9C80A85BED7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=92461471-D3B6-DD95-AA6B-EB3A4AB13454
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=87CA972E-0662-01D8-2D5F-EDDDC9A84300
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8AD4A2D5-C355-06D9-1B68-E31A73E0A72B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6B892598-9EFD-5574-62AE-4D75E320D118
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CD6B0148-B279-3275-F1B3-3F5546B06C5C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45226932-E11C-9441-4740-433EAAF96A57
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=4522647C-A159-15A8-4AB6-89CE07EDB89D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45226BF0-ABBA-994E-C94D-E84215ED9E36
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45226702-9047-59C4-8E72-19BE620A0ADB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45226E2B-EEC7-2BB0-A695-B42CBD546642
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8F24E08-0A45-F272-33FB-A6309E3AD601
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A1A9-BC01-E937-FF30-45BFB8830F6F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E989F15-DBB7-D377-4D95-796A97416053
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E989B82-DD2F-8B70-9609-147C5B36AC99
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A485-0639-02F5-D8C5-B74B1D641680
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A87A-D891-43FB-E462-70E329C064EC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0E225117-E813-29DD-8755-E97665BA10D9


 

36 
 

Παραδείγματα υλοποίθςθσ ΠΑΑ 
 
Αναηθτιςτε ςχετικά παραδείγματα ζργων ΕΓΤΑΑ (π.χ. για τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, τθν ιςότθτα των 
ευκαιριϊν ι τθν ανάπλαςθ χωριϊν), ςχετικζσ περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ και περιπτϊςεισ 
επιτυχοφσ εφαρμογισ ΡΑΑ μεταφορτϊνοντασ το αρχείο Excel που ακολουκεί. 
 
Νομοθεςία και κατευθυντήριεσ γραμμζσ 
 
Θ εφαρμογι τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ τθν περίοδο 2014-2020 κα διζπεται 
από μια ςειρά νομοκετικϊν πράξεων που κα αντικατοπτρίηουν όχι μόνο το πλαίςιο που 
προβλζπεται από τθν κοινι ςτρατθγικι προςζγγιςθ για τα ευρωπαϊκά διαρκρωτικά και επενδυτικά 
ταμεία, αλλά και το μεταρρυκμιςμζνο πλαίςιο τθσ κοινισ γεωργικισ πολιτικισ. 
 
Επιπλζον, με τθ Συνκικθ τθσ Λιςαβόνασ και κυρίωσ, με τθ Συνκικθ για τθ λειτουργία τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ *PDF + (ΣΛΕΕ), κεςπίςτθκαν νζοι κανόνεσ βάςει των οποίων θ Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι αποκτά αρμοδιότθτα να εκδίδει εκτελεςτικζσ πράξεισ και κατ’ εξουςιοδότθςθ πράξεισ για 
τθ ρφκμιςθ των πιο αναλυτικϊν πτυχϊν τθσ πολιτικισ. 
Τζλοσ, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι (ςε ςτενι ςυνεργαςία με τα κράτθ μζλθ) κα καταρτίςει μια ςειρά 
από τεχνικά ζγγραφα προκειμζνου να εξαςφαλίςει ςτα κράτθ μζλθ και ςτισ περιφζρειεσ 
κακοδιγθςθ κατά το ςτάδιο του προγραμματιςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ για διάφορα κζματα που 
ςχετίηονται με τθν αςκοφμενθ πολιτικι (π.χ. τεχνικά ζγγραφα και δελτία μζτρων). 
 
Θ παροφςα ενότθτα παρουςιάηει ςυνοπτικά τα πολλαπλά επίπεδα νομοκεςίασ που κα επθρεάςουν 
τθν πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ και, ειδικότερα, τον προςδιοριςμό και τθν υλοποίθςθ των 
μελλοντικϊν ΡΑΑ. 
Κάντε κλικ ςτουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να αποκτιςετε άμεςθ πρόςβαςθ ςε νομοκετικζσ 
πράξεισ που αφοροφν τθν πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ περιόδου 2014-2020, κακϊσ και ςε μια 
ςειρά από πθγζσ του ΕΔΑΑ και διακζςιμα ζγγραφα κακοδιγθςθσ τθσ ΕΕ και των κρατϊν μελϊν. 
 
Κανονιςμοί τθσ ΕΕ για τθν περίοδο 2014-2020 
 
Η παροφςα ενότθτα περιλαμβάνει ςυνδζςμουσ που παραπζμπουν ςε νομικά κείμενα τα οποία 
αφοροφν το ΕΓΤΑΑ και τθν υλοποίθςθ των ΠΑΑ τθν περίοδο 2014-2020. 

 Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
ςχετικά με τθ κζςπιςθ οριςμζνων μεταβατικϊν διατάξεων για τθ ςτιριξθ τθσ αγροτικισ 
ανάπτυξθσ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΤΑΑ) *PDF +. Ο 
εν λόγω κανονιςμόσ κακορίηει μεταβατικζσ διατάξεισ προκειμζνου να καλυφκεί το 
διάςτθμα μεταξφ των δφο πολυετϊν περιόδων προγραμματιςμοφ. 

 Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τθ 
ςτιριξθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 
(ΕΓΤΑΑ) [PDF +. Ρρόκειται για τθ βαςικι πράξθ κακοριςμοφ των ειδικϊν κανόνων που 
διζπουν τον προγραμματιςμό τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ από το ΕΓΤΑΑ. 

 Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχισ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ και περί κακοριςμοφ 
γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχισ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ και 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ccccda77-8ac2-4a25-8e66-a5827ecd3459.0020.02/DOC_1&format=PDF
http://ec.europa.eu/agriculture/committees/rural-development_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0865:0883:el:PDF
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/transitional/com2013-226_el.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:en:PDF
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για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1083/2006 *PDF ). Ο «κανονιςμόσ περί 
κοινϊν διατάξεων» προβλζπει ζνα κοινό ςφνολο βαςικϊν κανόνων, οι οποίοι ιςχφουν για 
όλα τα διαρκρωτικά μζςα, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΕΓΤΑΑ. 

 Κανονιςμόσ (EE) αρικ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
ςχετικά με τθ χρθματοδότθςθ, τθ διαχείριςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ κοινισ γεωργικισ 
πολιτικισ *PDF + Ο επονομαηόμενοσ «οριηόντιοσ κανονιςμόσ» τθσ ΚΓΡ προβλζπει τουσ 
κανόνεσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ για τα δφο ταμεία τθσ ΚΓΡ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Εγγυιςεων (ΕΓΤΕ), το οποίο χρθματοδοτεί μζτρα για τθν αγορά και άμεςεσ 
πλθρωμζσ, και το ΕΓΤΑΑ, το οποίο χρθματοδοτεί τθ ςτιριξθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ. Το 
νομοκζτθμα αυτό ςυγκεντρϊνει τουσ κανόνεσ για τθν πολλαπλι ςυμμόρφωςθ, τα 
ςυςτιματα παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ, τον ζλεγχο 
και τθν αξιολόγθςθ τθσ ΚΓΡ. 
 

Ρθγζσ και ζγγραφα κακοδιγθςθσ 
 
Σφνδεςμοι που παραπζμπουν ςτο ςχετικό ζργο του ΕΔΑΑ και διακζςιμα ζγγραφα κακοδιγθςθσ τθσ 
ΕΕ και των κρατϊν μελϊν που τεκμθριϊνουν τθν προετοιμαςία και τθν υλοποίθςθ των ΠΑΑ και 
άλλων μζτρων. 
 

 Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν Ευρωπαϊκι Σφμπραξθ Καινοτομίασ για τθ γεωργικι 
παραγωγικότθτα και βιωςιμότθτα και ζγγραφο κακοδιγθςθσ για τθν εφαρμογι τθσ ΕΣΚ ςτα 
προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ (ςχζδιο Ιουλίου 2013) *PDF +, ΓΔ Γεωργίασ και 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ. 

 Ομάδα εςτίαςθσ του ΕΔΑΑ με κζμα «Μετάδοςθ γνϊςθσ και καινοτομία»: ζκκεςθ που 
παρουςιάηει τα ςυμπεράςματα των εργαςιϊν του πρϊτου ςταδίου (Ιοφλιοσ ζωσ Δεκζμβριοσ 
2012) [PDF + και ςυνοπτικι παρουςίαςθ [PDF ] 

 Με τθ «κεματικι πρωτοβουλία για τθ νεολαία» του ΕΔΑΑ αναηθτοφνται τρόποι για τθ 
βελτίωςθ τθσ ςτιριξθσ των ΡΑΑ ςε ζργα που ςυνδζονται με τθ νεολαία. 

 Θ θμερίδα τθσ επιτροπισ ςυντονιςμοφ για τα χρθματοδοτικά μζςα (Coordination 
Committee Workshop on Financial Instruments) οργανϊκθκε για να προαγάγει τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ των ενδιαφερομζνων φορζων αγροτικισ ανάπτυξθσ ςχετικά με τισ 
ευκαιρίεσ και τα ηθτιματα που πρζπει ςυνεκτιμθκοφν κατά τθ δθμιουργία και τθ 
χρθςιμοποίθςθ των χρθματοδοτικϊν μζςων ςτα προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ 
επόμενθσ περιόδου προγραμματιςμοφ (2014-2020). 

 Το τεφχοσ 13 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Χρθματοδοτικά μζςα αγροτικισ 
ανάπτυξθσ: νζεσ ευκαιρίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ» *PDF ] 
αναφζρεται ςε ευκαιρίεσ, κτθκείςα πείρα και προβλιματα για τθν υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ 
τθσ ΕΕ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ. 

 Θ θμερίδα του ΕΔΑΑ με τίτλο «Ροιοτικόσ ςχεδιαςμόσ των μζτρων για το περιβάλλον και το 
κλίμα για τα ΡΑΑ τθσ περιόδου 2014-2020» (ENRD Workshop on “Quality Design of 
Environmental and Climate Measures for 2014-2020 RDPs”) οργανϊκθκε από το ΕΔΑΑ ςτο 
πλαίςιο των προπαραςκευαςτικϊν εργαςιϊν για τθ νζα περίοδο προγραμματιςμοφ 2014-
2020. Τα ςυμπεράςματα τθσ θμερίδασ περιλαμβάνουν κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν 
αποτελεςματικι εκτίμθςθ των αναγκϊν και τον κακοριςμό των προτεραιοτιτων, για τθν 
επιλογι, τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ μζτρων, και για τθν αποτελεςματικι παροχι 
περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν. 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&qid=1395935305643&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0246&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:el:PDF
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com628/628_el.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/pdf/draft-eip-guidelines_en.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B16BBB7D-ACD0-6C6C-2AAE-94E5AD789E16
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=55CCDDE9-BBEA-FB8F-1D34-6862E2D9EDDE
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-financial-instruments/en/cc-workshop-on-financial-instruments_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-financial-instruments/en/cc-workshop-on-financial-instruments_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=69D9962A-A9D5-5298-0AB7-C4B02470D0B5
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
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 Στο τεφχοσ 15 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Ραροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν 
μζςω τθσ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ» (Απρίλιοσ 2013) *PDF ]  
Eξετάηεται με ποιον τρόπο θ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ ςτθρίηει τθν παροχι 
περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ τθσ ΕΕ και παρζχει μια πρακτικι 
«εργαλειοκικθ» για τουσ υπεφκυνουσ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ τθσ επόμενθσ γενιάσ 
των ΡΑΑ. 

 Θ ενότθτα Ρεριβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ παραπζμπει ςτθ κεματικι ςελίδα τθσ ομάδασ 
εςτίαςθσ για τθν παροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν, θ οποία εντόπιςε ηθτιματα ηωτικισ 
ςθμαςίασ για τθν παροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν και διατφπωςε δζςμθ ςυςτάςεων 
για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ μελλοντικισ γενιάσ των προγραμμάτων αγροτικισ 
ανάπτυξθσ (2014-2020). Συνοπτικι παρουςίαςθ τθσ ζκκεςθσ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ 
[PDF ] 

 Μελζτθ OSCAR - Βζλτιςτεσ ςτρατθγικζσ για τθ δράςθ κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςε 
αγροτικζσ περιοχζσ (Optimal Strategies for Climate change Action in Rural areas) 

 Συνεδρίαςθ τθσ ομάδασ εμπειρογνωμόνων για τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ και εκτελεςτικζσ 
πράξεισ ςχετικά με τα ευρωπαϊκά διαρκρωτικά και επενδυτικά ταμεία: κατ’ εξουςιοδότθςθ 
πράξθ (ζκδοςθ 1) *PDF + και εκτελεςτικι πράξθ (ζκδοςθ 1) *PDF + για το ςφςτθμα 
διαχείριςθσ και ελζγχου 

 Συνεδρίαςθ τθσ ομάδασ εμπειρογνωμόνων για τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ και εκτελεςτικζσ 
πράξεισ ςχετικά με τα ευρωπαϊκά διαρκρωτικά και επενδυτικά ταμεία: κατ’ εξουςιοδότθςθ 
πράξθ (ζκδοςθ 2) *PDF + και εκτελεςτικι πράξθ (ζκδοςθ 2) *PDF + για τα 
χρθματοδοτικά μζςα 

 Συνεδρίαςθ τθσ ομάδασ εμπειρογνωμόνων για τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ και εκτελεςτικζσ 
πράξεισ ςχετικά με τα ευρωπαϊκά διαρκρωτικά και επενδυτικά ταμεία: Σφςτθμα 
κατθγοριοποίθςθσ και παρακολοφκθςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 
ςυνοχισ [PDF ](* το δελτίο αυτό καλφπτει ςτοιχεία που αφοροφν αποκλειςτικά τθν 
πολιτικι ςυνοχισ. Τα ςτοιχεία που αφοροφν το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ κα αποτελζςουν 
αντικείμενο ςυηιτθςθσ ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο) 

 
Αν επικυμείτε να αναηθτιςετε ςυγκεκριμζνεσ πθγζσ και ζγγραφα κακοδιγθςθσ ςχετικά με το 
ΤΑΡΤΚ/LEADER κάντε κλικ εδϊ. 
Αν επικυμείτε να αναηθτιςετε ςυγκεκριμζνεσ πθγζσ και ζγγραφα κακοδιγθςθσ ςχετικά με τον 
ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των ΡΑΑ κάντε κλικ εδϊ. 
Αν επικυμείτε να αναηθτιςετε ςυγκεκριμζνεσ πθγζσ και ζγγραφα κακοδιγθςθσ ςχετικά με τα 
δίκτυα αγροτικισ ανάπτυξθσ κάντε κλικ εδϊ. 
 
Προγραμματιςμόσ ΠΑΑ 
 
Θ κατάρτιςθ εκνικϊν και περιφερειακϊν προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) είναι μια 
διαδικαςία πολλαπλϊν ςταδίων ςτθν οποία ςυμμετζχουν διάφοροι παράγοντεσ. Τα ΡΑΑ πρζπει να 
αντικατοπτρίηουν τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ που αποφαςίηονται ςε εκνικό επίπεδο και 
περιγράφονται ςτισ ςυμφωνίεσ εταιρικισ ςχζςθσ (ΣΕΣ). Οι ςυμφωνίεσ αυτζσ βαςίηονται ςτο κοινό 
ςτρατθγικό πλαίςιο (ΚΡΣ), το οποίο ςυντονίηει τθν παρζμβαςθ των διαρκρωτικϊν και επενδυτικϊν 
ταμείων ςε ευρωπαϊκό επίπεδο (για μια αναςκόπθςθ του πλαιςίου πολιτικισ τθσ περιόδου 2014-
2020 κάντε κλικ εδϊ). 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=21B49934-A7DE-CAAC-FCF4-F4A4E92B24A9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/projects/oscar/
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/1_fiche17b_da_management_control_systems.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/1_fiche17a_ia_management_control_systems_2013_07_16.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/fiche_10_da_financial_instruments_17_07_2013.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/1_fiche_9_ia_financial_instruments_17_07_2013.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/fiche_categorisation_climate%20change%20tracking_2013_05_30.pdf
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Θ διαδικαςία ςτθρίηεται, ςτο ςφνολό τθσ, ςτθν ενεργό ςυμμετοχι των οικονομικϊν και κοινωνικϊν 
εταίρων και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, με τουσ οποίουσ πραγματοποιοφνται διαβουλεφςεισ κατά 
τθν κατάρτιςθ τόςο των ΣΕΣ, όςο και των ΡΑΑ. 
 
Με τθ δθμοςίευςθ των νομοκετικϊν προτάςεων για τθν περίοδο 2014-2020 ςχετικά με τθ 
μελλοντικι πολιτικι ςυνοχισ και τθν κοινι γεωργικι πολιτικι (Οκτϊβριοσ 2011), θ Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι ςθματοδότθςε τθν ζναρξθ μιασ διαδικαςίασ που κα ολοκλθρωκεί με τθν επίςθμθ ζγκριςθ 
των ΡΑΑ για τθν περίοδο 2014-2020. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςυναφι 
νομοκεςία τθσ περιόδου 2014-2020 βλζπε εδϊ. 
 

Ρροβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για τθν ζγκριςθ των ΡΑΑ 2014-2020 

2011 2012 2013 2014 

Ζγκριςθ των 
νομοκετικϊν 
προτάςεων τθσ 
Επιτροπισ για τθν 
περίοδο 2014-2020 

Συηιτθςθ των 
προτάςεων τθσ 
Επιτροπισ ςτο 
Συμβοφλιο και το 
Ευρωπαϊκό 
Κοινοβοφλιο 

- Ζγκριςθ βαςικϊν 
πράξεων 
(ςυμπεριλαμβανομζν
ων των κανονιςμϊν 
ΚΣΡ και ΕΓΤΑΑ) 
-Ζγκριςθ εκτελεςτικϊν 
και κατ’ 
εξουςιοδότθςθ 
πράξεων 

- Υποβολι ΣΕΣ και ΡΑΑ 
(*) 
- Επίςθμθ ζγκριςθ ΣΕΣ 
και ΡΑΑ (**) 

 Άτυπεσ διαπραγματεφςεισ και διαβουλεφςεισ 
ςχετικά με τισ ΣΕΣ και τα ΡΑΑ 

Επίςθμεσ 
διαπραγματεφςεισ και 
διαβουλεφςεισ ςχετικά 
με τισ ΣΕΣ και τα ΡΑΑ 

(*) για τισ ΣΕΣ (ςυμφωνίεσ εταιρικισ ςχζςθσ) εντόσ 4 μθνϊν μετά τθν ζγκριςθ των βαςικϊν 
κανονιςμϊν· για τα ΡΑΑ εντόσ 3 μθνϊν μετά τθν ζγκριςθ των ΣΕΣ. 

(**) Εντόσ 4 μθνϊν για τισ ΣΕΣ και εντόσ 6 μθνϊν για τα ΡΑΑ μετά τθν επίςθμθ υποβολι τουσ (τα 
ΡΑΑ πρόκειται να εγκρικοφν μόνο μετά τθν ζγκριςθ των ΣΕΣ από τθν Επιτροπι). 

Ρθγι: προςαρμοςμζνα ςτοιχεία από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι - ΓΔ Ρεριφερειακισ Ρολιτικισ και 
Αςτικισ Ανάπτυξθσ 

 
Για τθν προετοιμαςία των ΡΑΑ ςτα κράτθ μζλθ και τισ περιφζρειεσ τθσ ΕΕ ακολουκοφνται οι 
διαδικαςίεσ που αναφζρονται παραπάνω. Ο επιτυχισ προγραμματιςμόσ των ΡΑΑ βαςίηεται ςε 
ςτρατθγικζσ επιλογζσ ςτο πλαίςιο των οποίων εξετάηεται ποφ και πϊσ πρζπει να παραςχεκεί 
ςτιριξθ, και πιο ςυγκεκριμζνα: i) αναλφεται ενδελεχϊσ το πλαίςιο (ανάλυςθ SWOT)· ii) 
αξιολογοφνται αναλυτικά οι ανάγκεσ· iii) κακορίηονται προτεραιότθτεσ και τομείσ παρζμβαςθσ, 
επιλζγονται τα κατάλλθλα μζτρα και κατανζμονται οι οικονομικοί πόροι με βάςθ τα προςδοκϊμενα 
αποτελζςματα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_el.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm
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1. Γενικι ανάλυςθ SWOT του 
πεδίου του προγράμματοσ: 
- Ανταγωνιςτικότθτα ςτον 
τομζα των γεωργικϊν 
προϊόντων και τροφίμων 
- Ρεριβάλλον και κλίμα 
- Κοινωνικοοικονομικι 
κατάςταςθ ςτισ αγροτικζσ 
περιοχζσ 

2. Λεπτομερισ αξιολόγθςθ των 
αναγκών: 
- Ανά προτεραιότθτα και τομζα 
εςτίαςθσ 

3. τρατθγικι απάντθςθ: 
- Επιλογι των ςχετικϊν 
προτεραιοτιτων/τομζων 
εςτίαςθσ 
- Κακοριςμόσ ςτόχων 
- Σχεδιαςμόσ μζτρων, εκροϊν, 
χρθματοδοτικϊν πόρων 

Διαβοφλευςθ με εταίρουσ 

Ρθγι: Ζγγραφο εργαςίασ τθσ ΓΔ Γεωργίασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ με τίτλο «Στοιχεία του 
ςτρατθγικοφ προγραμματιςμοφ για τθν περίοδο 2014-2020» 

 
Συμβουλευτείτε τον πίνακα αποτελεςμάτων των ΠΑΑ (επικαιροποιικθκε τον Νοζμβριο του 2013) 
για να δείτε τθν τρζχουςα κατάςταςθ τθσ προετοιμαςίασ των ΡΑΑ ςτα κράτθ μζλθ *PDF ]. 
 
Κατάρτιςθ των ΡΑΑ για τθν περίοδο 2014-2020 
 
Σφνδεςμοι που παραπζμπουν ςτο ςχετικό ζργο του ΕΔΑΑ και ςε άλλεσ πθγζσ οι οποίεσ 
τεκμθριϊνουν τον ςτρατθγικό προγραμματιςμό και τθν κατάρτιςθ των μελλοντικϊν ΠΑΑ. 

 Στο ςεμινάριο με κζμα τον επιτυχι προγραμματιςμό (Seminar on Successful Programming) 
πραγματοποιείται απολογιςμόσ των αποτελεςμάτων των προπαραςκευαςτικϊν εργαςιϊν 
του ΕΔΑΑ για τθν περίοδο 2014-2020. Στο ςεμινάριο εξετάςτθκε με ποιον τρόπο μποροφν 
να ενςωματωκοφν ςε μελλοντικά ΡΑΑ οι γνϊςεισ και θ πείρα που ζχουν αποκομιςκεί και οι 
διατομεακζσ προτεραιότθτεσ που ςχετίηονται με τθν καινοτομία, το περιβάλλον και τθν 
κλιματικι αλλαγι. Στο πλαίςιο του ςεμιναρίου εξετάςτθκαν επίςθσ τα διάφορα μζτρα που 
πρζπει να λθφκοφν για τθ βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ των 
προγραμμάτων κατά τθν επόμενθ περίοδο προγραμματιςμοφ. Τα αποτελζςματα και τα 
ςυμπεράςματα του ςεμιναρίου ςυνοψίηονται ςτο ζγγραφο με τίτλο «Ραράγοντεσ επιτυχίασ 
για τα νζα προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ» (Success factors for the new Rural 
Development Programmes) [PDF ]. 

 Θμερίδα για τον ςτρατθγικό προγραμματιςμό, τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των ΡΑΑ για 
τθν περίοδο 2014-2020 (Strategic programming and Monitoring and Evaluation for RDPs 
2014-2020) 

 Ζγγραφο εργαςίασ ςχετικά με ςτοιχεία του ςτρατθγικοφ προγραμματιςμοφ για τθν περίοδο 
2014-2020[PDF + που κατιρτιςε θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι – ΓΔ Γεωργίασ και Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ με αφορμι το ςεμινάριο του ΕΔΑΑ για τον «Επιτυχι προγραμματιςμό» ΕΓΤΑΑ 
για τθν περίοδο 2014-2020, το οποίο πραγματοποιικθκε ςτισ Βρυξζλλεσ, ςτισ 6 και 7 
Δεκεμβρίου 2012 

 «Βζλτιςτθ δυνατι αξιοποίθςθ του ΡΑΑ ςασ: κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν εκ των 
προτζρων αξιολόγθςθ των ΡΑΑ τθσ περιόδου 2014-2020» (Getting the most from your RDP: 
Guidelines for the ex-ante evaluation of 2014-2020 RDPs) –Σχζδιο Αυγοφςτου 2012 *PDF ] 
– Οι εν λόγω κατευκυντιριεσ γραμμζσ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Αξιολόγθςθσ κα 
μποροφςαν να χρθςιμεφςουν ωσ οδθγόσ για τισ διαχειριςτικζσ αρχζσ και τουσ αξιολογθτζσ 
των ΡΑΑ κατά τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και διεξαγωγισ τθσ εκ των προτζρων αξιολόγθςθσ 
των ΡΑΑ τθσ περιόδου 2014-2020. 

 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/RDP_Scoreboards_summarised_info_20140107.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/successful-programming_en/en/successful-programming_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/successful-programming_en/en/successful-programming_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=4069108A-A203-DBA6-4EA5-D8FC303653C3
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/workshop-strategic-programming-rdp-monitoring-evaluation/en/workshop-strategic-programming-rdp-monitoring-evaluation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/workshop-strategic-programming-rdp-monitoring-evaluation/en/workshop-strategic-programming-rdp-monitoring-evaluation_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/sfc2014/doc/wp_prog.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=7797A2AE-91CD-8D82-C9DB-D30E043439F1
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 Θ θμερίδα τθσ επιτροπισ ςυντονιςμοφ για τα χρθματοδοτικά μζςα (Coordination 
Committee Workshop on Financial Instruments) οργανϊκθκε για να βοθκιςει ςτθν αφξθςθ 
τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ μεταξφ των ενδιαφερομζνων φορζων αγροτικισ ανάπτυξθσ ςχετικά 
με τισ ευκαιρίεσ και τα ηθτιματα που πρζπει να ςυνεκτιμθκοφν κατά τθ δθμιουργία και τθ 
χρθςιμοποίθςθ των χρθματοδοτικϊν μζςων ςτα προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ 
επόμενθσ περιόδου προγραμματιςμοφ (2014-2020). 

 Θ ομάδα εςτίαςθσ για τθ Μετάδοςθ Γνϊςθσ Και Καινοτομία ανζλυςε τον τρόπο με τον 
οποίο τα προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) που υπόκεινται ςτο ιςχφον πλαίςιο 
πολιτικισ ςτθρίηουν τθ μετάδοςθ γνϊςθσ και τθν καινοτομία ςτθν πράξθ, ενϊ διατυπϊνει 
ςυςτάςεισ προσ τα κράτθ μζλθ ςχετικά με τον τρόπο προϊκθςθσ τθσ μετάδοςθσ τθσ γνϊςθσ 
και τθσ καινοτομίασ κατά τθν επόμενθ περίοδο προγραμματιςμοφ. 

 Σεμινάριο με κζμα «Ρρογραμματιςμόσ καινοτομίασ: Ρϊσ να χρθςιμοποιείται θ 
εργαλειοκικθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ με τον πλζον αποτελεςματικό τρόπο για τθν 
υλοποίθςθ τθσ ΕΣΚ» (Programming innovation: How to use the Rural Development Toolkit 
most effectively for the implementation of the EIP), Μαδρίτθ, 26 και 27 Ιουνίου 2013 

 Θ ενότθτα Ρεριβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ παραπζμπει ςτθ κεματικι ςελίδα τθσ ομάδασ 
εςτίαςθσ για τθν παροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν, θ οποία εντόπιςε ηθτιματα ηωτικισ 
ςθμαςίασ για τθν παροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν και διατφπωςε δζςμθ ςυςτάςεων 
για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ μελλοντικισ γενιάσ των προγραμμάτων αγροτικισ 
ανάπτυξθσ (2014-2020). Συνοπτικι παρουςίαςθ τθσ ζκκεςθσ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ 
[PDF ] 

 Στο τεφχοσ 15 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Ραροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν 
μζςω τθσ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ» (Απρίλιοσ 2013) *PDF  + διερευνάται με ποιουσ 
τρόπουσ θ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ ςτθρίηει τθν παροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν 
ςε αγροτικζσ περιοχζσ τθσ ΕΕ. Ραρζχεται επίςθσ μια «εργαλειοκικθ» για όςουσ 
ςυμμετζχουν ςτον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των ΡΑΑ τθσ περιόδου 2014-2020. 

 Θ θμερίδα του ΕΔΑΑ με τίτλο «Ροιοτικόσ ςχεδιαςμόσ των μζτρων για το περιβάλλον και το 
κλίμα ςχετικά με τα ΡΑΑ τθσ περιόδου 2014-2020» (ENRD Workshop on “Quality Design of 
Environmental and Climate Measures for 2014-2020 RDPs”) οργανϊκθκε από το ΕΔΑΑ ςτο 
πλαίςιο των προπαραςκευαςτικϊν εργαςιϊν για τθ νζα περίοδο προγραμματιςμοφ 2014-
2020. Τα ςυμπεράςματα τθσ θμερίδασ περιλαμβάνουν κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν 
αποτελεςματικι εκτίμθςθ των αναγκϊν και τον κακοριςμό των προτεραιοτιτων, για τθν 
επιλογι, τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ μζτρων, και για τθν αποτελεςματικι παροχι 
περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν. 

 
Ρθγζσ και ζγγραφα κακοδιγθςθσ 
 
Διακζςιμα τεχνικά ζγγραφα και ζγγραφα κακοδιγθςθσ από τθν ΕΕ και τα κράτθ μζλθ ςχετικά με τθν 
κατάρτιςθ των ΣΕΣ και των ΠΑΑ τθσ περιόδου 2014-2020, ςτα οποία περιλαμβάνονται και οι 
διαβουλεφςεισ με ενδιαφερόμενουσ φορείσ. 

 Ζγγραφο εργαςίασ των υπθρεςιϊν τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τθν αρχι τθσ εταιρικισ ςχζςθσ 
ςτα ταμεία του κοινοφ ςτρατθγικοφ πλαιςίου – ςτοιχεία για ζναν ευρωπαϊκό κϊδικα 
δεοντολογίασ ςχετικά με τθν εταιρικι ςχζςθ *PDF ] 

 Συνεδρίαςθ τθσ ομάδασ εμπειρογνωμόνων για τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ και εκτελεςτικζσ 
πράξεισ ςχετικά με τα ευρωπαϊκά διαρκρωτικά και επενδυτικά ταμεία: ςχζδιο προτφπου 
και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςχετικά με το περιεχόμενο των ςυμφωνιϊν εταιρικισ ςχζςθσ 
(ζκδοςθ 3) *PDF ] 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-financial-instruments/en/cc-workshop-on-financial-instruments_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-financial-instruments/en/cc-workshop-on-financial-instruments_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/events/madrid-06-2013_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/events/madrid-06-2013_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=21B49934-A7DE-CAAC-FCF4-F4A4E92B24A9
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/swd_2012_106_el.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/1_partnership_agreement_template_guidance_2013_05_21.pdf
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 Τα ζγγραφα διατφπωςθσ κζςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ενθμερϊνουν τα κράτθ μζλθ 
για τισ κζςεισ των υπθρεςιϊν τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τισ κφριεσ προκλιςεισ και τισ 
προτεραιότθτεσ χρθματοδότθςθσ τθσ περιόδου 2014-2020 και κακορίηουν ζνα πλαίςιο 
διαλόγου μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και κάκε κράτουσ μζλουσ για τθν ανάπτυξθ ΣΕΣ 
και προγραμμάτων. 

 Θ κεματικι πρωτοβουλία του ΕΑΔ τθσ Μάλτασ για τθν αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων ςτον 
προγραμματιςμό των ςχεδίων αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ περιόδου 2014-2020. 

 Θ ειςιγθςθ του γαλλικοφ ΕΑΔ ςτθν εκνικι διαδικαςία διαβοφλευςθσ για τθ ΣΕΣ τθσ 
περιόδου 2014-2020. 

 
Υλοποίηςη ΠΑΑ 
 
Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) τθσ ΕΕ αποτελεί βαςικό 
ςτοιχείο τθσ αποςτολισ του ΕΔΑΑ. Θ παροφςα ενότθτα παρζχει ςειρά πθγϊν πλθροφόρθςθσ που 
τεκμθριϊνουν τθν υλοποίθςθ των μελλοντικϊν ΡΑΑ. Ρεριλαμβάνει τθν τακτικι επικαιροποίθςθ του 
αναλυτικοφ ζργου του ΕΔΑΑ και δίνεται ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ του τρόπου λειτουργίασ τθσ 
πολιτικισ ςτθν πράξθ, προςδιορίηονται οι πτυχζσ που απζδωςαν και τα ςθμεία ςτα οποία 
υπάρχουν περικϊρια βελτίωςθσ και εκτίκεται κτθκείςα πείρα  για να λθφκοφν υπόψθ κατά τθ 
διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τόςο ςε επίπεδο κρατϊν μελϊν, όςο και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Θ παροφςα ενότθτα φιλοξενεί επίςθσ ςχετικζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ του ΕΔΑΑ, όπωσ μεταξφ άλλων 
ςυνοπτικά διδάγματα από ζργα που υλοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 2007-2013, 
λεπτομζρειεσ ςχετικά με τον κφκλο ηωισ των χρθματοδοτοφμενων από το ΕΓΤΑΑ ζργων και 
εγχειριματα που ςτζφκθκαν με επιτυχία ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ ΡΑΑ. 
 
Διδάγματα που αντλικθκαν από τθν περίοδο 2007-2013 
 
Σφνδεςμοι που παραπζμπουν ςε εργαςίεσ του ΕΔΑΑ και ςε ςυγκεφαλαιωτικά ζγγραφα για τθν 
υλοποίθςθ των ΠΑΑ. 

 Το ςεμινάριο με κζμα τθ βελτίωςθ τθσ υλοποίθςθσ των ΡΑΑ (Seminar on improving the 
delivery of RDPs) οργανϊκθκε με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ κεματικισ ομάδασ εργαςίασ 4 
του ΕΔΑΑ με κζμα «Μθχανιςμοί υλοποίθςθσ τθσ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ», θ 
οποία προςδιόριςε τισ πτυχζσ που αποδίδουν όςον αφορά τθν υλοποίθςθ των ΡΑΑ και τα 
ςθμεία ςτα οποία υπάρχουν περικϊρια βελτίωςθσ ςτο μζλλον. 

 Θ κεματικι ομάδα εργαςίασ για τουσ μθχανιςμοφσ υλοποίθςθσ αξιολόγθςε τθν πείρα που 
αποκτικθκε από τθν εφαρμογι των προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ ςτθν ΕΕ, με 
ςκοπό να εντοπίςει τισ πτυχζσ που αποδίδουν, τισ πτυχζσ που ενδζχεται να χρειάηονται 
βελτίωςθ και τισ απτζσ βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ που κα μποροφςαν να 
πραγματοποιθκοφν. Τελικι ζκκεςθ - Σφνοψθ και ςυμπεράςματα [PDF ] 

 Θ ενότθτα Ρεριβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ παραπζμπει ςτθ κεματικι ςελίδα τθσ ομάδασ 
εςτίαςθσ για τθν παροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν, θ οποία εντόπιςε ηθτιματα ηωτικισ 
ςθμαςίασ για τθν παροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν και διατφπωςε δζςμθ ςυςτάςεων 
για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ μελλοντικισ γενιάσ των προγραμμάτων αγροτικισ 
ανάπτυξθσ (2014-2020). Συνοπτικι παρουςίαςθ [PDF ] 

 Στο τεφχοσ 15 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Ραροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν 
μζςω τθσ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ» (Απρίλιοσ 2013) *PDF + εξετάηεται με ποιουσ 
τρόπουσ θ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ ςτθρίηει τθν παροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν 
ςε αγροτικζσ περιοχζσ τθσ ΕΕ. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_el.cfm
https://secure2.gov.mt/mrra-ma/rdp_20122020?l=1
http://www.reseaurural.fr/breve/contribution-%C3%A9crite-du-r%C3%A9seau-rural-fran%C3%A7ais-sur-l039accord-de-partenariat-2014-2020
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps/en/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps/en/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D450D292-9263-7B19-5F56-787AC28DDC5E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
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Ρρόκειται ουςιαςτικά για μια πρακτικι «εργαλειοκικθ» που απευκφνεται ςτουσ αρμόδιουσ 
για τον ςχεδιαςμό και τθ μελλοντικι εφαρμογι τθσ επόμενθσ γενιάσ προγραμμάτων 
αγροτικισ ανάπτυξθσ (2014 -2020). 

 Θ θμερίδα τθσ επιτροπισ ςυντονιςμοφ με κζμα «Ροιοτικόσ ςχεδιαςμόσ των μζτρων για το 
περιβάλλον και το κλίμα ςχετικά με τα ΡΑΑ τθσ περιόδου 2014-2020» (CC Workshop on 
“Quality Design of Environmental and Climate Measures for 2014-2020 RDPs”) οργανϊκθκε 
από το ΕΔΑΑ ςτο πλαίςιο των προπαραςκευαςτικϊν εργαςιϊν για τθ νζα περίοδο 
προγραμματιςμοφ 2014-2020. Οι εκκζςεισ και τα ςυμπεράςματα τθσ θμερίδασ 
περιλαμβάνουν κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν αποτελεςματικι εκτίμθςθ των αναγκϊν 
και τον κακοριςμό των προτεραιοτιτων, για τθν επιλογι, τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ 
μζτρων, κακϊσ και για τθν αποτελεςματικι παροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν. 

 Θ κεματικι ομάδα εργαςίασ για τισ Τυπολογίεσ και τθ ςτόχευςθ ςυμβάλλει ςτον ακριβι 
οριςμό των αγροτικϊν περιοχϊν τθσ ΕΕ - οριςμόσ κομβικισ ςθμαςίασ για τθν πολιτικι 
αγροτικισ ανάπτυξθσ και τθ χάραξι τθσ από τθν ΕΕ, εφόςον μάλιςτα διαςφαλίηει και τθ 
ςυμπλθρωματικότθτα με τα άλλα ταμεία τθσ ΕΕ που ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ των 
αγροτικϊν περιοχϊν. 

 Θ κεματικι ομάδα εργαςίασ για τθ γεωργία και τθν ευρφτερθ οικονομία ανζλυςε τουσ 
δεςμοφσ μεταξφ τθσ γεωργίασ και τθσ ευρφτερθσ αγροτικισ οικονομίασ, με ςτόχο τον 
εντοπιςμό και τθν περιγραφι των δυνθτικϊν ςυνεργειϊν ι/και ςυγκροφςεων μεταξφ τθσ 
γεωργίασ και τθσ αγροτικισ οικονομίασ ςε διάφορεσ αγροτικζσ περιοχζσ τθσ ΕΕ. 

 Στθν ενότθτα Δθμόςια αγακά και δθμόςια παρζμβαςθ παρατίκενται τα αποτελζςματα και 
οι διαπιςτϊςεισ τθσ αρμόδιασ κεματικισ ομάδασ εργαςίασ, θ οποία διερευνά τισ 
δυνατότθτεσ που ζχει θ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ να ςυμβάλει ςτθν παροχι δθμόςιων 
αγακϊν ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ με τθ βοικεια τθσ γεωργίασ, κακϊσ επίςθσ και μζςω τθσ 
βιοποικιλότθτασ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων και των φυςικϊν πόρων, όπωσ των 
υδάτων και του εδάφουσ. 

 Θ «κεματικι πρωτοβουλία για τθ νεολαία» του ΕΔΑΑ αναηθτεί τρόπουσ για τθ βελτίωςθ τθσ 
ςτιριξθσ των ΡΑΑ ςε ζργα που αφοροφν τθ νεολαία. 

 
Ραραδείγματα υλοποίθςθσ ΡΑΑ 
 
Η παροφςα ενότθτα περιζχει παραδείγματα ζργων του ΕΓΤΑΑ, περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ και 
περιπτϊςεισ επιτυχοφσ υλοποίθςθσ των ΠΑΑ που μποροφν να αποτελζςουν γνϊμονα για τα 
μελλοντικά μζτρα υλοποίθςθσ των ΠΑΑ. 
 
Ραραδείγματα υλοποίθςθσ προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ (με βάςθ τισ περιπτωςιολογικζσ 
μελζτεσ τθσ κεματικισ ομάδασ εργαςίασ για τουσ μθχανιςμοφσ υλοποίθςθσ): 
 

 Το μοντζλο τθσ γενικισ ςφμβαςθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ ςτθν Καταλονία, Ιςπανία  
[PDF ] 

 Διαδικαςία διαβοφλευςθσ για τθν κατάρτιςθ του εκνικοφ ςτρατθγικοφ ςχεδίου και του ΡΑΑ 
ςτθν Αυςτρία *PDF ] 

 Τα ολοκλθρωμζνα ζργα αλυςίδασ εφοδιαςμοφ ςτθν περιφζρεια Emilia-Romagna τθσ Ιταλίασ 
[PDF ] 

 Στρατθγικι προςζγγιςθ και ςχεδιαςμόσ του προγράμματοσ ςτθ Δανία *PDF ] 

 Χάραξθ και εφαρμογι επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ ςτθ Γαλλία *PDF ] 

 Βελτίωςθ των διαδικαςιϊν εφαρμογισ ςτθν Ρολωνία *PDF ] 
 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=244C4F09-AED8-AA1F-D13C-96169B9257AB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=244C51BE-B2B2-5FB8-9019-0F6DD354F782
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=244C53E6-DA24-D7D6-6F57-7B9CA2F1AE41
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=244C564D-AB03-98A2-3A04-BD41FA699191
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=244C5879-D638-F273-E971-22EAFFB115EB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=244C5AF6-056A-4CC8-7A29-03BA8208BAE7
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Πρακτικζσ τησ περιόδου 2007 - 2013 
 
Θ παροφςα ενότθτα αποτελεί ζναν ενιαίο κόμβο εξυπθρζτθςθσ που προςφζρει ςειρά βαςικϊν 
πθγϊν πλθροφόρθςθσ, οι οποίεσ διατίκενται ςτον δικτυακό τόπο του ΕΔΑΑ. Ρεριλαμβάνει 
ςυνδζςμουσ που παραπζμπουν ςε: αποτελζςματα κεματικισ ανάλυςθσ· διδάγματα από επιτυχείσ 
πρωτοβουλίεσ· ζγγραφα κακοδιγθςθσ· αποτελζςματα εκδθλϊςεων· δθμοςιεφςεισ· 
οπτικοακουςτικό υλικό· και άλλεσ πθγζσ που παριχκθςαν είτε από το ίδιο το ΕΔΑΑ είτε με τθ 
ςυνδρομι του κατά τθν περίοδο προγραμματιςμοφ 2007-2013. Το παρόν περιεχόμενο είναι 
ιδιαίτερα ςθμαντικό για τα προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) τθσ περιόδου 2014-2020. 
 
Ρρογραμματιςμόσ και υλοποίθςθ 
 

 Στο ςεμινάριο με κζμα τον επιτυχι προγραμματιςμό (Seminar on Successful Programming) 
πραγματοποιικθκε απολογιςμόσ των αποτελεςμάτων των ςεμιναρίων του ΕΔΑΑ που 
οργανϊκθκαν κατά τθ διάρκεια του 2012. Στο ςεμινάριο εξετάςτθκε με ποιον τρόπο 
μποροφν να ενςωματωκοφν ςε μελλοντικά ΡΑΑ οι γνϊςεισ και θ πείρα που ζχουν 
αποκομιςκεί και οι διατομεακζσ προτεραιότθτεσ που ςχετίηονται με τθν καινοτομία, το 
περιβάλλον και τθν κλιματικι αλλαγι. Στο πλαίςιο του ςεμιναρίου εξετάςτθκαν επίςθσ τα 
διάφορα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν για τθ βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ 
υλοποίθςθσ των προγραμμάτων κατά τθν επόμενθ περίοδο προγραμματιςμοφ. 

 Το ςεμινάριο με κζμα τθ βελτίωςθ τθσ υλοποίθςθσ των ΡΑΑ (Seminar on Improving the 
delivery of RDPs) οργανϊκθκε με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ κεματικισ ομάδασ εργαςίασ 4 
του ΕΔΑΑ με κζμα «Μθχανιςμοί υλοποίθςθσ τθσ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ», θ 
οποία εντόπιςε τισ πτυχζσ που αποδίδουν όςον αφορά τθν υλοποίθςθ των ΡΑΑ και τα 
ςθμεία ςτα οποία υπάρχουν περικϊρια βελτίωςθσ ςτο μζλλον. 

 Θ κεματικι ομάδα εργαςίασ για τισ Τυπολογίεσ και τθ ςτόχευςθ ςυμβάλλει ςτον ακριβι 
οριςμό των αγροτικϊν περιοχϊν τθσ ΕΕ, ο οποίοσ ζχει κομβικι ςθμαςία για τθν πολιτικι 
αγροτικισ ανάπτυξθσ και τθ χάραξι τθσ από τθν ΕΕ κακϊσ μάλιςτα εξαςφαλίηει τθ 
ςυμπλθρωματικότθτα με τα άλλα ταμεία τθσ ΕΕ που ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ των 
αγροτικϊν περιοχϊν. 

 Θ κεματικι ομάδα εργαςίασ για τθ γεωργία και τθν ευρφτερθ οικονομία ανζλυςε τουσ 
δεςμοφσ μεταξφ τθσ γεωργίασ και τθσ ευρφτερθσ αγροτικισ οικονομίασ, με ςτόχο τον 
εντοπιςμό και τθν περιγραφι των δυνθτικϊν ςυνεργειϊν ι/και ςυγκροφςεων μεταξφ τθσ 
γεωργίασ και τθσ αγροτικισ οικονομίασ ςε διάφορεσ αγροτικζσ περιοχζσ τθσ ΕΕ. 

 Θ κεματικι ομάδα εργαςίασ για τουσ μθχανιςμοφσ υλοποίθςθσ αξιολόγθςε τθν πείρα που 
αποκτικθκε από τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ ςτθν ΕΕ, 
προκειμζνου να προςδιορίςει τισ πτυχζσ που αποδίδουν, τισ πτυχζσ που ενδζχεται να 
χρειάηονται βελτίωςθ και τισ απτζσ βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ που κα μποροφςαν να 
πραγματοποιθκοφν. 

 Τα κεματικά δελτία πλθροφοριϊν παρζχουν μια ςαφι εικόνα των παρεμβάςεων τθσ 
πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ ανά κζμα, προβάλλοντασ τθ ςφνδεςθ μεταξφ των 
προτεραιοτιτων τθσ αςκοφμενθσ πολιτικισ, των μζτρων εφαρμογισ και των πραγματικϊν 
αποτελεςμάτων τουσ όταν δοκιμάηονται ςτθν πράξθ. 

 Τα δελτία πλθροφοριϊν ΡΑΑ εκκζτουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςυνολικι πρόοδο που 
καταγράφει κάκε πρόγραμμα αγροτικισ ανάπτυξθσ όπωσ εφαρμόηεται ςτο εςωτερικό τθσ 
ΕΕ. 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/successful-programming_en/en/successful-programming_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps/en/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps/en/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps_en.cfm
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 Οι πίνακεσ δεικτϊν ελζγχου ΡΑΑ παρουςιάηουν τθν πρόοδο που ζχει επιτευχκεί ωσ προσ 
τουσ χρθματοοικονομικοφσ δείκτεσ και τουσ δείκτεσ εκροϊν ζναντι των οριςκζντων ςτόχων 
για τα ΡΑΑ τθσ περιόδου 2007-2013. 

 Θ βάςθ δεδομζνων ζργων του ΡΑΑ εκκζτει παραδείγματα επιτυχθμζνων ζργων αγροτικισ 
ανάπτυξθσ που υλοποιικθκαν ςτο εςωτερικό τθσ ΕΕ. 

 
Μετάδοςθ γνϊςθσ και καινοτομία 
 

 Το τεφχοσ 16 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Μετάδοςθ γνϊςθσ και καινοτομία ςτθν 
πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ» (Μάιοσ 2013) *PDF + Το ςυγκεκριμζνο τεφχοσ του 
περιοδικοφ EU Rural Review προβάλλει μια εικόνα τθσ τρζχουςασ αντίλθψθσ για τθν 
καινοτομία ςτθν αγροτικι ανάπτυξθ και δίνει μια πρόγευςθ για τα μελλοντικά προβλιματα 
και ευκαιρίεσ. Στόχοσ του είναι να μεταδϊςει ιδθ κτθκείςεσ γνϊςεισ και να προωκιςει τθν 
ενςωμάτωςθ τθσ ανταλλαγισ γνϊςεων και τθσ καινοτομίασ ςτθ μελλοντικι πολιτικι 
αγροτικισ ανάπτυξθσ. 

 Θ ομάδα εςτίαςθσ με κζμα «Μετάδοςθ γνϊςθσ και καινοτομία» ανζλυςε τον τρόπο με τον 
οποίο τα προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) που υπόκεινται ςτο ιςχφον πλαίςιο 
πολιτικισ ςτθρίηουν τθ μετάδοςθ γνϊςθσ και τθν καινοτομία ςτθν πράξθ και διατφπωςε 
ςυςτάςεισ προσ τα κράτθ μζλθ ςχετικά με τον τρόπο προϊκθςθσ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ και 
τθσ καινοτομίασ κατά τθν επόμενθ περίοδο προγραμματιςμοφ. 

 Στθν ενότθτα Κζντρο τεκμθρίωςθσ για τθ μετάδοςθ γνϊςθσ και τθν καινοτομία υπάρχει 
ζνασ αναλυτικά διαρκρωμζνοσ κατάλογοσ που περιλαμβάνει ςτοιχεία για ζργα, 
πρωτοβουλίεσ, όργανα, κακϊσ και βιβλιοκικθ, θ οποία δθμιουργικθκε για να διευκολυνκεί 
θ ενεργότερθ ςυνεργαςία και ςυμμετοχι, με απϊτερο ςτόχο τθν προαγωγι τθσ μετάδοςθσ 
γνϊςθσ και καινοτομίασ ςτθν αγροτικι κοινότθτα. 

 Ραραδείγματα ζργων και πρωτοβουλιϊν ςτον τομζα τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ και 
καινοτομίασ 

 Το τεφχοσ 2 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Δθμιουργικότθτα και καινοτομία ςτθν 
αγροτικι ανάπτυξθ τθσ ΕΕ» (Δεκζμβριοσ 2009) *PDF + προβάλλει 
μερικοφσ από τοφσ διαφορετικοφσ τφπουσ καινοτομίασ και δθμιουργικότθτασ που 
αναπτφςςονται ςε αγροτικζσ περιοχζσ τθσ ΕΕ. 

 
Αγροτικι επιχειρθματικότθτα 
 

 Τελικι ζκκεςθ τθσ κεματικισ πρωτοβουλίασ του ΕΔΑΑ για τθν αγροτικι επιχειρθματικότθτα 
[PDF ] 

 Το τεφχοσ 10 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Αγροτικι επιχειρθματικότθτα» 
[PDF + προςεγγίηει λεπτομερζςτερα τον τρόπο με τον οποίο θ πολιτικι 
τθσ ΕΕ για τθ γεωργία και τθν αγροτικι ανάπτυξθ ςυμβάλλει ςτθν προϊκθςθ τθσ αγροτικισ 
επιχειρθματικότθτασ. 

 Το τεφχοσ 5 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Θ καλλιζργεια τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 
ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ, των γεωργικϊν προϊόντων και τροφίμων και τθσ δαςοκομίασ τθσ 
ΕΕ» *PDF + εςτιάηει ςτθ ςτιριξθ των κλάδων τθσ γεωργίασ, των γεωργικϊν 
προϊόντων και τροφίμων, κακϊσ και τθσ δαςοκομίασ τθσ ΕΕ, ςυνδυάηοντασ τθν 
ανταγωνιςτικότθτα με τθν πολυμορφία. 

 Κατευκυντιριεσ γραμμζσ που παρζχονται ωσ εργαλείο ανάπτυξθσ ικανοτιτων για τουσ 
επιχειρθματίεσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ. 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=89E54472-A7ED-41AD-84A6-C392AD7ECE14
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B99849C0-00E8-A7DC-1D6A-775E2ED9F89A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B99849C0-00E8-A7DC-1D6A-775E2ED9F89A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645A64C4-DB42-7EBA-5D54-33F5BD033760
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645A64C4-DB42-7EBA-5D54-33F5BD033760
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645FC555-CDFB-B21F-57AF-F82755452083
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645FC555-CDFB-B21F-57AF-F82755452083
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0826A911-CF29-F4B9-93D6-A6C407B2BE63
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=69D6627A-D190-F12D-DEA8-3C1C9CC12425
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=ED5808AC-994A-47AD-928F-0D3088716910
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=ED5808AC-994A-47AD-928F-0D3088716910
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09CA9272-E7EC-F887-076F-60530F37F7BF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09CA9272-E7EC-F887-076F-60530F37F7BF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09CA984B-BBE7-7D5D-F2DF-B8BCABD92A53
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09CA984B-BBE7-7D5D-F2DF-B8BCABD92A53
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CFED71D-953C-F13F-BAFD-02A52E1C31DE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=796E8491-F491-EF46-04EC-905DC3E2889F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=796E8491-F491-EF46-04EC-905DC3E2889F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=976FAB0E-EEC5-439A-03A8-DCD6D3584B2B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=976FAB0E-EEC5-439A-03A8-DCD6D3584B2B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=97718234-CA45-D787-FAE1-E0AC9C796B5E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=97718234-CA45-D787-FAE1-E0AC9C796B5E
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 Εκδθλϊςεισ, επιμορφωτικά προγράμματα και ομάδεσ εργαςίασ για τθν ανάπτυξθ 
ικανοτιτων αγροτϊν-επιχειρθματιϊν. 

 Βιβλιοκικθ για τθν αγροτικι επιχειρθματικότθτα, θ οποία προςφζρει υλικό γενικισ 
πλθροφόρθςθσ και παραδείγματα ζργων. 

 Το τεφχοσ 9 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Δαςοκομία και αγροτικι ανάπτυξθ» 
[PDF + εςτιάηεται ςτουσ δεςμοφσ μεταξφ τθσ πολιτικισ αγροτικισ 
ανάπτυξθσ και των αγροτικϊν περιοχϊν, ενϊ περιλαμβάνει επιτυχθμζνα ζργα και εμπειρίεσ 
από τθ δοκιμι τουσ ςτθν πράξθ. 

 Το ενθμερωτικό φυλλάδιο για τα ζργα του ΕΓΤΑΑ ςχετικά με τθ Δαςοκομία  
[PDF + παρουςιάηει ςειρά άρκρων ςχετικά με το πϊσ μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί το ΕΓΤΑΑ για να αναπτυχκεί με βιϊςιμο τρόπο το ευρφ φάςμα των 
διαφόρων δαςικϊν πόρων τθσ ΕΕ. 

 
Χρθματοδοτικά μζςα 
 

 Θ θμερίδα τθσ επιτροπισ ςυντονιςμοφ για τα χρθματοδοτικά μζςα (Coordination 
Committee Workshop on Financial Instruments) οργανϊκθκε για να ςυμβάλει ςτθν αφξθςθ 
τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ μεταξφ των ενδιαφερομζνων φορζων αγροτικισ ανάπτυξθσ ςχετικά 
με τισ ευκαιρίεσ και τα ηθτιματα που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ κατά τθ ςφςταςθ και τθ 
χρθςιμοποίθςθ των χρθματοδοτικϊν μζςων ςτα προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ 
επόμενθσ περιόδου προγραμματιςμοφ (2014-2020). 

 Το τεφχοσ 13 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Χρθματοδοτικά μζςα αγροτικισ 
ανάπτυξθσ: νζεσ ευκαιρίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ» (Οκτϊβριοσ 2012) 
[PDF + παρουςιάηει ευκαιρίεσ, κτθκείςα πείρα και προβλιματα για τθν υλοποίθςθ τθσ 
πολιτικισ τθσ ΕΕ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ. 

 Θ ενότθτα Αγροτικι χρθματοδότθςθ παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με το ζργο τθσ ειδικισ 
ομάδασ εργαςίασ για τθν αγροτικι χρθματοδότθςθ, θ οποία ςυγκροτικθκε ςτο πλαίςιο τθσ 
κεματικισ πρωτοβουλίασ ΕΑΔ για τθν αγροτικι επιχειρθματικότθτα. 

 Βιβλιοκικθ για τθν πφλθ αγροτικισ επιχειρθματικότθτασ, θ οποία προςφζρει υλικό και 
παραδείγματα ζργων ςχετικά με τα τοπικά χρθματοδοτικά μζςα. 

 
Τροφικι αλυςίδα 
 

 Τοπικά τρόφιμα και βραχείεσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ – ειςαγωγικι ςελίδα για το κζμα με 
ςχετικοφσ ςυνδζςμουσ που παραπζμπουν ςε ευρωπαϊκζσ δράςεισ για τθν προϊκθςθ 
γεωργικϊν προϊόντων, ςε μελζτεσ και παραδείγματα ζργων. 

 Το τεφχοσ 12 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Τοπικά τρόφιμα και βραχείεσ αλυςίδεσ 
εφοδιαςμοφ» *PDF       + παρουςιάηει τον τρόπο με τον οποία τα ΡΑΑ 
ςυμβάλλουν ςτθν προϊκθςθ τθσ παραγωγισ τοπικϊν τροφίμων και βραχζων αλυςίδων 
εφοδιαςμοφ. 

 Βιβλιοκικθ για τθν πφλθ αγροτικισ επιχειρθματικότθτασ, θ οποία προςφζρει υλικό και 
παραδείγματα ζργων ςχετικά με τισ βραχείεσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ 

 Το ενθμερωτικό φυλλάδιο για τα ζργα ΕΓΤΑΑ ςχετικά με τα Τρόφιμα 
[PDF   + παρουςιάηει παραδείγματα που καταδεικνφουν το εφροσ των 
οφελϊν που ζχουν αποφζρει ςτα κράτθ μζλθ οι δραςτθριότθτεσ αγροτικισ ανάπτυξθσ που 
ςχετίηονται με τα τρόφιμα ςτο πλαίςιο τθσ ΚΓΡ. 
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http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E989B82-DD2F-8B70-9609-147C5B36AC99
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A485-0639-02F5-D8C5-B74B1D641680
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http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E668-EDF4-69D3-105E-9107108590BA
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Ρεριβάλλον και κλιματικι αλλαγι 
 

 Θ θμερίδα του ΕΔΑΑ με τίτλο «Ροιοτικόσ ςχεδιαςμόσ των μζτρων για το περιβάλλον και το 
κλίμα ςχετικά με τα ΡΑΑ τθσ περιόδου 2014-2020» (ENRD Workshop on “Quality Design of 
Environmental and Climate Measures for 2014-2020 RDPs”) οργανϊκθκε από το ΕΔΑΑ ςτο 
πλαίςιο των προπαραςκευαςτικϊν εργαςιϊν για τθ νζα περίοδο προγραμματιςμοφ 2014-
2020. Τα ςυμπεράςματα τθσ θμερίδασ περιλαμβάνουν κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν 
αποτελεςματικι εκτίμθςθ των αναγκϊν και τον κακοριςμό των προτεραιοτιτων, για τθν 
επιλογι, τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ μζτρων, κακϊσ και για τθν αποτελεςματικι 
παροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν. 

 Στο τεφχοσ 15 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Ραροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν 
μζςω τθσ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ» (Απρίλιοσ 2013) *PDF + εξετάηεται με ποιουσ 
τρόπουσ θ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ ςτθρίηει τθν παροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν 
ςε αγροτικζσ περιοχζσ τθσ ΕΕ. 

 Θ ενότθτα Ρεριβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ παραπζμπει ςτθ κεματικι ςελίδα τθσ ομάδασ 
εςτίαςθσ για τθν παροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν, θ οποία εντόπιςε ηθτιματα ηωτικισ 
ςθμαςίασ για τθν παροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν και διατφπωςε μια δζςμθ 
ςυςτάςεων για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ μελλοντικισ γενιάσ των 
προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ (2014-2020). Συνοπτικι παρουςίαςθ τθσ ζκκεςθσ τθσ 
ομάδασ εςτίαςθσ [PDF ] 

 Το ενθμερωτικό φυλλάδιο για τα ζργα του ΕΓΤΑΑ ςχετικά με τισ περιβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ 
[PDF + εςτιάηεται ςτο ευρφ φάςμα των διαφόρων περιβαλλοντικϊν 
υπθρεςιϊν που μποροφν να τφχουν ςτιριξθσ μζςω του ΕΓΤΑΑ, αξιοποιϊντασ τθ 
χρθματοδοτικι ςτιριξθ που διατίκεται ςτα προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) των 
κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ. 

 Στθν ενότθτα Δθμόςια αγακά και δθμόςια παρζμβαςθ παρατίκενται τα αποτελζςματα και 
οι διαπιςτϊςεισ τθσ αρμόδιασ κεματικισ ομάδασ εργαςίασ, θ οποία διερευνά τισ 
δυνατότθτεσ που ζχει θ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ να ςυμβάλει ςτθν παροχι δθμόςιων 
αγακϊν ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ με τθ βοικεια τθσ γεωργίασ, κακϊσ επίςθσ και μζςω τθσ 
βιοποικιλότθτασ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων και των φυςικϊν πόρων, όπωσ τα φδατα 
και το ζδαφοσ. 

 Θεματικι ομάδα εργαςίασ 4: Στθ ςυνεδρίαςθ με κζμα «Συλλογικζσ προςεγγίςεισ για 
γεωργοπεριβαλλοντικά κακεςτϊτα» *PDF + ςυηθτικθκαν οι υφιςτάμενεσ ςυλλογικζσ 
προςεγγίςεισ για τισ γεωργοπεριβαλλοντικζσ ςυμβάςεισ. 

 Το ενθμερωτικό φυλλάδιο για τα δθμόςια αγακά και τθ δθμόςια παρζμβαςθ ςτον τομζα 
τθσ γεωργίασ: *PDF + βαςίηεται ςτο ζργο που επιτελζςτθκε από τθ 
κεματικι ομάδα εργαςίασ για τα δθμόςια αγακά, θ οποία εξζταςε κζματα που ςχετίηονται 
με τα δθμόςια αγακά και εξζταςε τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ πολιτικι αγροτικισ 
ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ μπορεί να ςυμβάλει ςτθν υποςτιριξθ των δθμόςιων αγακϊν. 

 Το τεφχοσ 7 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Δθμόςια αγακά και αγροτικι ανάπτυξθ» 
(Μάρτιοσ 2011): *PDF + είναι αφιερωμζνο ςτον ρόλο που διαδραματίηουν 
οι πολιτικζσ τθσ ΕΕ για τθ γεωργία και τθν αγροτικι ανάπτυξθ ςε ςχζςθ με τθν παροχι 
δθμόςιων αγακϊν ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ. 

 Το ενθμερωτικό φυλλάδιο για τα ζργα του ΕΓΤΑΑ ςχετικά με τθν πράςινθ ανάπτυξθ: 
[PDF  + παρουςιάηει περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ διαφόρων ζργων ΡΑΑ τθσ 
ΕΕ, που δείχνουν ςτθν πράξθ με ποιον τρόπο μποροφν οι αγροτικζσ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ 
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να επωφελθκοφν από τθν υιοκζτθςθ περιβαλλοντικά βιϊςιμων προςεγγίςεων για τθν 
ανάπτυξι τουσ. 

 Θ ενότθτα κλιματικι αλλαγι / δράςθ για το κλίμα παραπζμπει ςτθν αναλυτικι εξζταςθ που 
διενιργθςε το ΕΔΑΑ το 2010, προκειμζνου να προςδιορίςει με ποιον τρόπο 
αντιμετωπίηεται το ηιτθμα τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτο πλαίςιο των ΡΑΑ ςε επίπεδο κρατϊν 
μελϊν. 

 Στο τεφχοσ 4 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Αγροτικι ανάπτυξθ και κλιματικι 
αλλαγι» (Μάιοσ 2010), *PDF ] αναλφεται θ ςυνειςφορά τθσ πολιτικισ για 
τθν αγροτικι ανάπτυξθ ςτθν ατηζντα τθσ ΕΕ που αφορά τθ δράςθ για το κλίμα. 

 
Κοινωνικι ζνταξθ και οικονομικι ανάπτυξθ των αγροτικϊν περιοχϊν 
 

 Θ πφλθ νεολαίασ και νζων αγροτϊν προςφζρει ςχετικζσ πλθροφορίεσ και πθγζσ 
πλθροφόρθςθσ για τθ ςτιριξθ που παρζχεται ςτουσ νζουσ αγρότεσ και ςτουσ νζουσ που 
ηουν ςε αγροτικζσ περιοχζσ τθσ ΕΕ. Συγκεκριμζνα, με τθ «κεματικι πρωτοβουλία για τθ 
νεολαία» του ΕΔΑΑ αναηθτοφνται τρόποι για τθ βελτίωςθ τθσ ςτιριξθσ των ΡΑΑ ςε ζργα 
που αφοροφν τθ νεολαία. 

 Το ενθμερωτικό φυλλάδιο για τα ζργα του ΕΓΤΑΑ ςχετικά με τθν Κοινωνικι ζνταξθ *PDF ] 
προβάλλει ςειρά από παραδείγματα ζργων κοινωνικισ ζνταξθσ από όλεσ τισ αγροτικζσ 
περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ, τα οποία ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΓΤΑΑ. 

 Το ενθμερωτικό φυλλάδιο για τα ζργα του ΕΓΤΑΑ ςχετικά με τουσ νζουσ αγρότεσ και τθ 
νεολαία ςτθ αγροτικι Ευρϊπθ *PDF + περιλαμβάνει ςειρά από παραδείγματα ζργων τα 
οποία δείχνουν πϊσ το ΕΓΤΑΑ μπορεί να προςφζρει ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ ςτουσ νζουσ 
αγρότεσ και ςτουσ νζουσ που ηουν ςε αγροτικζσ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ. 

 Το τεφχοσ 6 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Απαςχόλθςθ και κοινωνικι ζνταξθ» 
[PDF ] επικεντρϊνεται ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ αγροτικισ απαςχόλθςθσ, 
ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ και ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 
ηωισ. 

 Θ Κοινωνικι γεωργία είναι μια κοινι κεματικι πρωτοβουλία του ΕΑΔ, θ οποία 
δρομολογικθκε για να προςδιοριςτοφν και να αναλυκοφν οι ευκαιρίεσ και τα εμπόδια που 
προζκυψαν από τα εκνικά/περιφερειακά ΡΑΑ τθν περίοδο 2007-2013, όςον αφορά τθν 
υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων κοινωνικισ γεωργίασ/πράςινθσ φροντίδασ ςτθν ΕΕ των 27. 

 Στο ςεμινάριο του ΕΔΑΑ με κζμα «Θ γεωργία θμι-επιβίωςθσ ςτθν ΕΕ» (Semi-subsistence 
Farming in the EU) αξιολογικθκαν θ κατάςταςθ και οι πολιτικζσ που επικεντρϊνονται ςτισ 
γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ θμιεπιβίωςθσ ςτο εςωτερικό τθσ ΕΕ. 

 Κοινωνικζσ πτυχζσ τθσ αγροτικισ επιχειρθματικότθτασ 
 Βιβλιοκικθ για τθν πφλθ αγροτικισ επιχειρθματικότθτασ, θ οποία προςφζρει υλικό και 

παραδείγματα ζργων ςχετικά με τθν Ζνταξθ ςυγκεκριμζνων ομάδων - ςτόχων  
 Βιβλιοκικθ για τθν πφλθ αγροτικισ επιχειρθματικότθτασ, θ οποία προςφζρει υλικό και 

παραδείγματα ζργων ςχετικά με τισ Κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και τθ γεωργία 
 Βιβλιοκικθ για τθν πφλθ αγροτικισ επιχειρθματικότθτασ, θ οποία προςφζρει υλικό και 

παραδείγματα ζργων ςχετικά με τθν Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα 
 Θ παροφςα ενότθτα παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εφαρμογι των ΤΡΕ ςτισ αγροτικζσ 

περιοχζσ. 
 Στο ενθμερωτικό φυλλάδιο για τα ζργα του ΕΓΤΑΑ ςχετικά με τισ τεχνολογίεσ των 

πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν (ΤΡΕ). *PDF   + επιςθμαίνονται τρόποι 
αξιοποίθςθσ των ΤΡΕ ωσ βαςικοφ εργαλείου απελευκζρωςθσ του δυναμικοφ των αγροτικϊν 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=101A386E-C8C0-9369-8912-C42045DDE42D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=101A386E-C8C0-9369-8912-C42045DDE42D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE95970-CB05-AF48-16A5-19DCAAD02A73
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE95970-CB05-AF48-16A5-19DCAAD02A73
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE961F4-9791-1C38-D796-8C42DDBF61B4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE961F4-9791-1C38-D796-8C42DDBF61B4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8AD4A2D5-C355-06D9-1B68-E31A73E0A72B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6B892598-9EFD-5574-62AE-4D75E320D118
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6B892598-9EFD-5574-62AE-4D75E320D118
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09AED062-D99D-0744-062C-2B6F6E4785FB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09AED062-D99D-0744-062C-2B6F6E4785FB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=92460B5E-9DF9-0E34-A7B4-416AB3260DC8
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=92460B5E-9DF9-0E34-A7B4-416AB3260DC8
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9246115F-D268-DE12-55AA-F9C80A85BED7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9246115F-D268-DE12-55AA-F9C80A85BED7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=87CA972E-0662-01D8-2D5F-EDDDC9A84300
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/semi-subsistence-seminar/en/semi-subsistence-farming-in-the-eu_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/semi-subsistence-seminar/en/semi-subsistence-farming-in-the-eu_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CD6B0148-B279-3275-F1B3-3F5546B06C5C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CD6B0148-B279-3275-F1B3-3F5546B06C5C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=4522647C-A159-15A8-4AB6-89CE07EDB89D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=4522647C-A159-15A8-4AB6-89CE07EDB89D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45226702-9047-59C4-8E72-19BE620A0ADB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45226702-9047-59C4-8E72-19BE620A0ADB
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περιοχϊν και βελτίωςθσ τθσ ελκυςτικότθτάσ τουσ για όςουσ ενδιαφζρονται να ηιςουν, να 
εργαςτοφν ι ακόμθ και να επιςκεφκοφν αυτζσ τισ περιοχζσ. 

 
Τοπικι Ανάπτυξθ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων (ΤΑΡΤΚ), LEADER και διακρατικι 
ςυνεργαςία 
 

 Θ τρίτθ εκδιλωςθ LEADER 2013 με κζμα «Χτίηοντασ γζφυρεσ για το μζλλον» (LEADER Event 
2013: Building Bridges for the Future) οργανϊκθκε με ςκοπό να ςτθρίξει τθ διαδικαςία του 
επιτυχοφσ προγραμματιςμοφ τθσ ΤΑΡΤΚ (γνωςτισ ωσ LEADER ςτο πλαίςιο του ΕΓΤΑΑ) ςε 
εκνικό και τοπικό επίπεδο. 

 Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τισ θμερίδεσ για τθν τοπικι ανάπτυξθ με πρωτοβουλία τοπικϊν 
κοινοτιτων, οι οποίεσ διοργανϊκθκαν από τθ ΓΔ Γεωργίασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και τθν 
επιτροπι ςυντονιςμοφ του ΕΔΑΑ ςτο πλαίςιο τθσ 10θσ εκδιλωςθσ «Open Days – 
Ευρωπαϊκι Εβδομάδα των Ρεριφερειϊν και Ρόλεων».  

 Σκοπόσ τθσ εκδιλωςθσ ιταν να αποτελζςει το ζναυςμα για τθν ζναρξθ ςυηθτιςεων ςχετικά 
με τθν κατάρτιςθ, τον ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και τθ διαχείριςθ των ςτρατθγικϊν 
τοπικισ ανάπτυξθσ (ΣΤΑ), να γίνει κατανοθτόσ ο τρόποσ με τον οποίο μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί θ δικτφωςθ ωσ εργαλείο για τθν κινθτοποίθςθ παραγόντων και να καταςτεί 
ευρφτερα γνωςτι θ προςτικζμενθ αξία τθσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των τοπικϊν 
περιφερειϊν. 

 Θ θμερίδα με κζμα τθν Τοπικι Ανάπτυξθ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων (Workshop 
on Community-led Local Development) οργανϊκθκε από το ΕΔΑΑ με ςτόχο τθν ανταλλαγι 
πλθροφοριϊν και ιδεϊν για τθ μελλοντικι περίοδο προγραμματιςμοφ, και τον 
προςδιοριςμό των ςχετικϊν αναγκϊν των ενδιαφερομζνων φορζων, κακϊσ και του 
πικανοφ ρόλου των δικτφων κατά τθν προπαραςκευαςτικι φάςθ. 

 Στο πλαίςιο επίτευξθσ του ςτόχου που αφορά τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ του LEADER ςτο 
εςωτερικό τθσ ΕΕ και τον εντοπιςμό των ορκϊν πρακτικϊν που κα μποροφςαν να 
εξελιχκοφν ςε ςυςτάςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ εφαρμογισ του LEADER, ςκοπόσ τθσ ομάδασ 
εςτίαςθσ 4 με κζμα τισ βελτιωμζνεσ ςτρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ είναι να αναλφςει τισ 
δφο βαςικζσ πτυχζσ των ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ – τθ χάραξθ και τθν εφαρμογι. 

 Στο πλαίςιο τθσ εργαλειοκικθσ LEADER, θ ενότθτα Ομάδα Τοπικισ Δράςθσ (ΟΤΔ) παρζχει 
πρακτικζσ και χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με διάφορεσ πτυχζσ που ςχετίηονται με τθ 
ςυγκρότθςθ των ΟΤΔ. 

 Θ ενότθτα Χάραξθ και εφαρμογι ςτρατθγικισ παρζχει κακοδιγθςθ ςχετικά με κζματα που 
αφοροφν τθ χάραξθ και τθν εφαρμογι ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ. 

 Το τεφχοσ 11 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «LEADER και ςυνεργαςία» (Απρίλιοσ 
2012) [PDF + επικεντρϊνεται ςτθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ δφο βαςικϊν 
ςτοιχείων τθσ προςζγγιςθσ LEADER - των ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ και τθσ 
ςυνεργαςίασ. 

 Το ενθμερωτικό φυλλάδιο για τα ζργα του ΕΓΤΑΑ ςχετικά με το LEADER [PDF  
+ παρουςιάηει και υπογραμμίηει τθν προςτικζμενθ αξία του LEADER. 

 Το ενθμερωτικό φυλλάδιο για τα ζργα του ΕΓΤΑΑ ςχετικά με Άλλα Ταμεία τθσ ΕΕ *PDF 
 + παρουςιάηει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί το ΕΓΤΑΑ να λειτουργιςει 
παράλλθλα με άλλεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ τθσ ΕΕ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ. 

 Ειδικό γλωςςάριο όρων για τθ διακρατικι ςυνεργαςία 
 Θ ενότθτα για τουσ κανόνεσ και τισ διαδικαςίεσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ των κρατϊν 

μελϊν παρζχει πλθροφορίεσ που απευκφνονται ςτισ ΟΤΔ και ςε άλλουσ παρεμφερείσ 
φορείσ που ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν ςτθ διακρατικι ςυνεργαςία. 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2013/en/leader-event-2013_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2013/en/leader-event-2013_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/community-led-local-development-open-days-2012/en/community-led-local-development-open-days-2012_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/community-led-local-development-open-days-2012/en/community-led-local-development-open-days-2012_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/workshop-on-community/en/workshop-on-community_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/workshop-on-community/en/workshop-on-community_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C5783D0F-93AD-1BC6-83B6-2869BA396C36
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C5783D0F-93AD-1BC6-83B6-2869BA396C36
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DEC8A9-9AF0-FE59-A06F-D9A6D4A969F1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DEC8A9-9AF0-FE59-A06F-D9A6D4A969F1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DED02B-C2AA-28C0-54CF-CA75639124C9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DED02B-C2AA-28C0-54CF-CA75639124C9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C2098A13-A094-502B-81FA-4C9E46AB658D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C2098A13-A094-502B-81FA-4C9E46AB658D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CEF4C-CBFD-4FF9-A43D-1C0DD3A22521
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CEF4C-CBFD-4FF9-A43D-1C0DD3A22521
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF1BF-A705-7C31-D5B8-784963B56895
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF1BF-A705-7C31-D5B8-784963B56895
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF977-9D85-1C60-AE16-2F4B10F4F49C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF977-9D85-1C60-AE16-2F4B10F4F49C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6870210C-FBBC-B3CB-9E26-0AC8180AD504
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6870210C-FBBC-B3CB-9E26-0AC8180AD504
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=68701EAB-AEDB-4418-8D40-3AF54BA816F2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=68701EAB-AEDB-4418-8D40-3AF54BA816F2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6870237C-FC83-0500-8C32-46D5141A039E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6870237C-FC83-0500-8C32-46D5141A039E
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 Θ ενότθτα για τθν εφαρμογι τθσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με 
τισ κοινζσ πτυχζσ τθσ διαχείριςθσ των ζργων διακρατικισ ςυνεργαςίασ. 

 Ενθμερωτικζσ ενότθτεσ ςχετικά με τον ρόλο που διαδραματίηουν 
ο ζλεγχοσ και θ αξιολόγθςθ ςτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων παρακολοφκθςθσ των 
προγραμμάτων που είναι απαραίτθτεσ για τθ βελτίωςθ τθσ υλοποίθςθσ των ζργων 
διακρατικισ ςυνεργαςίασ. 

 Εργαλειοκικθ οδθγιϊν για τθ διακρατικι ςυνεργαςία 
 
Δικτφωςθ ςτο πλαίςιο τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ 
 
Δικτφωςθ ςτθν πράξθ: πείρα και διδάγματα 

 Θ θμερίδα τθσ επιτροπισ ςυντονιςμοφ με κζμα «Το μζλλον τθσ αγροτικισ δικτφωςθσ» 
(Coordination Committee Workshop on the Future of Rural Networking), θ οποία 
πραγματοποιικθκε ςτισ Βρυξζλλεσ, ςτισ 17 Σεπτεμβρίου 2012, και τα αποτελζςματα τθσ 
θμερίδασ *PDF + παρζχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με το μζλλον τθσ ευρωπαϊκισ 
δικτφωςθσ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ. 

 Το τεφχοσ 14 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Δίκτυα και δικτφωςθ ςτο πλαίςιο τθσ 
πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ» (Δεκζμβριοσ 2012), *PDF ] αναδεικνφει το γεγονόσ ότι τα 
δίκτυα αποτελοφν ζνα αποτελεςματικό μζςο ενθμζρωςθσ, ζμπνευςθσ και χειραφζτθςθσ 
του τοπικοφ πλθκυςμοφ ςτισ αγροτικζσ κοινότθτεσ. 

 Τα δίκτυα ωσ εργαλείο τθσ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ για τθν τόνωςθ και τθν 
ανταλλαγι νζων ιδεϊν που ςυμβάλλουν ςτθν υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ αγροτικισ 
ανάπτυξθσ. 

 Τα διδάγματα που αντλικθκαν από το ΕΔΑΑ παρουςιάηουν μερικά από τα ορόςθμα και τα 
επιτεφγματα του ΕΔΑΑ κατά τθν περίοδο 2008-2012. 

 Τα διδάγματα που αντλικθκαν από τα ΕΑΔ παρουςιάηουν ςθμαντικά και χριςιμα 
ςυμπεράςματα που μποροφν να ςυναχκοφν από τθν εμπειρία των ΕΑΔ κατά τθν περίοδο 
2007-2013, τα οποία μποροφν να αξιοποιθκοφν κατά τθν προςεχι περίοδο 
προγραμματιςμοφ 2014-2020. 

 Στθν ενότθτα Εκνικά Αγροτικά Δίκτυα – θ πολυμορφία των προςεγγίςεων παρουςιάηονται 
πρακτικζσ εμπειρίεσ και ευκαιρίεσ μάκθςθσ που δθμιουργικθκαν χάρθ ςτισ διάφορεσ 
προςεγγίςεισ που εφαρμόςτθκαν από τα ΕΑΔ ςε ςχζςθ με τθν αγροτικι δικτφωςθ. 

 Στο πλαίςιο διδαγμάτων που αντλικθκαν από τα ΕΑΔ, θ ενότθτα Διαμόρφωςθ κοινισ 
αντίλθψθσ για τισ κοινζσ πολιτικζσ παρζχει παραδείγματα από το φάςμα των μεκόδων και 
των τεχνικϊν που χρθςιμοποιοφν τα ΕΑΔ για να φζρουν ςε επαφι ομάδεσ, οργανϊςεισ και 
άτομα και να αναπτυχκεί μια κοινι αντίλθψθ για τθν πολιτικι, τόςο κάκετα, όςο και 
οριηόντια, ςε όλεσ τισ ομάδεσ ενδιαφερομζνων. 

 Θ ενότθτα Αξιοποίθςθ των διδαγμάτων που αντλικθκαν περιζχει ςυνδζςμουσ που 
παραπζμπουν ςτθν πείρα και ςτα διδάγματα που αντλικθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ 
περιόδου προγραμματιςμοφ 2007-2013 του ΕΔΑΑ, των ΕΑΔ και άλλων δικτφων, τα οποία 
μποροφν να αξιοποιθκοφν κατά τθν επόμενθ περίοδο προγραμματιςμοφ 2014-2020. 

 Στθν ενότθτα Αποτελεςματικι ςυμμετοχι ενδιαφερομζνων μερϊν παρζχονται 
παραδείγματα από τισ διάφορεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφν τα ΕΑΔ για να 
εξαςφαλίςουν τθ ςυμμετοχι υφιςτάμενων και δυνάμει ομάδων ενδιαφερομζνων ςτισ 
καταλλθλότερεσ για τουσ ίδιουσ πτυχζσ του οικείου ΡΑΑ. 

 Στθν ενότθτα Διευκόλυνςθ τθσ ανταλλαγισ πρακτικϊν και πείρασ παρζχεται μια ςυλλογι 
από χριςιμα εργαλεία μάκθςθσ που ζχουν εφαρμοςτεί ςτθν πράξθ για άλλα 
ενδιαφερόμενα μζρθ, παρουςιάηονται με κατάλλθλο τρόπο και διατίκενται ςτο ευρφ κοινό. 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-the-future-of-networking/en/cc-workshop-on-the-future-of-networking_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=06E0F500-D58E-933C-A762-4654F239EBCE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6A46DFCB-F0A5-2010-F339-D5859C4C6F04
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 Θ ενότθτα Στιριξθ για ςυνεργαςία και κοινζσ δράςεισ περιζχει εγχειριματα που ςτζφκθκαν 

με επιτυχία και δείχνουν με ποιουσ τρόπουσ τα ΕΑΔ ζχουν ςτθρίξει άτομα, ομάδεσ και 
οργανϊςεισ ςτθν προςπάκειά τουσ να εντοπίςουν πικανοφσ εταίρουσ, να αναπτφξουν από 
κοινοφ ιδζεσ και να εργαςτοφν ςυλλογικά για τθν υλοποίθςθ κοινϊν ζργων. 

 Το ςεμινάριο με κζμα τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων για αγροτικά δίκτυα (Capacity Building for 
Rural Networks) οργανϊκθκε από το ΕΔΑΑ για να ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ ικανοτιτων των 
εκνικϊν και περιφερειακϊν δικτφων και να αποτελζςει μια πολφτιμθ ευκαιρία ςυνάντθςθσ 
των φορζων που ςυμμετζχουν ςτα αρχικά ςτάδια δθμιουργίασ των ΕΑΔ και άλλων 
ςυντελεςτϊν αγροτικισ ανάπτυξθσ από ολόκλθρθ τθν ΕΕ. 

Εργαλεία αυτοαξιολόγθςθσ των εκνικών αγροτικών δικτφων 
 Στθν ενότθτα «Υφιςτάμενα εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται από τα ΕΑΔ για τθν 

αυτοαξιολόγθςι τουσ» (Existing Tools Used by NRNs for Self-Assessment) περιλαμβάνεται 
ςειρά πρακτικϊν εργαλείων αυτοαξιολόγθςθσ που χρθςιμοποιοφνται ιδθ από τα ΕΑΔ 

 Στθν ενότθτα «Κακοδιγθςθ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ μελετϊν, τθν κατάρτιςθ 
ερωτθματολογίων και εντφπων υποβολισ ςχολίων» (Guidance on Design of Surveys, 
Questionnaires and Feedback Forms) διατίκενται οριςμζνα γενικά ζγγραφα κακοδιγθςθσ 
για τα ΕΑΔ, τα οποία αφοροφν τθν εκπόνθςθ μελετϊν με ςτόχο τθ ςυλλογι και αξιολόγθςθ 
τθσ ςτάςθσ και των απόψεων των ενδιαφερομζνων μερϊν και των φορζων που 
ςυμμετζχουν ςε διάφορεσ δραςτθριότθτεσ δικτφωςθσ. 

 Στθν ενότθτα «Ρζρα από τθν αυτοαξιολόγθςθ των ΕΑΔ» (Looking Beyond NRN Self-
Assessment) παρατίκενται ςφνδεςμοι και δθμοςιεφςεισ που παρζχουν αρκετζσ χριςιμεσ 
πθγζσ ζμπνευςθσ, μεκοδολογίεσ και διδάγματα για όςα ΕΑΔ ενδιαφζρονται να 
προχωριςουν πζραν τθσ τυπικισ διαδικαςίασ αυτοαξιολόγθςθσ των δραςτθριοτιτων τουσ. 

 Στθν ενότθτα «Τφποι αυτοαξιολόγθςθσ των ΕΑΔ» (NRN Self-Assessment 
Profiles) παρζχονται πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ γενικι προςζγγιςθ που ζχουν υιοκετιςει 
επιλεγμζνα ΕΑΔ ωσ προσ τθν αυτοαξιολόγθςι τουσ. 

 Στθν ενότθτα «Δυνθτικά εργαλεία υποςτιριξθσ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ των ΕΑΔ» (Potential 
Tools for Supporting NRN Self-Assessment) παρατίκενται διάφορα ζγγραφα κακοδιγθςθσ 
για τθν αυτοαξιολόγθςθ των δραςτθριοτιτων των ΜΚΟ και των δικτφων κοινωνικισ 
αλλαγισ, τα οποία περιζχουν πρακτικά παραδείγματα και ςυμβουλζσ που κα μποροφςαν 
να αποβοφν χριςιμεσ και για τθν αυτοαξιολόγθςθ των ΕΑΔ. 

 Στθν ενότθτα «Ρρακτικά εργαλεία για τθν αυτοαξιολόγθςθ των ΕΑΔ» (Practical Tools for 
NRN Self-Assessment) παρζχονται ςφνδεςμοι που παραπζμπουν ςε διάφορα πρακτικά 
εργαλεία τα οποία είτε χρθςιμοποιοφνται είτε μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από ΕΑΔ για 
τον ζλεγχο τθσ προόδου και τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων των δραςτθριοτιτων 
δικτφωςισ τουσ. 

 
Ζλεγχοσ και αξιολόγηςη 
 
Ο ζλεγχοσ και θ αξιολόγθςθ αποτελοφν ςθμαντικά ςτοιχεία του προγραμματιςμοφ, του ςχεδιαςμοφ 
και τθσ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΡΑΑ). Θ αξιολόγθςθ είναι 
απαραίτθτθ για τθν ορκι εκτίμθςθ των αναγκϊν των αγροτικϊν περιοχϊν και αποτελεί ςθμαντικό 
τμιμα του κακοριςμοφ τθσ ςτρατθγικισ των μελλοντικϊν προγραμμάτων και τθσ επιλογισ των 
βζλτιςτων μζτρων ΡΑΑ. Θ αξιολόγθςθ παρζχει επίςθσ τθ δυνατότθτα εκτίμθςθσ του αντίκτυπου τθσ 
πολιτικισ και προάγει τθν αποτελεςματικότθτα κατά τθν υλοποίθςι τθσ. Ο ζλεγχοσ είναι 
ςθμαντικόσ για τθ ςυνεχι αξιολόγθςθ των προγραμμάτων και παρζχει ςτοιχεία για τθν ζγκαιρθ 
προςαρμογι τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ. 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/capacity-building-rural-networks/en/capacity-building_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/capacity-building-rural-networks/en/capacity-building_en.cfm
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Ο ζλεγχοσ και θ αξιολόγθςθ ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία ςε περιόδουσ οικονομικισ κρίςθσ, οπότε και 
αυξάνεται θ ανάγκθ για αποδοτικι και αποτελεςματικι χριςθ των δθμοςίων πόρων. 
 
Κατά τθν περίοδο προγραμματιςμοφ 2014-2020 κεςπίςτθκε για πρϊτθ φορά ζνα κοινό πλαίςιο 
ελζγχου και αξιολόγθςθσ για το ςφνολο τθσ ΚΓΡ. Με βάςθ τθν πείρα του παρελκόντοσ, θ 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι προτείνει τον εξορκολογιςμό τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των 
ΡΑΑ. Στόχοσ είναι θ παροχι αξιόπιςτων και ζγκαιρων δεδομζνων, ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα 
ορκισ αξιολόγθςθσ, παρακολοφκθςθσ και, εν τζλει, βελτίωςθσ τθσ υλοποίθςθσ των ΡΑΑ.  
 
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των ΡΑΑ και τθσ πολιτικισ 
αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ είναι διακζςιμεσ ςτον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου 
Αξιολόγθςθσ για τθν Αγροτικι Ανάπτυξθ και ςτθν ειδικι ενότθτα του δικτυακοφ τόπου τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ τθσ ΚΓΡ μετά το 2013. 
 
Το ΕΔΑΑ καταρτίηει πίνακεσ ελζγχου των ΡΑΑ, ςτουσ οποίουσ παρουςιάηεται θ πρόοδοσ που ζχει 
επιτευχκεί όςον αφορά τισ δθμόςιεσ δαπάνεσ και τουσ δείκτεσ εκροϊν ςε ςχζςθ με τα ΡΑΑ τθσ ΕΕ 
για τθν περίοδο 2007-2013. 
 
Αξιολόγθςθ και αυτοαξιολόγθςθ των εκνικϊν αγροτικϊν δικτφων 
 
Σειρά ςυνδζςμων που παραπζμπουν ςτο ςχετικό ζργο που ζχει επιτελεςτεί από το ΕΔΑΑ το οποίο 
καλφπτει τθν αξιολόγθςθ και τθν αυτοαξιολόγθςι τουσ. 

 Στθν ενότθτα «Υφιςτάμενα εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται από τα ΕΑΔ για 
αυτοαξιολόγθςι τουσ» (Existing Tools Used by NRNs for Self-Assessment) περιλαμβάνεται 
ςειρά πρακτικϊν εργαλείων αυτοαξιολόγθςθσ που χρθςιμοποιοφνται ιδθ από τα ΕΑΔ 

 Στθν ενότθτα «Τφποι αυτοαξιολόγθςθσ των ΕΑΔ» (NRN Self-Assessment Profiles) 
παρζχονται πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ γενικι προςζγγιςθ που ζχουν υιοκετιςει 
επιλεγμζνα ΕΑΔ ωσ προσ τθν αυτοαξιολόγθςι τουσ. 

 Στθν ενότθτα «Κακοδιγθςθ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ μελετϊν, ερωτθματολογίων και 
εντφπων για τθν υποβολι ςχολίων» (Guidance on Design of Surveys, Questionnaires and 
Feedback Forms) διατίκενται οριςμζνα γενικά ζγγραφα κακοδιγθςθσ για τα ΕΑΔ, τα οποία 
αφοροφν τθν εκπόνθςθ ερευνϊν με ςτόχο τθ ςυλλογι και τθν αξιολόγθςθ τθσ ςτάςθσ και 
των απόψεων των ενδιαφερομζνων μερϊν και των φορζων που ςυμμετζχουν ςε διάφορεσ 
δραςτθριότθτεσ δικτφωςθσ. 

 Στθν ενότθτα «Ρζρα από τθν αυτοαξιολόγθςθ των ΕΑΔ» (Looking Beyond NRN Self-
Assessment) περιλαμβάνονται ςφνδεςμοι και δθμοςιεφςεισ που παρζχουν αρκετζσ 
χριςιμεσ πθγζσ ζμπνευςθσ, μεκοδολογίεσ και διδάγματα για τα ΕΑΔ που ενδιαφζρονται να 
προχωριςουν πζραν τθσ τυπικισ διαδικαςίασ αυτοαξιολόγθςθσ των δραςτθριοτιτων τουσ. 

 Στθν ενότθτα «Δυνθτικά εργαλεία υποςτιριξθσ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ των ΕΑΔ» (Potential 
Tools for Supporting NRN Self-Assessment) παρατίκενται διάφορα ζγγραφα κακοδιγθςθσ 
για τθν αυτοαξιολόγθςθ των δραςτθριοτιτων των ΜΚΟ και των δικτφων κοινωνικισ 
αλλαγισ, τα οποία περιζχουν πρακτικά παραδείγματα και ςυμβουλζσ που κα μποροφςαν 
να αποβοφν χριςιμεσ και για τθν αυτοαξιολόγθςθ των ΕΑΔ. 

 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/monitoring-evaluation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/monitoring-evaluation/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/practical-tools-for-nrn-self-assessment/en/existing-tools-used-by-nrns-for-self-assessment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/nrn-self-assessment-profiles/en/nrn-self-assessment-profiles_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/practical-tools-for-nrn-self-assessment/en/guidance-on-design-of-surveys-questionnaires-and-feedback-forms_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/practical-tools-for-nrn-self-assessment/en/guidance-on-design-of-surveys-questionnaires-and-feedback-forms_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/looking-beyond-nrn-self-assessment/en/looking-beyond-nrn-self-assessment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/looking-beyond-nrn-self-assessment/en/looking-beyond-nrn-self-assessment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/practical-tools-for-nrn-self-assessment/en/potential-tools-for-supporting-nrn-self-assessment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/practical-tools-for-nrn-self-assessment/en/potential-tools-for-supporting-nrn-self-assessment_en.cfm
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Αξιολόγθςθ τθσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ 
 
Σφνδεςμοι που παραπζμπουν ςτο ςχετικό ζργο που ζχει επιτελεςτεί από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Αξιολόγθςθσ και το ΕΔΑΑ, το οποίο καλφπτει τθν αξιολόγθςθ του LEADER και τθσ διακρατικισ 
ςυνεργαςίασ. 

 Ενθμερωτικζσ ενότθτεσ ςχετικά με τον ρόλο που διαδραματίηουν ο ζλεγχοσ και θ 
αξιολόγθςθ ςτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων ςυνζχιςθσ των προγραμμάτων που είναι 
απαραίτθτεσ για τθ βελτίωςθ τθσ υλοποίθςθσ των ζργων διακρατικισ ςυνεργαςίασ 
[PDF ]. 

 
Δικτφωςη ςτο πλαίςιο τησ αγροτικήσ ανάπτυξησ 
 
Τα δίκτυα και θ δικτφωςθ αναγνωρίηονται και υιοκετοφνται ευρζωσ ωσ βαςικά εργαλεία για τθν 
υποςτιριξθ και τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ. Θ δικτφωςθ αποτελεί 
αποδεδειγμζνα ζνα χριςιμο εργαλείο για τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των ενδιαφερομζνων μερϊν 
ςε διάφορα ςτάδια τθσ υλοποίθςθσ ενόσ προγράμματοσ αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΡΑΑ). Στο ςτάδιο 
του προγραμματιςμοφ των ΡΑΑ, χρθςιμοποιείται ςυχνά ωσ μζςο για να ζρκουν ςε επαφι όλα τα 
ενδιαφερόμενα μζρθ και να ςυηθτιςουν ςυναφείσ προτάςεισ για τθν αςκοφμενθ πολιτικι. Στο 
ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ τθσ πολιτικισ, θ δικτφωςθ υποςτθρίηει το ζργο των διαφόρων φορζων 
αγροτικισ ανάπτυξθσ, δθμιουργϊντασ ευκαιρίεσ για ανταλλαγι ιδεϊν, πλθροφοριϊν και γνϊςεων. 
Μόλισ τα ΡΑΑ ςθμειϊςουν κάποια πρόοδο, τα δίκτυα διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ διάδοςθ 
ορκϊν πρακτικϊν και ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ πολιτικισ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ. 
 
Ο ςθμαντικόσ ρόλοσ τθσ δικτφωςθσ πρόκειται να ενιςχυκεί κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 
προγραμματιςμοφ 2014-2020, μζςω τθσ δθμιουργίασ δικτφων ςτον τομζα τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ 
τόςο ςε ευρωπαϊκό, όςο και ςε εκνικό επίπεδο. 
Θ δικτφωςθ ςε επίπεδο ΕΕ –μζςω του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ– φζρνει ςε επαφι 
εκνικά αγροτικά δίκτυα, οργανϊςεισ και διοικθτικζσ αρχζσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ 
αγροτικισ ανάπτυξθσ με ςκοπό: 

 τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ όλων των ενδιαφερομζνων μερϊν ςτθν υλοποίθςθ τθσ 
πολιτικισ· 

 τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των ΡΑΑ και τθν υποςτιριξθ τθσ αξιολόγθςισ τουσ· 
 τθν ενθμζρωςθ του ευρφτερου κοινοφ για τα οφζλθ τθσ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ· και 
 τθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ γεωργία, τθν παραγωγι τροφίμων, τθ δαςοκομία και τισ 

αγροτικζσ περιοχζσ. 
 
Το δίκτυο τθσ Ευρωπαϊκισ Σφμπραξθσ Καινοτομίασ και το γραφείο εξυπθρζτθςθσ που διακζτει 
ςτθρίηουν τθν Ευρωπαϊκι Σφμπραξθ Καινοτομίασ για τθ γεωργικι παραγωγικότθτα και 
βιωςιμότθτα, κακϊσ και τθ δικτφωςθ επιχειρθςιακϊν ομάδων, ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και 
ερευνθτϊν. Εδϊ μπορείτε να βρείτε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ δικτφωςθ ωσ 
εργαλείο τθσ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ για τθν περίοδο 2014-2020. 
 
Διδάγματα που αντλικθκαν από τθν περίοδο 2007-2013 
 
Σφνδεςμοι που παραπζμπουν ςτο ςχετικό ζργο του ΕΔΑΑ για τθν κατανόθςθ τθσ δικτφωςθσ ωσ 
εργαλείου τθσ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ με βάςθ αντίςτοιχεσ εμπειρίεσ που αποκτικθκαν ςε 
ενωςιακό και εκνικό επίπεδο. 

http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/tnc-follow-up/monitoring-and-evaluation/en/monitoring_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/tnc-follow-up/monitoring-and-evaluation/en/evaluation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8AA6C56D-C716-CF81-014F-1F2890807D23
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/service-point/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
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 Το τεφχοσ 14 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «Δίκτυα και δικτφωςθ ςτο πλαίςιο τθσ 
πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ» *PDF + παρουςιάηει τθν κτθκείςα πείρα και τον ρόλο 
των δικτφων ωσ αποτελεςματικοφ μζςου ενθμζρωςθσ, ζμπνευςθσ και ενδυνάμωςθσ του 
τοπικοφ πλθκυςμοφ ςτισ αγροτικζσ κοινότθτεσ. 

 Στα διδάγματα που αντλικθκαν από το ΕΔΑΑ παρουςιάηονται μερικά από τα ορόςθμα και 
τα επιτεφγματα του ΕΔΑΑ κατά τθν περίοδο 2008-2012. 

 Στα διδάγματα που αντλικθκαν από τα ΕΑΔ παρουςιάηονται ςθμαντικά και χριςιμα 
διδάγματα που μποροφν να αντλθκοφν από τθν εμπειρία των ΕΑΔ κατά τθν περίοδο 2007-
2013, τα οποία μποροφν να αξιοποιθκοφν τθν προςεχι περίοδο προγραμματιςμοφ 2014-
2020. 

 Στθν ενότθτα Εκνικά Αγροτικά Δίκτυα – θ πολυμορφία των προςεγγίςεων παρουςιάηονται 
πρακτικζσ εμπειρίεσ και ευκαιρίεσ μάκθςθσ που προζκυψαν χάρθ ςτισ διάφορεσ 
προςεγγίςεισ που εφαρμόςτθκαν από τα ΕΑΔ ςε ςχζςθ με τθν αγροτικι δικτφωςθ. 

 Τα δίκτυα ωσ εργαλείο τθσ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ για τθ ςφλλθψθ και ανταλλαγι 
νζων ιδεϊν που ςυμβάλλουν ςτθν υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ. 

 Το ςεμινάριο με κζμα τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων για τα αγροτικά δίκτυα (Capacity Building 
for Rural Networks) οργανϊκθκε από το ΕΔΑΑ για να ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ ικανοτιτων 
των εκνικϊν και περιφερειακϊν δικτφων και να αποτελζςει μια πολφτιμθ ευκαιρία 
ςυνάντθςθσ μεταξφ των φορζων που ςυμμετζχουν ςτα αρχικά ςτάδια τθσ δθμιουργίασ των 
ΕΑΔ και άλλων ςυντελεςτϊν αγροτικισ ανάπτυξθσ από όλθ τθν ΕΕ. 

 Θ ενότθτα Τφποι αυτοαξιολόγθςθσ ΕΑΔ παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ γενικι 
προςζγγιςθ που ζχουν υιοκετιςει επιλεγμζνα ΕΑΔ ωσ προσ τθν αυτοαξιολόγθςι τουσ. 

 Στθν ενότθτα Δυνθτικά εργαλεία υποςτιριξθσ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ των ΕΑΔ παρατίκενται 
διάφορα ζγγραφα κακοδιγθςθσ για τθν αυτοαξιολόγθςθ των δραςτθριοτιτων των ΜΚΟ 
και των δικτφων κοινωνικισ αλλαγισ, τα οποία περιζχουν πρακτικά παραδείγματα και 
ςυμβουλζσ που κα μποροφςαν να αποβοφν χριςιμεσ και για τθν αυτοαξιολόγθςθ των ΕΑΔ. 

 Θ ενότθτα «Αρχζσ και πρακτικι τθσ δικτφωςθσ» (Principles and practice of 
networking) προςφζρει πθγζσ πλθροφόρθςθσ και πρόςκετο υλικό ςχετικά με το γενικότερο 
πλαίςιο και τα βαςικά ηθτιματα που άπτονται τθσ ςφςταςθσ και λειτουργίασ των ΕΑΔ. 

 Θ Εργαλειοκικθ ΕΑΔ είναι ζνα διαδικτυακό κζντρο τεκμθρίωςθσ που ανανεϊνεται ςυνεχϊσ 
και ςτοχεφει ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν πλθροφόρθςθσ/κακοδιγθςθσ των Μονάδων 
Υποςτιριξθσ Δικτφου (ΜΥΔ), των Διαχειριςτικϊν Αρχϊν (ΔΑ) και άλλων φορζων που 
ςυμμετζχουν ςτα ΕΑΔ για τθν ενίςχυςθ και τθν αναβάκμιςθ των αγροτικϊν δικτφων που 
χρθματοδοτοφνται από το ΕΓΤΑΑ. 

 Στθν ενότθτα Κακοδιγθςθ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ μελετϊν, τθν κατάρτιςθ 
ερωτθματολογίων και εντφπων για τθν υποβολι ςχολίων διατίκενται οριςμζνα γενικά 
ζγγραφα κακοδιγθςθσ για τα ΕΑΔ, τα οποία αφοροφν τθν εκπόνθςθ μελετϊν με ςτόχο τθ 
ςυλλογι και τθν αξιολόγθςθ τθσ ςτάςθσ και των απόψεων των ενδιαφερομζνων μερϊν και 
των φορζων που ςυμμετζχουν ςε διάφορεσ δραςτθριότθτεσ δικτφωςθσ. 

 
Θ προςτικζμενθ αξία τθσ δικτφωςθσ: παραδείγματα από τθν περίοδο 2007-2013 
 
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε παραδείγματα δραςτθριοτιτων δικτφωςθσ, ςχετικζσ μελζτεσ και 
περιπτϊςεισ επιτυχοφσ δικτφωςθσ. 

 Στθν ενότθτα «Διαμόρφωςθ κοινισ αντίλθψθσ για τισ κοινζσ πολιτικζσ» (Building common 
understanding of common policies) παρζχονται παραδείγματα από το φάςμα των μεκόδων 
και των τεχνικϊν που χρθςιμοποιοφν τα ΕΑΔ για να φζρουν ςε επαφι ομάδεσ, οργανϊςεισ 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6A46DFCB-F0A5-2010-F339-D5859C4C6F04
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/network-definitions-and-diversity/en/networks-as-rural-development-policy-tool_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/capacity-building-rural-networks/en/capacity-building_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/capacity-building-rural-networks/en/capacity-building_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/en/principles-and-practice-of-networking_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/en/principles-and-practice-of-networking_en.cfm
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και άτομα και να αναπτυχκεί μια κοινι αντίλθψθ για τθν πολιτικι, τόςο κάκετα όςο και 
οριηόντια, ςε όλεσ τισ ομάδεσ ενδιαφερομζνων. 

 Στθν ενότθτα «Αποτελεςματικι ςυμμετοχι ενδιαφερομζνων μερϊν» (Effective involvement 
of stakeholders) παρζχονται παραδείγματα από το φάςμα των μεκόδων και τεχνικϊν που 
χρθςιμοποιοφν τα ΕΑΔ προκειμζνου να εξαςφαλίςουν τθ ςυμμετοχι υφιςτάμενων και 
δυνάμει ομάδων ενδιαφερομζνων ςτισ πιο κατάλλθλεσ για τισ ίδιεσ τισ ομάδεσ πτυχζσ των 
ΡΑΑ. 

 Στθν ενότθτα «Στιριξθ για ςυνεργαςία και κοινζσ δράςεισ» (Support for cooperation and 
joint actions) παρατίκενται επιτυχθμζνα εγχειριματα που δείχνουν με ποιουσ τρόπουσ τα 
ΕΑΔ ζχουν ςτθρίξει άτομα, ομάδεσ και οργανϊςεισ ςτθν προςπάκειά τουσ να εντοπίςουν 
πικανοφσ εταίρουσ, να αναπτφξουν από κοινοφ ιδζεσ και να εργαςτοφν ςυλλογικά για τθν 
υλοποίθςθ κοινϊν ζργων. 

 Στθν ενότθτα «Διευκόλυνςθ τθσ ανταλλαγισ πρακτικϊν και πείρασ» (Facilitating exchange 
of practice and experience) αναλφονται διάφορα δοκιμαςμζνα ςτθν πράξθ χριςιμα 
εργαλεία μάκθςθσ για άλλα ενδιαφερόμενα μζρθ, τα οποία παρουςιάηονται με κατάλλθλο 
τρόπο και διατίκενται ςτο ευρφ κοινό. 

 Στθν ενότθτα «Ανταλλαγι πείρασ και τεχνογνωςίασ» (Exchange of experience and know-
how) παρατίκενται διάφορεσ πρακτικζσ δικτφωςθσ με τθ βοικεια των οποίων 
διευκολφνεται θ ανταλλαγι γνϊςεων και πείρασ μεταξφ ατόμων, ομάδων και οργανϊςεων, 
κακϊσ χρθςιμοποιείται τόςο θ διαπροςωπικι επαφι όςο και μια ςειρά εργαλείων 
απομακρυςμζνθσ βοικειασ. 

 Στθν ενότθτα «Στιριξθ για ςυνεργαςία και κοινζσ δράςεισ» (Support for cooperation and 
joint actions) παρατίκενται επιτυχι εγχειριματα δικτφωςθσ που δείχνουν με ποιουσ 
τρόπουσ τα ΕΑΔ ζχουν ςτθρίξει άτομα, ομάδεσ και οργανϊςεισ ςτθν προςπάκειά τουσ να 
εντοπίςουν πικανοφσ εταίρουσ, να αναπτφξουν από κοινοφ ιδζεσ και να εργαςτοφν 
ςυλλογικά για τθν υλοποίθςθ κοινϊν ζργων. 

 
Ρροετοιμαςία για τθν περίοδο 2014-2020 
 
Παρακολουκιςτε τθ ςελίδα αυτι για να βρείτε χριςιμα εργαλεία και πθγζσ πλθροφόρθςθσ ςχετικά 
με τθ δικτφωςθ ςτθν περίοδο προγραμματιςμοφ 2014-2020. 

 Ραρουςίαςθ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι των αρχικϊν κατευκυντιριων γραμμϊν ςχετικά 
με τθ δικτφωςθ ςτθν περίοδο προγραμματιςμοφ 2014-2020, ςτο πλαίςιο τθσ 19θσ 
ςυνάντθςθσ εκνικϊν αγροτικϊν δικτφων, θ οποία οργανϊκθκε ςτισ 12 Σεπτεμβρίου 2013 
ςτο Γκντανςκ τθσ Ρολωνίασ *PDF ]. 

 
Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτήτων 
Από το 1991, οπότε και εγκαινιάςτθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ κοινοτικι πρωτοβουλία, θ 
προςζγγιςθ LEADER ζχει εξελιχκεί ςε βαςικό εργαλείο τθσ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ και ζχει 
ςυγκεντρϊςει το ενδιαφζρον μεγάλου αρικμοφ φορζων, όχι μόνο τθσ υπαίκρου αλλά και των 
αςτικϊν και παράκτιων περιοχϊν, εντόσ και εκτόσ ΕΕ. Στθ νζα περίοδο προγραμματιςμοφ, θ τοπικι 
ανάπτυξθ με πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων (ΤΑΡΤΚ) ζχει προτακεί ωσ εργαλείο ςυμμετοχισ 
των πολιτϊν ςε τοπικό επίπεδο ςτο πλαίςιο τθσ αντιμετϊπιςθσ κοινωνικϊν, περιβαλλοντικϊν και 
οικονομικϊν προκλιςεων. Θ ΤΑΡΤΚ αναμζνεται να διευκολφνει τθν εφαρμογι ολοκλθρωμζνων 
προςεγγίςεων μεταξφ των ευρωπαϊκϊν διαρκρωτικϊν και επενδυτικϊν ταμείων (ΕΤΡΑ, ΕΚΤ, ΕΤΘΑ 
και ΕΓΤΑΑ). Τα κράτθ μζλθ κα πρζπει να προςδιορίςουν ςτισ οικείεσ ςυμβάςεισ εταιρικισ ςχζςθσ 
τον τρόπο με τον οποίο ςκοπεφουν να υποςτθρίξουν τθν ΤΑΡΤΚ, αναφζροντασ ςε ποια 
προγράμματα και ςε ποιουσ τομείσ μπορεί να αξιοποιθκεί θ ΤΑΡΤΚ. Θ ΤΑΡΤΚ είναι προαιρετικι για 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/19thNRNmeeting/8_Guidance_on_Networking.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/leader/en/leader_en.cfm
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το ΕΤΡΑ, το ΕΚΤ και το ΕΤΘΑ, αλλά υποχρεωτικι για το ΕΓΤΑΑ. Επομζνωσ, διατθροφνται βαςικά 
ςτοιχεία του LEADER, όπωσ οι ομάδεσ τοπικισ δράςθσ, οι ςτρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ και θ 
κάλυψθ περιοχϊν και πλθκυςμοφ. 
 
Με τθ νζα προςζγγιςθ ΤΑΡΤΚ, θ ςτιριξθ που παρζχεται ςτο πλαίςιο του LEADER μπορεί να 
ςυντονιςτεί καλφτερα με τθ ςτιριξθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ που παρζχεται από άλλα ταμεία τθσ ΕΕ, 
ενϊ παράλλθλα αναμζνεται να ενιςχυκοφν και οι δεςμοί μεταξφ των αγροτικϊν, αςτικϊν και 
αλιευτικϊν περιοχϊν. Για πιο αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ΤΑΡΤΚ ςυμβουλευτείτε 
τθν ειδικι ενότθτα ςτον δικτυακό τόπο του ΕΔΑΑ. 
 
Αν κζλετε να μάκετε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ΤΑΡΤΚ, επιλζξτε τουσ ακόλουκουσ 
ςυνδζςμουσ: 
  
Διδάγματα που αντλικθκαν από τθν περίοδο 2007-2013 
 
Επιλεγμζνοι ςφνδεςμοι που παραπζμπουν ςτο ςχετικό ζργο του ΕΔΑΑ προκειμζνου να γίνει 
καλφτερα αντιλθπτι θ προςζγγιςθ LEADER και ΤΑΠΤΚ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ. 

 Το τεφχοσ 11 του περιοδικοφ Rural Review με κζμα «LEADER και ςυνεργαςία» *PDF 
+ επικεντρϊνεται ςτθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ δφο βαςικϊν ςτοιχείων τθσ 

προςζγγιςθσ LEADER - των ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ και τθσ ςυνεργαςίασ. 
 Θ ομάδα εςτίαςθσ με κζμα τθν εφαρμογι τθσ προςζγγιςθσ εκ των κάτω προσ τα άνω του 

LEADER (Focus Group on Implementation of the bottom-up approach of 
LEADER) ςυγκροτικθκε με ςκοπό να καταρτίςει ζναν κατάλογο με πρότυπα υλοποίθςθσ του 
LEADER· να προςδιορίςει τισ βαςικζσ δυςκολίεσ και τισ ορκζσ πρακτικζσ κατά τθν εφαρμογι 
του LEADER· και να εξετάςει πικανζσ λφςεισ. 

 Θ ομάδα εςτίαςθσ με κζμα τθ διατιρθςθ του καινοτόμου/πειραματικοφ χαρακτιρα του 
LEADER (Focus Group on Preserving the innovative/experimental character of 
LEADER) ανζλυςε τα περικϊρια καινοτομίασ που υπάρχουν ςτο πλαίςιο του LEADER και 
παραδείγματα ορκϊν πρακτικϊν για τον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι των όρων 
επιλεξιμότθτασ καινοτόμων ζργων και κακεςτϊτων ςτιριξθσ τθσ καινοτομίασ. 

 Θ ομάδα εςτίαςθσ με κζμα τθν εφαρμογι του μζτρου ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο του 
LEADER (Focus Group on Implementation of the cooperation measure in LEADER) ανζλυςε 
κζματα ςχετικά με τθ ςυνιςτϊςα τθσ Διακρατικισ Συνεργαςίασ του LEADER. 

 Θ ομάδα εςτίαςθσ με κζμα τισ βελτιωμζνεσ ςτρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ (Focus Group: 
Better Local Development Strategies) ςυςτάκθκε για να αναλφςει τισ δφο βαςικζσ πτυχζσ 
των ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ – τον κακοριςμό και τθν εφαρμογι τουσ. 

 Θ τρίτθ εκδιλωςθ LEADER 2013 με κζμα «Χτίηοντασ γζφυρεσ για το μζλλον» (LEADER Event 
2013: Building Bridges for the Future) οργανϊκθκε με ςκοπό να ςτθρίξει τθ διαδικαςία του 
επιτυχοφσ προγραμματιςμοφ τθσ ΤΑΡΤΚ ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο. 

 Θ βιβλιοκικθ LEADER παρζχει πλθροφορίεσ και ζγγραφα ςχετικά με τα προγράμματα 
LEADER II, LEADER+ και το πρόγραμμα LEADER 2007-2013. 

 Θ βάςθ δεδομζνων για τισ Ομάδεσ Τοπικισ Δράςθσ (ΟΤΔ) (Local Action Group Database 
(LAG)) εξαςφαλίηει πλθροφόρθςθ για όλεσ τισ καταχωριςμζνεσ ΟΤΔ, μεταξφ άλλων, για τουσ 
ςτόχουσ τουσ και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου προγραμματιςμοφ 
2007-2013. 

 Ο οδθγόσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ (TNC Guide) περιζχει ςυνδζςμουσ με πλθροφορίεσ που 
προορίηονται να ςτθρίξουν τισ ενδιαφερόμενεσ ΟΤΔ κατά τθ διαδικαςία τθσ προετοιμαςίασ 
και υλοποίθςθσ ζργων διακρατικισ ςυνεργαςίασ. 

http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/gr/clld_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C5783D0F-93AD-1BC6-83B6-2869BA396C36
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C5783D0F-93AD-1BC6-83B6-2869BA396C36
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DECD15-E4D3-58E7-CEE7-778E9ABF52E0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DECD15-E4D3-58E7-CEE7-778E9ABF52E0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DEC8A9-9AF0-FE59-A06F-D9A6D4A969F1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DEC8A9-9AF0-FE59-A06F-D9A6D4A969F1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DED342-E437-C341-1DB6-384A6E8B9099
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DED342-E437-C341-1DB6-384A6E8B9099
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-1_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-1_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-2_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-2_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-3_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-4_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-4_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2013/en/leader-event-2013_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2013/en/leader-event-2013_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/local-action-groups/en/local-action-groups_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/local-action-groups/en/local-action-groups_en.cfm
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 Θ ενότθτα για τουσ κανόνεσ και τισ διαδικαςίεσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ των κρατϊν 
μελϊν (Member States TNC rules & procedures) παρζχει πλθροφορίεσ που απευκφνονται 
ςτισ ΟΤΔ και ςε ανάλογουσ φορείσ που ενδιαφζρονται να αναπτφξουν ζργα διακρατικισ 
ςυνεργαςίασ. 

 Στο πλαίςιο τθσ εργαλειοκικθσ LEADER, θ ενότθτα Ομάδα Τοπικισ Δράςθσ (ΟΤΔ) (Local 
Action Group (LAG)) παρζχει πρακτικζσ και χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με διάφορεσ 
πτυχζσ που ςχετίηονται με τθ ςυγκρότθςθ των ΟΤΔ. 

 Θ ενότθτα για τθ χάραξθ και τθν εφαρμογι ςτρατθγικισ (Strategy Design and 
Implementation) παρζχει κακοδιγθςθ ςχετικά με κζματα που αφοροφν τθ χάραξθ και τθν 
εφαρμογι ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ. 

 Θ Τοπικι Ανάπτυξθ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων ςτθν ενότθτα «Θζματα» του 
δικτυακοφ τόπου του ΕΔΑΑ  

 Βίντεο: LEADER forward – θ προςζγγιςθ LEADER για τθν αγροτικι ανάπτυξθ (LEADER 
forward – the LEADER approach to rural development) 

 Βίντεο: Οι αρχζσ του LEADER (The principles of LEADER) 
 

Ραραδείγματα εφαρμογισ του LEADER 
Στθ ςυνζχεια παρατίκενται ενδεικτικά ζργα του LEADER και ζργα διακρατικισ ςυνεργαςίασ, 
ςχετικζσ περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ και παραδείγματα επιτυχοφσ υλοποίθςθσ ΠΑΑ. 
 

 Το ενθμερωτικό φυλλάδιο για τα ζργα του ΕΓΤΑΑ ςχετικά με το LEADER [PDF 
 ] εκκζτει και υπογραμμίηει τθν προςτικζμενθ αξία του LEADER, με ςυγκεκριμζνα 

παραδείγματα ζργων που χρθματοδοτοφνται από το ΕΓΤΑΑ. 
 Θ ςειρά ενθμερωτικϊν φυλλαδίων με τίτλο «Βελτιωμζνεσ πρακτικζσ LEADER για 

ςτρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ ςτο εςωτερικό τθσ ΕΕ» (Better LEADER practices for Local 
Development Strategies across the EU) παρουςιάηει παραδείγματα ςχετικϊν πρακτικϊν που 
εφάρμοςαν οι διαχειριςτικζσ αρχζσ και οι ομάδεσ τοπικισ δράςθσ κατά τθν εφαρμογι τθσ 
προςζγγιςθσ LEADER τθν περίοδο 2007-2013. Στόχοσ τθσ ςειράσ είναι να αναδείξει τα 
ςτοιχεία που αποδίδουν κατά το ςτάδιο τθσ χάραξθσ και τθσ υλοποίθςθσ των ςτρατθγικϊν 
τοπικισ ανάπτυξθσ (ΣΤΑ). Για αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ακολουκιςτε τουσ ακόλουκουσ 
ςυνδζςμουσ που παραπζμπουν ςτα αντίςτοιχα ενθμερωτικά φυλλάδια: 

o Διαδικαςία επιλογισ ΟΤΔ πολλαπλϊν ςταδίων (Multi-step LAG Selection Procedure 
(FI) [PDF ]) 

o Υλοποίθςθ ζργων ςε πολλαπλά ςτάδια και ςφςτθμα ςυνεχοφσ ελζγχου (Multi-stage 
Project Application and Continuous Monitoring Scheme (UK) [PDF ]) 

o Σαφείσ κανόνεσ και μζκοδοι που εξαςφαλίηουν τθν ενςωμάτωςθ περιςςότερων 
τομζων ςε τοπικζσ ςτρατθγικζσ (Clear rules and methodologies to ensure multi 
sector integration in local strategies (GR) [PDF ]) 

o Εφκολα μετριςιμοι ςτόχοι ΣΤΑ για τον υπολογιςμό τθσ προςτικζμενθσ αξίασ του 
LEADER (Making LDS goals easily measurable to capture LEADER’s added value (IE) 
[PDF ]) 

o Ρρακτικόσ κατάλογοσ ελζγχων για τισ ΟΤΔ που καταρτίηουν ςτρατθγικζσ τοπικισ 
ανάπτυξθσ (Practical checklist for LAGs preparing their Local Development Strategies 
(SE) [PDF ]) 

o Ενίςχυςθ τθσ ανεξαρτθςίασ των ΟΤΔ και αντικειμενικι διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων (Supporting LAG independence and objective decision-making (FI) 
[PDF ]) 

http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/member-states-tnc-rules-and-procedures/en/member-states-tnc-rules-and-procedures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/en/how-to-form-a-local-action-group_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/en/how-to-form-a-local-action-group_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/minimum-content/en/description-of-the-strategy-and-its-objectives_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/minimum-content/en/description-of-the-strategy-and-its-objectives_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/en/clld_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/en/clld_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_021.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_021.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_018.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C2098A13-A094-502B-81FA-4C9E46AB658D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C2098A13-A094-502B-81FA-4C9E46AB658D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CEF4C-CBFD-4FF9-A43D-1C0DD3A22521
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CEF4C-CBFD-4FF9-A43D-1C0DD3A22521
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF1BF-A705-7C31-D5B8-784963B56895
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF1BF-A705-7C31-D5B8-784963B56895
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF977-9D85-1C60-AE16-2F4B10F4F49C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF977-9D85-1C60-AE16-2F4B10F4F49C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E9882849-CECD-9197-1D59-4AF65F29E08D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/01_Multi-step-LAG-Selection-Procedure_fi.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/02_Multi-stage-Project-Application-and-Continuous-Monitoring.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/03_Clear-rules-and-methodologies-to-ensure-multi-sector-integ.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/04_Making-LDS-goals-easily-measurable-to-capture-LEADER%E2%80%99s-add.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/05_Practical-checklist-for-LAGs-preparing-their-Local-Develop.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/06_Supporting-LAG-independence-and-objective-decision-making.pdf
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o Διαδικαςία αξιολόγθςθσ μεταξφ των ΟΤΔ (Inter-LAG evaluation process (FI)[PDF 
]) 
o Ενίςχυςθ τθσ περιφερειακισ διάςταςθσ του LEADER (Enhancing LEADER’s regional 

flavour (FR) [PDF ]) 
o Ενςωμάτωςθ τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ ςε ζργα LEADER (Integrating 

Corporate Social Responsibility into LEADER projects (ES) [PDF ]) 
o Ενςωμάτωςθ των ΟΤΔ ςτον ευρφτερο χωροταξικό ςχεδιαςμό (Integrating LDS into 

wider territorial planning (ES) [PDF ]) 
o Βελτιωμζνθ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του LEADER (Better monitoring and 

evaluation of LEADER (IT) [PDF ]) 
o Χριςθ ςυμμετοχικϊν μεκοδολογιϊν για τθ χάραξθ ποιοτικϊν ςτρατθγικϊν τοπικισ 

ανάπτυξθσ (Using participatory methodologies to design quality Local Development 
Strategies (IT) [PDF ]) 

 
Αναηθτιςτε ενδιαφζροντα και δοκιμαςμζνα ςτθν πράξθ παραδείγματα ζργων του LEADER και 
ζργων διακρατικισ ςυνεργαςίασ που ζτυχαν ςτιριξθσ ςτο πλαίςιο των ΠΑΑ για τθν περίοδο 
2007-2013. 
 
Ρροετοιμαςία για τθν περίοδο 2014-2020 
Χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προετοιμαςίεσ για τον προγραμματιςμό και τθν υλοποίθςθ 
τθσ ΤΑΠΤΚ ςε αγροτικζσ και μθ αγροτικζσ περιοχζσ. 
 

 Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν Ρολιτικι ςυνοχισ τθσ ΕΕ για τθν περίοδο 2014-2020 
 Ρρωτοβουλίεσ ςχετικά με τθν υλοποίθςθ τθσ ΤΑΡΤΚ, περιλαμβανομζνθσ τθσ εφαρμογισ τθσ 

ςε μθ αγροτικζσ περιοχζσ. 
 Θμερίδεσ για τθν τοπικι ανάπτυξθ με πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων οργανϊκθκαν από 

τθ ΓΔ Γεωργίασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και τθν επιτροπι ςυντονιςμοφ του ΕΔΑΑ ςτο 
πλαίςιο τθσ 10θσ εκδιλωςθσ «Open Days – Ευρωπαϊκι Εβδομάδα των Ρεριφερειϊν και 
Ρόλεων». Σκοπόσ τθσ εκδιλωςθσ ιταν να αποτελζςει το ζναυςμα για τθν ζναρξθ 
ςυηθτιςεων ςχετικά με τθν κατάρτιςθ, τον ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και τθ διαχείριςθ των 
ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ (ΣΤΑ), να γίνει κατανοθτόσ ο τρόποσ με τον οποίο μπορεί 
να χρθςιμοποιθκεί θ δικτφωςθ ωσ εργαλείο για τθν κινθτοποίθςθ παραγόντων, και να 
καταςτεί ευρφτερα γνωςτι θ προςτικζμενθ αξία τθσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των 
τοπικϊν περιφερειϊν. 

 Σε ενθμερωτικά φυλλάδια για τθν «Ανάπτυξθ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων» 
[PDF + (από τθ ΓΔ REGIO) επιςθμαίνονται τα βαςικά ςτοιχεία τθσ μελλοντικισ 
προςζγγιςθσ. 

 Ρρωταρχικόσ ςκοπόσ τθσ κοινισ κακοδιγθςθσ των Γενικϊν Διευκφνςεων AGRI, EMPL, MARE 
και REGIO τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςχετικά με τθν Τοπικι Ανάπτυξθ με Ρρωτοβουλία 
Τοπικϊν Κοινοτιτων ςτο πλαίςιο των ευρωπαϊκϊν διαρκρωτικϊν και επενδυτικϊν ταμείων 
[PDF ] (29 Απριλίου 2013) είναι να βοθκιςει τισ αρχζσ των κρατϊν μελϊν να 
δθμιουργιςουν τισ προχποκζςεισ για τθν αποτελεςματικι χριςθ τθσ ΤΑΡΤΚ ςτισ 
ςυμφωνίεσ εταιρικισ ςχζςθσ που ςυνάπτουν και να τθν προςαρμόςουν ςτα αντίςτοιχα 
προγράμματά τουσ. 

 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/07_Inter-LAG-evaluation-process_fi.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/07_Inter-LAG-evaluation-process_fi.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/08_Enhancing-LEADER%E2%80%99s-regional-flavour_fr.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/09_Integrating-Corporate-Social-Responsibility-into-LEADER-pr.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/10_Integrating-LDS-into-wider-territorial-planning_es.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/11_Better-monitoring-and-evaluation-of-LEADER_it.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/12_Using-participatory-methodologies-to-design-quality-Local.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_el.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/other-clld-relevant-information/en/other-clld-relevant-information_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/community-led-local-development-open-days-2012/en/community-led-local-development-open-days-2012_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_el.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/clld_guidance_2013_04_29.pdf
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 Στο ςεμινάριο για τθν τοπικι ανάπτυξθ με πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων (ΤΑΡΤΚ) ςτο 
πλαίςιο των ευρωπαϊκϊν διαρκρωτικϊν και επενδυτικϊν ταμείων τθν περίοδο 2014—2020 
(Community-Led Local Development (CLLD) in ESI funds 2014-2020) που οργανϊκθκε ςτισ 6 
Φεβρουαρίου 2013, δόκθκαν κατευκφνςεισ  και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθν ΤΑΡΤΚ και τισ 
πτυχζσ του προγραμματιςμοφ τθσ, ςε ςυνάρτθςθ με τισ παραμζτρουσ του κοινοφ 
ςτρατθγικοφ πλαιςίου 2014-2020 

 Θ Θμερίδα για τθν τοπικι ανάπτυξθ με πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων διοργανϊκθκε 
από το ΕΔΑΑ για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και ιδεϊν ςε ςχζςθ με τθ μελλοντικι 
περίοδο προγραμματιςμοφ και για να προςδιοριςτοφν τόςο οι ανάγκεσ των 
ενδιαφερομζνων φορζων, όςο και ο ρόλοσ που μποροφν να αναλάβουν τα δίκτυα κατά τθν 
προπαραςκευαςτικι φάςθ. 

 Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ κεματικι πρωτοβουλία των ΕΑΔ για τθν ΤΑΡΤΚ που λειτουργεί 
πρωτίςτωσ ωσ φόρουμ ανταλλαγισ ιδεϊν των εκνικϊν αγροτικϊν δικτφων. 

 Θ θμερίδα με κζμα «Χρθματοδότθςθ για το LEADER/τθν ΤΑΡΤΚ: Ευκαιρίεσ και ςχετικζσ 
πρακτικζσ» (Financing for LEADER/CLLD: Opportunities and relevant practices) οργανϊκθκε 
ςτισ 12 Νοεμβρίου 2013, ςτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων του ΕΔΑΑ για τθ ςτιριξθ τθσ 
προετοιμαςίασ τθσ περιόδου προγραμματιςμοφ 2014-2020. Κατά τθ διάρκεια τθσ θμερίδασ 
ςκιαγραφικθκαν ςυγκεκριμζνα προβλιματα γφρω από τθ χρθματοδότθςθ του 
LEADER/ΤΑΡΤΚ, εντοπίςτθκαν αποτελεςματικοί μθχανιςμοί χρθματοδότθςθσ για το 
LEADER/ΤΑΡΤΚ και εξετάςτθκε με ποιουσ τρόπουσ μποροφν οι ςυγκεκριμζνοι μθχανιςμοί 
να ενςωματωκοφν ςτουσ αντίςτοιχουσ μθχανιςμοφσ υλοποίθςθσ των πολιτικϊν. 

 
Υποψήφιεσ και δυνάμει υποψήφιεσ χϊρεσ 
Θ παροφςα ενότθτα παρζχει επιλεγμζνεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ υποψιφιεσ και τισ δυνάμει 
υποψιφιεσ χϊρεσ, από τα τελευταία νζα για τισ διαδικαςίεσ ζνταξθσ, μζχρι ενθμζρωςθ για 
εκδθλϊςεισ και πρωτοβουλίεσ δικτφωςθσ που διαμορφϊνουν το μζλλον τθσ πολιτικισ αγροτικισ 
ανάπτυξθσ. Τθν περίοδο αυτι, οι υποψιφιεσ προσ ζνταξθ χϊρεσ ςτθν ΕΕ είναι επίςθμα πζντε: 
Ιςλανδία, Μαυροβοφνιο, Ρρϊθν Γιουγκοςλαβικι Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ, Σερβία και Τουρκία· 
και οι δυνάμει υποψιφιεσ χϊρεσ είναι τρεισ: Αλβανία, Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, Κοςςυφοπζδιο*. Γενικζσ 
πλθροφορίεσ για τισ χϊρεσ αυτζσ ι για τισ διαδικαςίεσ ζνταξισ τουσ ςτθν ΕΕ, μπορείτε να βρείτε 
ςτθν ειδικι ενότθτα του δικτυακοφ τόπου τθσ ΓΔ Διεφρυνςθσ. 
 
Μζςω του IPARD (μθχανιςμόσ προενταξιακισ βοικειασ ςτθν αγροτικι ανάπτυξθ), οι υποψιφιεσ και 
δυνάμει υποψιφιεσ χϊρεσ λαμβάνουν βοικεια για τθν εφαρμογι του κεκτθμζνου ςχετικά με τθν 
κοινι γεωργικι πολιτικι και τθ βιϊςιμθ προςαρμογι του γεωργικοφ τομζα και των αγροτικϊν 
περιοχϊν ςτθν εκάςτοτε υποψιφια χϊρα. 
Γενικζσ πλθροφορίεσ για τισ χϊρεσ 
 
Σφνδεςμοι που παραπζμπουν ςε αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για κάκε χϊρα από τον δικτυακό τόπο 
Europa (ΓΔ Γεωργίασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ): 

 Γενικζσ πλθροφορίεσ για τισ υποψιφιεσ χϊρεσ: 
o Ρρϊθν Γιουγκοςλαβικι Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ· 
o Ιςλανδία· 
o Μαυροβοφνιο· 
o Σερβία· 
o Τουρκία. 

 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/experts_documents_en.cfm#3
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/workshop-on-community/en/workshop-on-community_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/nrn-thematic-initiative-on-clld/en/nrn-thematic-initiative-on-clld_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/financing-for-leader-clld/en/financing-for-leader-clld_en.cfm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/assistance/ipard/
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/fyrom/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/iceland/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/montenegro/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/serbia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/turkey/index_en.htm
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 Γενικζσ πλθροφορίεσ για τισ δυνάμει υποψιφιεσ χϊρεσ: 
o Αλβανία· 
o Βοςνία-Ερηεγοβίνθ· 
o Κοςςυφοπζδιο* 

 
* Ο χαρακτθριςμόσ αυτόσ δεν κίγει το διακθρυγμζνο κακεςτϊσ τθσ χϊρασ και είναι ςφμφωνοσ με 
τθν απόφαςθ 1244 του Συμβουλίου Αςφαλείασ των Ηνωμζνων Εκνϊν και τθ γνωμοδότθςθ του 
Διεκνοφσ Δικαςτθρίου για τθ διακιρυξθ τθσ ανεξαρτθςίασ του Κοςςυφοπεδίου. 
 
Δίκτυα αγροτικισ ανάπτυξθσ 
 
Διακζςιμεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ και πλθροφορίεσ ςχετικά με δθμιουργοφμενα εκνικά αγροτικά 
δίκτυα και άλλεσ δομζσ αγροτικισ δικτφωςθσ ςτισ υποψιφιεσ και δυνάμει υποψιφιεσ χϊρεσ. 

 Σεμινάριο για τθ Σφςταςθ και τθν ανάπτυξθ εκνικϊν αγροτικϊν δικτφων ςτισ υποψιφιεσ 
χϊρεσ πραγματοποιικθκε ςτισ Βρυξζλλεσ ςτισ 11 Νοεμβρίου 2010. Πλεσ οι παρουςιάςεισ 
του ςεμιναρίου είναι διακζςιμεσ ςτον δικτυακό τόπο του ΕΔΑΑ. 

 Ο ςφλλογοσ ενϊςεων πολιτϊν Δίκτυο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ςτθν Ρρϊθν Γιουγκοςλαβικι 
Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ – (ΔΑΑ) ιδρφκθκε τον Μάρτιο του 2010 ςτα Σκόπια, ωσ κίνθμα 
ςε εκνικό επίπεδο προκειμζνου να αποτελζςει βιμα ζκφραςθσ για τισ αγροτικζσ κοινότθτεσ 
τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Μακεδονίασ. Το εν λόγω δίκτυο είναι επίςθσ μζλοσ του ευρωπαϊκοφ 
ςυλλογικοφ οργάνου LEADER για τθν αγροτικι ανάπτυξθ ELARD 

 Δίκτυο για τθ ςτιριξθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ ςτθ Σερβία 
 
Εκδθλϊςεισ 
Διάφορεσ εκδθλϊςεισ που βοθκοφν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ και ςτθν 
προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ ικανοτιτων. 

 Συνζδριο του 2013 για τον μθχανιςμό προενταξιακισ βοικειασ (2014-2020) (IPA 
CONFERENCE 2013 - Instrument for Pre-Accession Assistance (2014-2020)) 

 Θμερίδα με κζμα «το LEADER ςε προγράμματα πριν και μετά τθν ζνταξθ» (LEADER in pre-
and post-accession programmes) 

 Θμερίδα με κζμα «Μζτρα αγροτικισ ανάπτυξθσ για τον ΜΡΒ ΙΙ / ΜΡΒ για τθν αγροτικι 
ανάπτυξθ (IPARD) τθσ περιόδου 2014-2020» (Rural Development measures for IPA II / IPARD 
2014-2020) 

 Θμερίδα με κζμα «Μθχανιςμόσ προενταξιακισ βοικειασ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ: 
διδάγματα και προοπτικζσ για τθν επόμενθ περίοδο προγραμματιςμοφ ( IPARD: lessons 
learned and prospects for the next programming period) 

 Θμερίδα με τθ ςυμμετοχι πολλϊν χωρϊν με κζμα «Μθχανιςμόσ προενταξιακισ βοικειασ 
για τθν αγροτικι ανάπτυξθ μετά το 2013» (IPA Rural Development (IPARD) post-2013) 

 Θμερίδα με κζμα «Μζτρα του μθχανιςμοφ προενταξιακισ βοικειασ για τθν αγροτικι 
ανάπτυξθ – αγροτικόσ τουριςμόσ» IPARD Measures - Rural Tourism 

 Θμερίδα με κζμα «Ρρόγραμμα του μθχανιςμοφ προενταξιακισ βοικειασ για τθν αγροτικι 
ανάπτυξθ (μζτρα και εφαρμογζσ) – ( IPARD Programme (measures and applications)) 

 Ρεριφερειακι θμερίδα για τον μθχανιςμό προενταξιακισ βοικειασ για τθν αγροτικι 
ανάπτυξθ 

 Σεμινάριο για τισ βαςικζσ αρχζσ του προγραμματιςμοφ του IPARD ( main principles of IPARD 
Programming) 

 Σεμινάριο με κζμα «Ραρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του προγράμματοσ IPARD» 
(Monitoring and Evaluation of IPARD Programme) 

http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/albania/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/bosnia-herzegovina/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/kosovo/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-candidate-potential-countries/en/eu-candidate-potential-countries_en.cfm
http://ruralnet.mk/
http://ruralnet.mk/
http://www.elard.eu/elard/national-leader-networks/en_GB/rural-development-network-of-the-republic-of-macedonia
http://www.ruralinfoserbia.rs/index.php
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/donor-coordination/aid-effectiveness/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/donor-coordination/aid-effectiveness/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=51621
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=51621
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=51683
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=51683
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=45127
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=45127
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=48196
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=51402
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=50251
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=33574
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=33574
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=34124
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=34124
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=30408
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 Ρρϊτο περιφερειακό εργαςτιριο δικτφωςθσ για το ζργο του Οργανιςμοφ Τροφίμων και 
Γεωργίασ των Θνωμζνων Εκνϊν (FAO)/τθσ Μόνιμθσ Ομάδασ Εργαςίασ τθσ Ρεριφερειακισ 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (SWG) με κζμα «Συντονιςμόσ των πολιτικϊν γεωργίασ και αγροτικισ 
ανάπτυξθσ των χωρϊν τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ για τθν ζνταξι τουσ ςτθν ΕΕ» 
(Streamlining of agriculture and rural development policies of SEE countries for EU 
accession), 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2012, Vodice Κροατίασ 

 Δεφτερο περιφερειακό εργαςτιριο δικτφωςθσ για το ζργο του Οργανιςμοφ Τροφίμων και 
Γεωργίασ των Θνωμζνων Εκνϊν (FAO)/τθσ Μόνιμθσ Ομάδασ Εργαςίασ τθσ Ρεριφερειακισ 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (SWG) με κζμα «Συντονιςμόσ των πολιτικϊν γεωργίασ και αγροτικισ 
ανάπτυξθσ των χωρϊν τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ για τθν ζνταξι τουσ ςτθν ΕΕ» 
(Streamlining of agriculture and rural development policies of SEE countries for EU 
accession), 22 ζωσ 24 Μαΐου 2013, Bar, Μαυροβοφνιο 

 1ο εκνικό εργαςτιριο δικτφωςθσ για το ζργο του Οργανιςμοφ Τροφίμων και Γεωργίασ των 
Θνωμζνων Εκνϊν (FAO)/τθσ Μόνιμθσ Ομάδασ Εργαςίασ τθσ Ρεριφερειακισ Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ (SWG) με κζμα «Συντονιςμόσ των πολιτικϊν γεωργίασ και αγροτικισ ανάπτυξθσ 
των χωρϊν τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ για τθν ζνταξι τουσ ςτθν ΕΕ» (Streamlining of 
agriculture and rural development policies of SEE countries for EU accession) το οποίο 
πραγματοποιικθκε με επιτυχία ςτθν περιοχι, από τισ 7 ζωσ τισ 15 Φεβρουαρίου 2013, 
Αλβανία, Μαυροβοφνιο και Βοςνία-Ερηεγοβίνθ 

 2ο εκνικό εργαςτιριο δικτφωςθσ για το ζργο του Οργανιςμοφ Τροφίμων και Γεωργίασ των 
Θνωμζνων Εκνϊν (FAO)/τθσ Μόνιμθσ Ομάδασ Εργαςίασ τθσ Ρεριφερειακισ Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ (SWG) με κζμα «Συντονιςμόσ των πολιτικϊν γεωργίασ και αγροτικισ ανάπτυξθσ 
των χωρϊν τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ για τθν ζνταξι τουσ ςτθν ΕΕ» (Streamlining of 
agriculture and rural development policies of SEE countries for EU accession), 1-7 
Σεπτεμβρίου 2013, Σερβία, ΡΓΔΜ και Κοςςυφοπζδιο*. 

 Συνάντθςθ του δικτφου Prepare 2013 *PDF ], 4 -7 Σεπτεμβρίου 2013, Βοςνία-Ερηεγοβίνθ 
 Φόρουμ αγροτικισ πολιτικισ 2013 με κζμα «Νζεσ προοπτικζσ για τθ γεωργία και τθν 

αγροτικι ανάπτυξθ ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ για ζνα βιϊςιμο μζλλον» (New Prospects 
for Agriculture and Rural Development in South Eastern Europe towards Sustainable Future), 
15 ζωσ 18 Οκτωβρίου 2013, Ρρίςτινα, Κοςςυφοπζδιο*. 

 
Ρρωτοβουλίεσ και ζργα 
 
Πλθροφορίεσ ςχετικά με πρωτοβουλίεσ και ζργα που υποςτθρίηουν τθν πολιτικι αγροτικισ 
ανάπτυξθσ και άλλεσ δραςτθριότθτεσ 

 LEADER Initiative Serbia (πρωτοβουλία LEADER ςτθ Σερβία) είναι θ προςωρινι ονομαςία 
ζργου που χρθματοδοτείται από τθν ΕΕ με τον επίςθμο τίτλο «Ανάπτυξθ ικανοτιτων για τθ 
δθμιουργία και υλοποίθςθ μιασ πρωτοβουλίασ LEADER ςτθ Δθμοκρατία τθσ Σερβίασ». 
Σθμαντικό προϊόν του ζργου είναι το εγχειρίδιο για τθν εφαρμογι του LEADER (Handbook 
for LEADER Implementation) το οποίο παρουςιάηει πρακτικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για 
τθν κακιζρωςθ τθσ προςζγγιςθσ LEADER ςτθ Σερβία. 

 Θ πρωτοβουλία «Ρολίτεσ τθσ Ευρϊπθσ» (“Gradjani za Europu”) είναι μια πρωτοβουλία των 
μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων τθσ Βοςνίασ-Ερηεγοβίνθσ. Τα μζλθ τθσ πρωτοβουλίασ 
δραςτθριοποιοφνται ςε τρεισ βαςικοφσ τομείσ, μεταξφ άλλων ςτθν ανάπτυξθ των αγροτικϊν 
περιοχϊν και τθσ γεωργίασ ςτθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, και ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ του 
ρόλου τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ. Για 
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πρωτοβουλία «Ρολίτεσ τθσ Ευρϊπθσ», 
επιςκεφκείτε τον επίςθμο ιςτότοπο τθσ πρωτοβουλίασ. 

http://www.preparenetwork.org/files/PG%202013/PG_BiH_2013_PROGRAMME.pdf
http://gradjanizaeuropu.ba/
http://gradjanizaeuropu.ba/
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Κακοδιγθςθ και τεχνικι βοικεια 
 
Επιλεγμζνεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ και ζγγραφα που εξαςφαλίηουν κακοδιγθςθ για τθ διαδικαςία 
προςχϊρθςθσ και ιδίωσ για ηθτιματα αγροτικισ ανάπτυξθσ. 

 Το φυλλάδιο με τίτλο «ΜΡΒ – Επαναπροςανατολιςμόσ τθσ βοικειασ τθσ ΕΕ για τθ 
διεφρυνςθ» *PDF + παρουςιάηει ςυνοπτικά τι είναι ο ΜΡΒ, γιατί δθμιουργικθκε, πϊσ 
λειτουργεί και γιατί είναι χριςιμοσ τόςο για τθν ΕΕ, όςο και για τισ χϊρεσ που βρίςκονται ςε 
διαδικαςία προςχϊρθςθσ. 

 
1.6. Η επικοινωνία ςε κζματα αγροτικισ ανάπτυξθσ 

 
Θ επικοινωνία ςυνιςτά ζναν ηωτικισ ςθμαςίασ υποςτθρικτικό παράγοντα για τθν υλοποίθςθ του 
ευρωπαϊκοφ γεωργικοφ ταμείου αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΕΓΤΑΑ), ο οποίοσ ςυνδράμει τα κράτθ μζλθ 
τθσ ΕΕ ςτθν προϊκθςθ τθσ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ. 
Κάκε πρόγραμμα αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ πρζπει να περιλαμβάνει ζνα ςχζδιο επικοινωνιακϊν 
δραςτθριοτιτων. Ρρόκειται για ςτοιχείο ηωτικισ ςθμαςίασ, αφενόσ για τουσ δικαιοφχουσ, αφοφ 
εξαςφαλίηεται ότι γνωρίηουν και κατανοοφν τουσ τρόπουσ πρόςβαςθσ ςε διακζςιμα κονδφλια, και, 
αφετζρου για τουσ ευρωπαίουσ πολίτεσ, οι οποίοι ενθμερϊνονται για τα απτά οφζλθ που 
προκφπτουν από τθν πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ. 
 
Επικοινωνιακι προςζγγιςθ 
 
Θ επικοινωνιακι προβολι του ΕΓΤΑΑ κα πρζπει να αντικατοπτρίηει τθ γενικότερθ επικοινωνιακι 
προςζγγιςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, θ οποία βαςίηεται ςε τρεισ βαςικζσ αρχζσ: 

1. ειςακοφεται θ κοινι γνϊμθ — λαμβάνονται υπόψθ οι απόψεισ και οι ανθςυχίεσ του πολίτθ· 
θ επικοινωνία είναι διάλογοσ και ςυνιςτά αμφίδρομθ διαδικαςία. Δεν πρόκειται μόνο για 
ενθμζρωςθ των πολιτϊν τθσ ΕΕ αλλά και για τθν ζκφραςθ τθσ άποψθσ των πολιτϊν, ϊςτε 
να είναι ςε κζςθ θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι να κατανοιςει τισ ςκζψεισ και τισ ανθςυχίεσ τουσ. 

2. εξθγείται με κατανοθτό τρόπο ςτουσ πολίτεσ πϊσ οι πολιτικζσ, τα προγράμματα και τα ζργα 
επθρεάηουν τθν κακθμερινότθτά τουσ, ϊςτε να μποροφν όλοι οι πολίτεσ να ςυμμετάςχουν 
ςτισ διαδικαςίεσ αυτζσ και να παρακολουκοφν τισ πολιτικζσ εξελίξεισ ςε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

3. τζλοσ, επικοινωνία με τουσ πολίτεσ ςε τοπικό επίπεδο — επικοινωνία ςε εκνικό ι τοπικό 
πλαίςιο, μζςω των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ τθσ προτίμθςισ τουσ. 

 
Οι επικοινωνιακζσ δραςτθριότθτεσ του ΕΓΤΑΑ, τόςο ςε ευρωπαϊκό όςο και ςε εκνικό επίπεδο, 
πρζπει να ςυνάδουν με τθ ςυνολικι ςτρατθγικι επικοινωνίασ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Γεωργίασ και 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Με τον διοριςμό τθσ Επιτροπισ το 2010, 
κακιερϊκθκε μια νζα ςτρατθγικι που ςυμφωνοφςε με τισ επικοινωνιακζσ προκλιςεισ τθσ περιόδου 
2010-2015, όπωσ θ μεταρρφκμιςθ τθσ κοινισ γεωργικισ πολιτικισ (ΚΓΡ) και θ νζα φάςθ 
προγραμματιςμοφ 2014-2020. Θ ςυγκζντρωςθ απτϊν παραδειγμάτων και επιτυχθμζνων 
εγχειρθμάτων από ζνα ευρφ φάςμα κεμάτων και από διάφορα κράτθ μζλθ ςυμβάλλουν 
κακοριςτικά ςτθν αποτελεςματικι επικοινωνία με τουσ δικαιοφχουσ και με το ευρφτερο κοινό. 
 
Προβολι παραδειγμάτων ζργων 
 
Το ΕΔΑΑ προβάλλει παραδείγματα ςχετικϊν ζργων από ΡΑΑ που υλοποιοφνται ανά τθν Ευρϊπθ 
μζςω διάφορων μζςων, όπωσ: 

http://www.ipa-cbc-programme.eu/images/calls/f2/IPA%20brochure_el.pdf
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 τα ενθμερωτικά φυλλάδια για ζργα του ΕΓΤΑΑ, μια ςυλλογι από ενδεικτικά ζργα ΡΑΑ που 
δθμοςιεφονται για διάφορα κζματα και ςε 6 γλϊςςεσ 

 θ βάςθ δεδομζνων ζργων του ΡΑΑ  θ οποία ςυγκεντρϊνει παραδείγματα ζργων και από τα 
27 κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ υπό τθ μορφι ταχυδρομικϊν δελταρίων. 
 

Θεματικι πρωτοβουλία ΕΑΔ 
 
Το ΕΔΑΑ ζχει εγκαινιάςει μια επικοινωνιακι κεματικι πρωτοβουλία για τα ΕΑΔ με ςτόχο τθν 
προϊκθςθ τθσ ανταλλαγισ βζλτιςτων πρακτικϊν όςον αφορά τον γενικότερο τρόπο με τον οποίο τα 
κράτθ μζλθ γνωςτοποιοφν τα οικεία ΡΑΑ  και το ΕΓΤΑΑ. Επιπλζον, ςκοπόσ των πρωτοβουλιϊν είναι 
να εξοικειϊςουν το ευρφτερο κοινό με τα επιτεφγματα και τισ προκλιςεισ ςτο πλαίςιο τθσ 
εφαρμογισ των πολιτικϊν αγροτικισ ανάπτυξθσ ςε τοπικό επίπεδο, χρθςιμοποιϊντασ τθν τεράςτια 
ποικιλία προϊόντων, εργαλείων, εντφπων και εκςτρατειϊν που διατίκενται ςε όλθ τθν Ευρϊπθ και 
που χρθματοδοτοφνται από το ΕΓΤΑΑ. 
 
Θ πρωτοβουλία αυτι ζχει αποφζρει τα εξισ απτά αποτελζςματα: 

 Οργάνωςθ τθσ ειδικισ 12θσ ςυνεδρίαςθσ ΕΑΔ για τθν επικοινωνία, ςτισ 28 Ιουνίου 
2011. Κάντε κλικ εδϊ 

 Οργάνωςθ ειδικοφ ςυνεδρίου με κζμα «Επικοινωνιακι προβολι τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ 
ςτουσ πολίτεσ» που πραγματοποιικθκε ςτο Μιλάνο ςτισ 17 και 18 Νοεμβρίου, με τθ 
ςυνδρομι του ιταλικοφ ΕΑΔ. Κάντε κλικ εδϊ 

 Δθμιουργία δικτφου αγροτικισ ανάπτυξθσ από εμπειρογνϊμονεσ επικοινωνίασ ςε επίπεδο 
κρατϊν μελϊν.  

 Κοινι ςυμμετοχι του ΕΑΔ ςτισ εκκζςεισ «Διεκνισ πράςινθ εβδομάδα Βερολίνου» και 
«Διεκνισ γεωργικι ζκκεςθ ςτο Ραρίςι» 

 Δθμοςίευςθ ενθμερωτικοφ φυλλαδίου του ΕΔΑΑ για τθν επικοινωνία, το οποίο αποδεικνφει 
ότι θ επικοινωνία ςυνιςτά ςθμαντικό μζςο για τθν επικζντρωςθ των προςπακειϊν των ΡΑΑ 
ςε νζα προβλιματα, ενκαρρφνοντασ τουσ ενδιαφερόμενουσ να αξιοποιιςουν ςε 
μεγαλφτερο βακμό τισ ευκαιρίεσ που προςφζρονται ςτο πλαίςιο του ΕΓΤΑΑ. 

 
Θ διαδικτυακι πθγι πλθροφόρθςθσ για τθν επικοινωνία ςε κζματα αγροτικισ ανάπτυξθσ παρζχει 
παραδείγματα εργαλείων πλθροφόρθςθσ και διαφιμιςθσ που χρθματοδοτοφνται από το ΕΓΤΑΑ και 
χρθςιμοποιοφνται τόςο ςε επίπεδο κρατϊν μελϊν, όςο και ςε επίπεδο ΕΕ, για τθν προϊκθςθ των 
προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ και τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ.  
 
Τα επικοινωνιακά εργαλεία και τα διαφθμιςτικά υλικά είναι βαςικοί παράγοντεσ για τθ μετάδοςθ 
ςθμαντικϊν μθνυμάτων τόςο προσ τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ αγροτικισ ανάπτυξθσ, όςο και 
προσ το ευρφ κοινό. Με τα εργαλεία αυτά δθμοςιοποιοφνται ςτόχοι, προτεραιότθτεσ, ευκαιρίεσ 
χρθματοδότθςθσ και παραδείγματα ζργων που ςτθρίηονται από το ΕΓΤΑΑ ςε όλα τα κράτθ μζλθ τθσ 
ΕΕ. Το ςφνολο του υλικοφ που παρατίκεται ςε αυτιν τθν ιςτοςελίδα προζρχεται από εκνικά 
αγροτικά δίκτυα, διαχειριςτικζσ αρχζσ, ομάδεσ τοπικισ δράςθσ κ.λπ., ενϊ παράλλθλα προςτίκενται 
και νζεσ πλθροφορίεσ ςε τακτικι βάςθ. Κάκε επικοινωνιακό προϊόν ςυνοδεφεται από μεμονωμζνα 
ςυνοπτικά δελτία που παρζχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τίτλο, το κόςτοσ, τον παραγωγό, τθν 
θμερομθνία δθμοςίευςισ του κ.λπ., και περιλαμβάνει περίλθψθ του περιεχομζνου και ςτοιχεία για 
το κοινό ςτο οποίο απευκφνεται. 
 

2. Χϊρεσ 

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eafrd-project-brochures/en/eafrd-projects-brochure_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://www.gruenewoche.de/en/
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/conference-on-communication-in-rural-development/en/conference-on-communication-in-rural-development_en.cfm
http://www.gruenewoche.de/en/
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/fairs-and-shows/en/international-agricultural-paris-fair_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=EDD0EB18-EB1C-484B-AF53-C8163C7451DD
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/communicating-rural-development/eafrd/en/eafrd_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/communicating-rural-development/eafrd/en/eafrd_en.cfm
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Πλα τα κράτθ μζλθ ζχουν κεςπίςει εκνικά ςτρατθγικά ςχζδια για τθν αγροτικι ανάπτυξθ και 

προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΡΑΑ), είτε για το ςφνολο τθσ εκάςτοτε χϊρασ, είτε ανά 

περιφζρεια. Ο διαδραςτικόσ χάρτθσ τθσ ΕΕ ςτον διαδικτυακό τόπο του ΕΔΑΑ ςάσ δίνει πρόςβαςθ ςε 

μια πλθκϊρα πλθροφοριϊν για κάκε κράτοσ μζλοσ: 

 

 Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 
Στισ ςελίδεσ αυτζσ επιςθμαίνεται το γενικότερο πλαίςιο διαχείριςθσ 
τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ και αναφζρονται ςυνοπτικά οι ςτόχοι τθσ 
πολιτικισ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ, ςχετικά ζγγραφα και οι 
εμπλεκόμενοι φορείσ. 
Για να μεταβείτε ςτισ ςχετικζσ ςελίδεσ, κάντε κλικ ςτισ ςθμαίεσ των 
χωρϊν. 
 

Αυςτρία  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Βζλγιο  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Βουλγαρία  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Κροατία  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Κφπροσ  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Τςεχικι Δθμοκρατία  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Δανία  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Εςκονία  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Φινλανδία  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Γαλλία  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Γερμανία  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Ελλάδα  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Ουγγαρία  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Ιρλανδία  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Ιταλία  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Λετονία  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Λικουανία  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Λουξεμβοφργο  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Μάλτα  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Κάτω Χϊρεσ  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Ρολωνία  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Ρορτογαλία  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

ουμανία  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Σλοβακία  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Σλοβενία  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Ιςπανία  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Σουθδία  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Θνωμζνο Βαςίλειο  Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Μαρτινίκα, Γουαδελοφπθ, Γουιάνα, εχνιόν (Γαλλία) Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Κανάριεσ Νιςοι (Ιςπανία) Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Αηόρεσ, Μαδζρα (Ρορτογαλία) Πλθροφορίεσ ΠΑΑ 

Εκνικά Αγροτικά Δίκτυα 

http://enrd.ec.europa.eu/country/austria/gr/austria_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/belgium/gr/belgium_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/bulgaria/gr/bulgaria_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/croatia/en/croatia_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/cyprus/gr/cyprus_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/czechrepublic/gr/czechrepublic_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/denmark/gr/denmark_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/estonia/gr/estonia_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/finland/gr/finland_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/france/gr/france_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/germany/gr/germany_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/greece/gr/greece_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/hungary/gr/hungary_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/ireland/gr/ireland_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/italy/gr/italy_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/latvia/gr/latvia_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/lithuania/gr/lithuania_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/luxembourg/gr/luxembourg_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/malta/gr/malta_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/thenetherlands/gr/thenetherlands_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/poland/gr/poland_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/portugal/gr/portugal_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/romania/gr/romania_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/slovakia/gr/slovakia_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/slovenia/gr/slovenia_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/spain/gr/spain_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/sweden/gr/sweden_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/uk/gr/uk_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/france/gr/france_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/spain/gr/spain_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/portugal/gr/portugal_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/gr/nrn-information_gr.cfm
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Για κάκε Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο, οι ςυγκεκριμζνεσ ςελίδεσ παρζχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με 
τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο δίκτυο, τθν οργανωτικι δομι του δικτφου, τισ δραςτθριότθτεσ ΕΑΔ, τισ 
βαςικζσ προτεραιότθτεσ και τισ δραςτθριότθτεσ με άλλα δίκτυα/χϊρεσ. 

 
Εκνικι Αρχι 

Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ των Υπουργείων Γεωργίασ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ είναι διακζςιμα 
εδϊ. 

 
Διαχειριςτικι Αρχι 

Οι διαχειριςτικζσ αρχζσ ορίηονται από το κράτοσ μζλοσ. Ρρόκειται για δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ 
φορείσ που είναι αρμόδιοι για τθ διαχείριςθ των προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ ςε 
εκνικό ι περιφερειακό επίπεδο. Μπορείτε να αναηθτιςετε αναλυτικά ςτοιχεία επικοινωνίασ 
για όλεσ τισ διαχειριςτικζσ αρχζσ εδϊ. 

 
Οργανιςμόσ πλθρωμϊν 

Οι οργανιςμοί πλθρωμϊν είναι οι υπθρεςίεσ ι οι φορείσ των κρατϊν μελϊν που φζρουν τθν 
ευκφνθ για τον ζλεγχο τθσ επιλεξιμότθτασ των αιτθμάτων και τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
διαδικαςίασ για τθ χοριγθςθ των ενιςχφςεων διαςφαλίηοντασ τθ ςυμμόρφωςθ όλων των 
πλθρωμϊν με τουσ κοινοτικοφσ κανονιςμοφσ. Μπορείτε να ανατρζξετε ςτον κατάλογο με τουσ 
οργανιςμοφσ πλθρωμϊν ανά χϊρα εδϊ. 

 
Βάςθ δεδομζνων ΟΤΔ 

Οι ομάδεσ τοπικισ δράςθσ (ΟΤΔ) ςυνιςτοφν το υπόβακρο για τθν υλοποίθςθ τθσ προςζγγιςθσ 
LEADER. Στισ αρμοδιότθτζσ τουσ περιλαμβάνεται θ ανάπτυξθ των τοπικϊν ςτρατθγικϊν, θ 
παροχι υποςτιριξθσ για τθ δικτφωςθ των ενδιαφερόμενων μερϊν, κακϊσ και θ αξιολόγθςθ 
και θ ζγκριςθ μεμονωμζνων ζργων ςτο πλαίςιο του LEADER. Θ παροφςα βάςθ δεδομζνων 
παρζχει μια ςφνοψθ με τισ καταχωρθμζνεσ ΟΤΔ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου προγραμματιςμοφ 
2007-2013 και ςυμπεριλαμβάνει τα ςτοιχεία επικοινωνίασ των ςτόχων τουσ. 

 
Δελτία Πλθροφοριϊν ΠΑΑ 

Τα δελτία πλθροφοριϊν ΡΡΑ απεικονίηουν τθν πρόοδο που ςθμειϊνει κάκε υλοποιοφμενο 
πρόγραμμα αγροτικισ ανάπτυξθσ ςτο εςωτερικό τθσ ΕΕ, παρζχοντασ επικαιροποιθμζνεσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με: τθ δθμοςιονομικι εκτζλεςθ των προγραμμάτων (πραγματοποιθκείςα 
ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ)· τθ ςυνολικι πρόοδο του ΡΑΑ ςε ςχζςθ με τισ εκροζσ (ςυνοπτικζσ 
πλθροφορίεσ για τα ςθμαντικότερα μζτρα) και τθ ςφγκριςθ με τουσ ςτόχουσ 2007-2013. 
Ραρζχονται πλθροφορίεσ ςε εκνικό και περιφερειακό επίπεδο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεηαη 

ζπλνπηηθή παξνπζίαζε γηα ηελ ΔΔ27. 

 
Ζργα ΠΠΑ 

Θ ζτοιμθ αυτι προσ λιψθ βάςθ δεδομζνων παρουςιάηει τον τρόπο με τον οποίο 
χρθςιμοποιείται το ΕΓΤΑΑ ςε πρακτικό επίπεδο, εκκζτοντασ λεπτομερι παραδείγματα με 
διάφορουσ τφπουσ ζργων, ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ χρθματοδότθςισ τουσ, από κάκε 
χϊρα τθσ ΕΕ και καλφπτοντασ όλουσ τουσ άξονεσ των ΡΑΑ. 

 
Επιπλζον, θ ενότθτα «Χϊρεσ» παρζχει πλθροφορίεσ για τισ χϊρεσ που επικυμοφν να ενταχκοφν 
ςτθν ΕΕ. Για λεπτομζρειεσ ςχετικά με τισ επίςθμεσ υποψιφιεσ χϊρεσ και τισ δυνάμει υποψιφιεσ 
χϊρεσ ανατρζξτε ςε αυτι τθ ςελίδα. 

3. Θζματα 

http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/implementing-authorities/national-authorities/en/national-authorities_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/implementing-authorities/national-authorities/en/national-authorities_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/implementing-authorities/managing-authorities/en/managing-authorities_en.cfm#de
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/implementing-authorities/managing-authorities/en/managing-authorities_en.cfm#de
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/implementing-authorities/paying-authorities/en/paying-agencies_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/implementing-authorities/paying-authorities/en/paying-agencies_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/local-action-groups/en/local-action-groups_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/local-action-groups/en/local-action-groups_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-information-sheets/en/rdp-information-sheets_en.cfm#Denmark
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-candidate-potential-countries/en/eu-candidate-potential-countries_en.cfm
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Τα προβλιματα αγροτικισ ανάπτυξθσ ςτθν Ευρϊπθ είναι τόςο διαφορετικά και ςφνκετα όςο και οι 
ίδιεσ οι αγροτικζσ περιοχζσ μασ, κακϊσ ςχετίηονται με κοινωνικοοικονομικζσ, δθμοςιονομικζσ, 
περιβαλλοντικζσ και τεχνικζσ παραμζτρουσ που ςυνδζονται άρρθκτα μεταξφ τουσ. Στισ μζρεσ μασ, οι 
αγροτικζσ περιοχζσ ζχουν να αντιμετωπίςουν πολλά και διάφορα ςθμαντικά ηθτιματα –από τθν 
κλιματικι αλλαγι ζωσ τθν αγροτικι επιχειρθματικότθτα και από τθν κοινωνικι ζνταξθ ζωσ τθν 
καινοτομία– ςτα οποία βζβαια επικεντρϊνεται το αναλυτικό ζργο του ΕΔΑΑ. Στθν παροφςα ζκδοςθ, 
ςασ καλοφμε να διερευνιςετε τα ςυγκεκριμζνα κζματα, εςτιαηόμενοι ςτισ επιπτϊςεισ που 
ςυνδζονται με τθ χάραξθ, τθν ανάπτυξθ και τθν υλοποίθςθ τθσ αγροτικισ πολιτικισ. 
Για να περιθγθκείτε ςε όλθ τθν ενότθτα, κάντε κλικ ςτουσ ακόλουκουσ ςυνδζςμουσ: 
  

 Γεωργία  
 Ρεριβάλλον  
 Επιχειρθματικότθτα  
 Νεολαία και νζοι αγρότεσ  
 Δαςοκομία 
 ΤΡΕ  
 Σφνδεςθ αγροτικϊν και αςτικϊν περιοχϊν 
 Κοινωνικζσ πτυχζσ  
 Μετάδοςθ γνϊςθσ και καινοτομία  

 
3.1. Γεωργία 
 
Θ γεωργία αποτελεί κφριο μζλθμα του ΕΔΑΑ. Ειδικότερα, θ παροφςα ενότθτα προβάλλει τθν 
ζρευνα για τισ μικρζσ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ, τισ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ θμιεπιβίωςθσ, τθν 
ορεινι γεωργία, τα τοπικά τρόφιμα και τισ βραχείεσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ. 
 
Μικρζσ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ 
 
Οι μικρζσ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ αποτελοφςαν ανζκακεν τον ακρογωνιαίο λίκο τθσ γεωργίασ 
ςτθν ΕΕ. Διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο τόςο ςτθν παραγωγι, όςο και ςτθ διατιρθςθ τθσ 
ηωτικότθτασ τθσ υπαίκρου. Οι μικρζσ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ ςυντθροφν τισ τοπικζσ αγροτικζσ 
κοινότθτεσ και προςφζρουν ςθμαντικζσ κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ και περιβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ 
(δθμόςια αγακά), ενϊ παράλλθλα δθμιουργοφν προςτικζμενθ αξία, κυρίωσ με τθ μορφι τοπικϊν 
εξειδικευμζνων προϊόντων. Κατά ςυνζπεια, θ παροφςα κατάςταςθ και οι επιπτϊςεισ των 
διαρκρωτικϊν αλλαγϊν ωσ προσ τθν επιβίωςθ των μικρϊν εκμεταλλεφςεων ζχουν κρίςιμθ ςθμαςία 
για τισ αγροτικζσ περιοχζσ τθσ ΕΕ. Τα δφο τελευταία κφματα διεφρυνςθσ, το 2004 και το 2007, 
ζφεραν εκατομμφρια νζεσ μικρζσ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ και γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ 
θμιεπιβίωςθσ ςτθν ΕΕ. Θ ενςωμάτωςι τουσ ςτισ αγορζσ είναι περιοριςμζνθ και θ 
ανταγωνιςτικότθτά τουσ είναι αμφιλεγόμενθ. Ωςτόςο, οι εκμεταλλεφςεισ αυτζσ ςυνιςτοφν τθ βάςθ 
του πλθκυςμοφ των αγροτικϊν περιοχϊν, ςυνικωσ των πιο ευάλωτων και των πιο μειονεκτικϊν 
περιφερειϊν. 
 
Στισ 8 και 9 Ιουλίου του 2011 διεξιχκθ ςτθν Κρακοβία τθσ Ρολωνίασ θ υψθλοφ επιπζδου 
ςυνδιάςκεψθ «Το παρόν και το μζλλον των μικρϊν γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων ςτθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ». Θ ςυνδιάςκεψθ οργανϊκθκε από το Ρανεπιςτιμιο Γεωργίασ τθσ Κρακοβίασ, το Ινςτιτοφτο 
Αγροτικισ και Γεωργικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ρολωνικισ Ακαδθμίασ Επιςτθμϊν τθσ Βαρςοβίασ, τθν 
Ζνωςθ Υπθρεςιϊν Γεωργικϊν Εφαρμογϊν τθσ Ρεριφζρειασ τθσ Malopolska, το Γεωργικό 
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Συμβουλευτικό Κζντρο τθσ Brwinów (υποκατάςτθμα ςτθν Κρακοβία) και το γραφείο του βουλευτι 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου Czesław Siekierski. Θεωρείται θ ςυνζχεια του ςεμιναρίου του ΕΔΑΑ 
για τθ γεωργία θμιεπιβίωςθσ, το οποίο πραγματοποιικθκε το 2010 ςτο Σίμπιου τθσ ουμανίασ. 
Μπορείτε να μεταφορτϊςετε τθ ςυνοπτικι παρουςίαςθ τθσ ςυνδιάςκεψθσ εδϊ *PDF ]. 
 
Θ κοινι κεματικι πρωτοβουλία ΕΑΔ του ΕΔΑΑ για τισ βραχείεσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ ζχει μεγάλθ 
ςθμαςία για τισ μικρζσ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ. Μπορείτε να διαβάςετε περιςςότερεσ 
λεπτομζρειεσ για τθ ςυγκεκριμζνθ πρωτοβουλία παρακάτω. 
 
Εκμεταλλεφςεισ θμιεπιβίωςθσ 
 
Ο διάλογοσ για τισ μικρζσ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ απζκτθςε ιδιαίτερθ ςθμαςία με τισ δφο 
τελευταίεσ διευρφνςεισ του 2004 και του 2007, οι οποίεσ υπερτριπλαςίαςαν τον αρικμό των 
γεωργϊν που βιοπορίηονται εξ ολοκλιρου ι εν μζρει από τθ γεωργία ςε 11 εκατομμφρια ςτθν ΕΕ 
των 27. Τα 140 περίπου άτομα που παρευρζκθςαν ςτο ςεμινάριο «Γεωργία θμιεπιβίωςθσ ςτθν ΕΕ: 
θ τρζχουςα κατάςταςθ και οι μελλοντικζσ προοπτικζσ» ςτο Σίμπιου τθσ ουμανίασ, ςτισ 13-15 
Οκτωβρίου 2010, μαρτυροφν το αυξανόμενο ενδιαφζρον για τον ςυγκεκριμζνο τομζα. Οι 
ςυηθτιςεισ είχαν ωσ ςτόχο να ςυμβάλουν ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ των χαρακτθριςτικϊν των 
αναγκϊν και ευκαιριϊν των γεωργϊν που βιοπορίηονται εν μζρει από τθ γεωργία και του τρόπου 
με τον οποίο οι γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ θμιεπιβίωςθσ αλλθλεπιδροφν με τθν κοινωνία και το 
περιβάλλον. 
 
Ρριν από το ςεμινάριο καταρτίςτθκε ζνα ςθμαντικό επεξθγθματικό ζγγραφο για τισ γεωργικζσ 
εκμεταλλεφςεισ θμιεπιβίωςθσ ςτθν ΕΕ, το οποίο μπορείτε να λάβετε ςε μορφι PDF: 

. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το ςεμινάριο για τισ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ 
θμιεπιβίωςθσ κάντε κλικ εδϊ. 
 
Ορεινι γεωργία 
 
Οι ορεινζσ αγροτικζσ περιοχζσ αντιμετωπίηουν ιδιαίτερα προβλιματα και ζχουν ειδικζσ ανάγκεσ ςε 
ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ αγροτικζσ περιοχζσ. Στο πλαίςιο τθσ ευρωπαϊκισ γεωργικισ πολιτικισ, οι 
περιοχζσ αυτζσ καλφπτονται και από τον οριςμό «Μειονεκτικζσ περιοχζσ (ΜΡ)» γιατί 
χαρακτθρίηονται κατά γενικό κανόνα από ςφντομεσ καλλιεργθτικζσ περιόδουσ (λόγω του υψθλοφ 
υψομζτρου) ι από απότομεσ κλίςεισ ςε χαμθλότερο υψόμετρο ι από ςυνδυαςμό των δφο αυτϊν 
χαρακτθριςτικϊν. 
Οι εν λόγω ςυνκικεσ δυςχεραίνουν τθ γεωργία και τθν αγροτικι οικονομία ςτισ ςυγκεκριμζνεσ 
περιοχζσ. Θ ΕΕ ζχει αναπτφξει ειδικά μζςα ςτιριξθσ για τισ ορεινζσ αγροτικζσ περιοχζσ, ςτα οποία 
ςυμπεριλαμβάνονται και πολιτικά μζτρα για τθν αγροτικι ανάπτυξθ. 
 
Στο πλαίςιο μιασ ευρφτερθσ διαδικαςίασ αναςκόπθςθσ που πραγματοποιικθκε από τθ ΓΔ Γεωργίασ 
και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, το γραφείο επικοινωνίασ του ΕΔΑΑ ανζλαβε να επανεξετάςει τθ 
διακζςιμθ ςτιριξθ ΡΡΑ για τισ ορεινζσ περιοχζσ και τθν ορεινι γεωργία. Τα αποτελζςματα από τθν 
ανακεϊρθςθ παρουςιάςτθκαν ςτισ ακόλουκεσ εκκζςεισ: 

 Ζγγραφο εργαςίασ των υπθρεςιϊν τθσ Επιτροπισ «Κορυφαία απόδοςθ» (Peak 
Performance) [PDF ] 

 Ζγγραφο εργαςίασ του ΕΔΑΑ για τον ζλεγχο τθσ ορεινισ γεωργίασ *PDF ] 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=EDD1DF10-0987-E551-1FD1-F62B84E3F722
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FB3C4513-AED5-E24F-E70A-F7EA236BBB5A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FB3C4513-AED5-E24F-E70A-F7EA236BBB5A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=85D15DB1-9B30-110D-42A9-FB47AFAC37E5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=85D15DB1-9B30-110D-42A9-FB47AFAC37E5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8BBEF67D-016E-FF14-E8F0-CADD176AE3F1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8BBEF67D-016E-FF14-E8F0-CADD176AE3F1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8C166D57-96BF-94CB-CFE5-CF4F15C1E6DC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8C166D57-96BF-94CB-CFE5-CF4F15C1E6DC
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/semi-subsistence-seminar/en/semi-subsistence-farming-in-the-eu_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/images/map_en.jpg
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1B6A9097-EB30-C9CD-9ADF-70EF7D8485BD
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1B64FA31-B5AF-D48F-2630-0064FE4C9EEF
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Νζεσ μορφζσ ειδικισ ςτιριξθσ προτείνονται για τισ ορεινζσ περιοχζσ ςτθν επόμενθ (2014-2020) 
περίοδο τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ. Μεταξφ άλλων, κα υπάρχει θ 
δυνατότθτα ϊςτε τα ΡΑΑ να περιλαμβάνουν ειδικά επιμζρουσ προγράμματα για τισ ορεινζσ 
περιοχζσ. Μπορείτε να μελετιςετε τισ νζεσ προτάςεισ εδϊ.  
 
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τισ ορεινζσ περιοχζσ και τθν αγροτικι ανάπτυξθ ςτθν ΕΕ μπορείτε 
να αποκτιςετε από τισ ακόλουκεσ πθγζσ: 

 Θ Euromontana (ζνα από τα μζλθ του ΕΔΑΑ) προωκεί τθν ορεινι διαβίωςθ, τθν 
ολοκλθρωμζνθ και αειφόρο ανάπτυξθ και τθν ποιότθτα ηωισ ςτισ ορεινζσ περιοχζσ.  

 Ο Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Ρεριβάλλοντοσ ζχει ςυγκεντρϊςει χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τισ 
χωροταξικζσ ανάγκεσ των ορεινϊν οικοςυςτθμάτων τθσ ΕΕ. Μπορείτε να ανατρζξετε ςτθ 
ςχετικι ζκκεςθ εδϊ.  

 Ρεριθγθκείτε ςτθ βάςθ δεδομζνων ζργων ΡΑΑ για να βρείτε ζργα που αφοροφν ορεινζσ 
περιοχζσ. 

 
Τοπικά τρόφιμα και βραχείεσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ 
 
Ο ςθμαντικόσ ρόλοσ των τροφίμων ςτθν αγροτικι ανάπτυξθ ςτθν ΕΕ επιςθμαίνεται από τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτθν επανεξζταςθ τθσ πολιτικισ τθσ για τθν προϊκθςθ των γεωργικϊν 
προϊόντων. Το 2011, κατατζκθκαν προτάςεισ για τθν επικαιροποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πολιτικισ 
με άξονα το γεγονόσ ότι «θ ΕΕ διακζτει μια πλοφςια γαςτρονομικι κλθρονομιά που κα πρζπει να 
αξιοποιθκεί ςτο ζπακρο». Οι πολιτικζσ ςφμπραξθσ για τθν ενίςχυςθ των τοπικϊν αγορϊν τροφίμων 
αποδείχκθκαν αποτελεςματικζσ ωσ εργαλεία αγροτικισ ανάπτυξθσ. Τα αποτελζςματα των ζργων 
που αφοροφν τοπικά προϊόντα διατροφισ ςυμβάλλουν ςτθ βιϊςιμθ υποςτιριξθ των βαςικϊν 
ςτοιχείων τθσ αγροτικισ οικονομίασ. Για παράδειγμα, μζςα από τθ ςυνεργαςία, οι επιχειριςεισ που 
ςυμμετζχουν ςτα ζργα για τα τοπικά προϊόντα διατροφισ μποροφν να βρουν νζουσ τρόπουσ για να 
πωλοφν περιςςότερα από τα προϊόντα τουσ και να προςελκφςουν νζεσ κατθγορίεσ πελατϊν. 
Μποροφν επίςθσ να αναπτυχκοφν ιςχυρότεροι δεςμοί μεταξφ τθσ γεωργίασ, του τουριςμοφ και του 
τομζα εφοδιαςμοφ τροφίμων. 
 
Επιπλζον, θ κατανάλωςθ των τοπικϊν διατροφικϊν προϊόντων ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ οδθγεί ςτον 
περιοριςμό των μεταφορϊν των τροφίμων. Θ τακτικι αυτι μπορεί να αποφζρει οικονομικά, 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφζλθ όπωσ οικονομίεσ ςτα ζξοδα μεταφοράσ, χαμθλότερεσ 
ατμοςφαιρικζσ εκπομπζσ, μικρότερθ φκορά του επαρχιακοφ οδικοφ δικτφου, μείωςθ των τυχόν 
κυκλοφοριακϊν ςυμφοριςεων και, κατά ςυνζπεια, βελτιωμζνθ οδικι αςφάλεια. Οι αγροτικζσ 
επιχειριςεισ μποροφν επίςθσ να αποκομίςουν οφζλθ ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ από τισ «βραχείεσ 
αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ». Για παράδειγμα, θ μείωςθ του αρικμοφ των επιχειριςεων που 
ςυμμετζχουν ςε μια αλυςίδα εφοδιαςμοφ, από τον παραγωγό μιασ πρϊτθσ φλθσ ζωσ τον τελικό 
πελάτθ, μπορεί να αυξιςει το μερίδιο τθσ τελικισ τιμισ που λαμβάνουν οι ςυμμετζχοντεσ. Ο 
περιοριςμόσ των δεςμϊν μπορεί άλλωςτε να ςυμβάλει ςτθν εξοικονόμθςθ κόςτουσ για τουσ 
πελάτεσ, οι οποίοι πλζον κα ζχουν τθ δυνατότθτα να γνωρίηουν από ποφ προζρχονται οι πρϊτεσ 
φλεσ. Οι άμεςεσ πωλιςεισ (από τον αρχικό παραγωγό ςτον τελικό πελάτθ) είναι οι βραχφτερεσ 
αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ. Τα δθμοςιονομικά μζτρα ςτθν εργαλειοκικθ ςτιριξθσ του ΕΓΤΑΑ 
περιλαμβάνουν επιλογζσ για τθ διευκόλυνςθ των βραχζων αλυςίδων εφοδιαςμοφ. Τα 
ςυγκεκριμζνα μζτρα ςχετίηονται με τον τομζα γεωργικϊν προϊόντων διατροφισ και μποροφν 
επίςθσ να εφαρμοςτοφν και ςε άλλεσ αγροτικζσ επιχειριςεισ. 
 
 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm
http://www.euromontana.org/en/
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-mountain-ecosystems
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm
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Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να βρείτε παρακάτω: 
 Το ιταλικό ΕΑΔ ζχει εκπονιςει μια ενδιαφζρουςα μελζτθ για τισ βραχείεσ αλυςίδεσ 

εφοδιαςμοφ [PDF ]. 
 Ανατρζξτε ςτο ενθμερωτικό φυλλάδιο του ΕΔΑΑ για ζργα που αφοροφν διατροφικά 

προϊόντα και υποςτθρίηονται από το ΕΓΤΑΑ κακϊσ επίςθσ για ενδεικτικζσ δράςεισ που 
ςχετίηονται με τα τοπικά τρόφιμα και τισ βραχείεσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ *PDF    
   ]. 

 
3.2. Περιβάλλον 
 
Ο δεφτεροσ πυλϊνασ τθσ ΚΓΡ, ο οποίοσ ςχετίηεται με τθν αγροτικι ανάπτυξθ, περιλαμβάνει πολφ 
ςθμαντικζσ διατάξεισ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθν ανατροπι 
τθσ κρατοφςασ κατάςταςθσ ςε ςχζςθ με τα προβλιματα βιοποικιλότθτασ, των εκπομπϊν αερίων 
του κερμοκθπίου, τθσ ποιότθτασ του εδάφουσ και των υδάτων και τθσ διατιρθςθσ του φυςικοφ 
τοπίου. 
Ειδικότερα, ςτόχοσ του άξονα 2 του κανονιςμοφ του ΕΓΣΑΑ είναι «θ βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ 
και τθσ υπαίκρου, παρζχοντασ μζτρα για τθν προςταςία και βελτίωςθ των φυςικϊν πόρων, κακϊσ 
και θ διατιρθςθ αγροτικϊν και δαςικϊν ςυςτθμάτων υψθλισ αξίασ και των πολιτιςτικϊν τοπίων 
των αγροτικϊν περιοχϊν τθσ Ευρϊπθσ». Θ ςθμαςία τθσ βελτίωςθσ του περιβάλλοντοσ μζςω τθσ 
ευρωπαϊκισ πολιτικισ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ αποτυπϊνεται ςτα εξισ: 

 το προτεινόμενο ελάχιςτο ποςοςτό χρθματοδότθςθσ για τον άξονα 2 είναι 25% (ςε 
ςφγκριςθ με το 10% για τουσ άξονεσ 1 και 3) 

 το γεωργοπεριβαλλοντικό μζτρο (M214) είναι το μόνο υποχρεωτικό μζτρο και, ωσ εκ 
τοφτου, ιςχφει και για τα 88 ΡΑΑ τθσ ΕΕ. 

 
Κλιματικι αλλαγι 
 
Θ κλιματικι αλλαγι ςυνιςτά απειλι, αλλά παρουςιάηει και ευκαιρίεσ για τον γεωργικό, δαςοκομικό 
και αγροτικό τομζα τθσ Ευρϊπθσ. Κάντε κλικ εδϊ για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 
κλιματικι αλλαγι και τθ γεωργία. 
Τα προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) ςε περιφερειακό και εκνικό επίπεδο παρζχουν 
ςθμαντικι ςτιριξθ, κακϊσ ςυμβάλλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ των αιτιϊν και των ςυνεπειϊν τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ. Ρριν από τον διαγνωςτικό ζλεγχο τθσ ΚΓΡ και το ευρωπαϊκό ςχζδιο για τθν 
ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ (ΕΣΑΟ) το 2008, τα αρχικά ΡΑΑ τθσ περιόδου προγραμματιςμοφ 2007-13 
περιελάμβαναν ευρφ φάςμα μζτρων που ςτόχευαν τισ τρεισ βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ κλιματικισ 
δράςθσ – μετριαςμόσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, προςαρμογι ςε αυτιν και ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
ενζργειασ. 
 
Θ χοριγθςθ πρόςκετων χρθματοοικονομικϊν πόρων για τισ κλιματικζσ δράςεισ που προζκυψαν 
από τον διαγνωςτικό ζλεγχο τθσ ΚΓΡ και το ΕΣΑΟ, κακϊσ και θ ακόλουκθ τροποποίθςθ των ΡΑΑ, κα 
ςυμβάλουν ςτθν περαιτζρω μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου από τθν ευρωπαϊκι 
γεωργία. Ο προχπολογιςμόσ ενίςχυςθσ κα αυξιςει επίςθσ τθν ικανότθτα τθσ αγροτικισ Ευρϊπθσ να 
αντιμετωπίηει με επιτυχία τον αντίκτυπο τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Το 2010, το ΕΔΑΑ δρομολόγθςε 
διαδικαςία ελζγχου για να κακορίςει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίηεται θ κλιματικι αλλαγι 
ςτο πλαίςιο των ΡΡΑ ςε επίπεδο κρατϊν μελϊν. Τα αποτελζςματα από τθ ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία ελζγχου παρουςιάηονται ςε ξεχωριςτά ςυνοπτικά δελτία για κάκε κράτοσ μζλοσ, κακϊσ 
και ςε μια ςυγκεφαλαιωτικι ζκκεςθ και για τα 27 κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ, ςτο κάτω μζροσ αυτισ τθσ 
ιςτοςελίδασ. 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=BAA4B613-92C1-DBB4-997B-7BFAFFA031CC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E668-EDF4-69D3-105E-9107108590BA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819EB79-D172-BA2E-8B6E-CB1D611D64FF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E3DA-C539-1E88-6798-EAD9918CFF18
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819EDBC-0367-DC8C-C90F-C225068AFDC0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819EDBC-0367-DC8C-C90F-C225068AFDC0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E8D4-ACDA-F1CB-F1D2-EAA2BC1B870C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819F00E-B3C5-15D4-8A91-AF0FD99BE945
http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/climate-change/gr/climate-change_gr.cfm
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Σε αυτόν τον ςφνδεςμο μπορείτε επίςθσ να παρακολουκιςετε βίντεο για τισ δράςεισ που 
πραγματοποιοφνται ςτθν αγροτικι Ευρϊπθ με ςκοπό τον μετριαςμό τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 
 
Περιβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ 
 
Θ ομάδα εςτίαςθσ του ΕΔΑΑ για τθν παροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν, θ οποία ςυνεςτικθ τον 
Δεκζμβριο του 2011 και ολοκλιρωςε πρϊιμα το ζργο τθσ το 2013, προςδιόριςε τα ηθτιματα 
ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν αρτιότερθ παροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν και διατφπωςε δζςμθ 
ςυςτάςεων για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ μελλοντικισ γενιάσ των προγραμμάτων 
αγροτικισ ανάπτυξθσ (2014-2020). Οι εν λόγω ςυςτάςεισ βαςίηονται ςε δεδομζνα που ςυνιχκθςαν 
από τθν τρζχουςα πείρα (47 παραδείγματα από 15 κράτθ μζλθ), διάφορεσ πολιτικζσ υλοποίθςθσ 
και παράγοντεσ επιτυχίασ, κακϊσ και από επιτόπιεσ επιςκζψεισ και ςειρά ςυηθτιςεων με 
περιβαλλοντικοφσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ από όλθ τθν Ευρϊπθ. 
 
Στον ιςτότοπο του ΕΔΑΑ, μπορείτε να βρείτε πολλά ςχετικά ζγγραφα αποτελεςμάτων : 
 

 Συνοπτικι παρουςίαςθ τθσ τελικισ ζκκεςθσ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ για τθν παροχι 
περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν *PDF ] 

 Τελικι ζκκεςθ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ για τθν παροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν *PDF ] 
 Ραραδείγματα παροχισ περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν που υποςτθρίηονται από τα ΡΑΑ *PDF 

] 
 Ζγγραφο αναφοράσ που κακορίηει το πλαίςιο και τουσ ςκοποφσ του ζργου τθσ ομάδασ 

εςτίαςθσ *PDF ] 
 Ιςτοςελίδα για τθν θμερίδα τθσ επιτροπισ ςυντονιςμοφ με τίτλο «Ροιοτικόσ ςχεδιαςμόσ 

των μζτρων για το περιβάλλον και το κλίμα για τα ΡΑΑ τθσ περιόδου 2014-2020 (Quality 
design of environmental and climate measures for 2014-2020 RDPs)  

 Αγροτικι αναςκόπθςθ ΕΕ για τθν «Ραροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν με βάςθ τθν 
πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ» (Delivering Environmental Services using Rural Development 
Policy) (Απρίλιοσ 2013) *PDF ] 

 Ενθμερωτικό φυλλάδιο ζργων του ΕΓΤΑΑ ςχετικά με «περιβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ» [PDF 
] 

 
Μια άκρωσ ςθμαντικι πρωτοβουλία που ανζλαβε το ΕΔΑΑ και ςχετίηεται άμεςα με τισ 
περιβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ ιταν θ κεματικι ομάδα εργαςίασ 3 «Δθμόςια αγακά και δθμόςια 
παρζμβαςθ». Μπορείτε να βρείτε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ενότθτα «Θ πολιτικι ςε δράςθ» 
του παρόντοσ εγγράφου. 
 
Τον Απρίλιο του 2011, ςτθν θμερίδα τθσ κεματικισ ομάδασ 4 προςιλκαν εμπειρογνϊμονεσ με 
ειδικι πείρα ςτθ ςχεδίαςθ και τα προβλιματα που ςυνδζονται με τθν εφαρμογι ςυλλογικϊν 
προςεγγίςεων για γεωργοπεριβαλλοντικζσ επιχειριςεισ *PDF ]. 
 
Το γραφείο επικοινωνίασ του ΕΔΑΑ εκπόνθςε και παρουςίαςε επίςθσ τθν ζκκεςθ «Κατάςταςθ 

προόδου του μζτρου τθσ ΚΓΡ για τισ “γεωργοπεριβαλλοντικζσ ενιςχφςεισ” ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ» 
(State of play of the ‘Agri-environment Payments’ CAP measure in the European Union) *PDF ], 
ςτθ φκινοπωρινι ςυνδιάςκεψθ τθσ Cedia του 2010 που πραγματοποιικθκε ςτισ Βρυξζλλεσ από τισ 
30 Σεπτεμβρίου ζωσ τθν 1θ Οκτωβρίου. 
 

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_031.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A5BC1168-C8C5-6EB2-EA66-720D64516F54
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A5C4CBC5-B7D5-F886-9963-1CE90D2E7B35
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A5C4CBC5-B7D5-F886-9963-1CE90D2E7B35
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A5C21818-A92A-5E4B-F9E7-EAABCC301C2D
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=21B49934-A7DE-CAAC-FCF4-F4A4E92B24A9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=21B49934-A7DE-CAAC-FCF4-F4A4E92B24A9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/K3AJ13015_es.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/K3AJ13015_es.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/K3AJ13015_it.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/K3AJ13015_it.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3CD8BF41-D35F-1592-897F-1D03C8D5764C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3CD8BF41-D35F-1592-897F-1D03C8D5764C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CF6CD-99E4-C006-A971-7A0135682DFF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CF6CD-99E4-C006-A971-7A0135682DFF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CF98B-A36A-560A-F536-87781ED021EC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CF98B-A36A-560A-F536-87781ED021EC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CFC1B-DEB4-45BD-A14A-87519FA5AD57
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8BA2A1D-B1C7-A3C1-EF8A-CD1A3E380532
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=4EA910E3-09B9-43E8-F320-58A8CF9B4E2D
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Στθν ενότθτα του ιςτοτόπου Θ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ ςε αρικμοφσ μπορείτε να βρείτε 
πλθροφορίεσ για τθν πρόοδο όλων των μζτρων των ΡΑΑ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μζτρων που 
αφοροφν περιβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ. 
Στθ βάςθ δεδομζνων ζργων του ΕΔΑΑ μπορείτε να αναηθτιςετε πλειάδα ενδεικτικϊν ζργων που 
αφοροφν τθν παροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν.  
 
3.4. Επιχειρθματικότθτα 
 
Αγροτικι επιχειρθματικότθτα  
 
Θ προϊκθςθ και θ ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςυνιςτοφν ςθμαντικζσ πολιτικζσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ των οικονομικϊν προβλθμάτων των αγροτικϊν κοινοτιτων και τθν επαναφορά ςτο 
προςκινιο τθσ δραματικισ οικονομικισ φφεςθσ που πλιττει πολλά κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. Οι 
διαδικτυακζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ ςάσ επιτρζπουν να βρείτε πλθροφορίεσ για ευρεία ποικιλία 
κεμάτων που ςυνδζονται με τθν αγροτικι επιχειρθματικότθτα. Θα βρείτε μια ςυλλογι από πθγζσ 
που καλφπτουν πολλζσ πτυχζσ τθσ αγροτικισ επιχειρθματικότθτασ και θ οποία περιλαμβάνει, 
μεταξφ άλλων, διάφορα ζγγραφα (εκκζςεισ, ζγγραφα διαβοφλευςθσ, ενθμερωτικά ζγγραφα, 
ζγγραφα κακοδιγθςθσ, φυλλάδια και άλλα ζγγραφα ςχετικά με το ςυγκεκριμζνο κζμα), 
προςεγγίςεισ, πτυχζσ και δράςεισ που υλοποιοφνται από διάφορουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ: 
 

 H βιβλιοκικθ για τθν αγροτικι επιχειρθματικότθτα περιζχει μια ευρεία ποικιλία εγγράφων 
και δθμοςιευμάτων ςχετικά με τθν αγροτικι επιχειρθματικότθτα.  

 Τα εργαλεία ανάπτυξθσ ικανοτιτων υποςτθρίηουν τθ δθμιουργία και τθν ανάπτυξθ 
αγροτικϊν επιχειριςεων.  

 Στθν ενότθτα Κοινι δράςθ ΕΑΔ μπορείτε να βρείτε πλθροφορίεσ για τισ κοινζσ δράςεισ ςε 
ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ αγροτικισ επιχειρθματικότθτασ για τουσ οποίουσ τα ΕΑΔ ζχουν 
εκφράςει κοινό ενδιαφζρον.  

 Σασ παρζχεται επίςθσ πρόςβαςθ ςε διάφορα παραδείγματα ζργων ςυνεργαςίασ που 
υλοποιοφνται από τα κράτθ μζλθ.  

 
Αγροτικι χρθματοδότθςθ 
 
Θ περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςτθν οικονομικι ενίςχυςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των πιςτωτικϊν 
διευκολφνςεων και των κεφαλαίων επιχειρθματικοφ κινδφνου, αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα 
εμπόδια ςτθν αγροτικι επιχειρθματικότθτα και τθν ανάπτυξθ αγροτικϊν επιχειριςεων ςε όλθ τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ). Ο «οικονομικόσ αποκλειςμόσ» των αγροτικϊν επιχειριςεων ζχει 
τεκμθριωκεί εκτενϊσ τα τελευταία χρόνια και αποδίδεται ςε ςυνδυαςμό παραγόντων που αφοροφν 
το ςφνολο τθσ οικονομίασ ι/και μόνο τον αγροτικό τομζα. 
Θ «Ομάδα Δράςθσ για τθν Αγροτικι Χρθματοδότθςθ» (ΟΔΑΧ) του ΕΔΑΑ ςυνεςτικθ τον Απρίλιο του 
2011 ςτθν 11θ ςυνάντθςθ ΕΑΔ που οργανϊκθκε ςτο Bad Schandau τθσ Γερμανίασ (για 
περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ κάντε κλικ εδϊ). Θ ΟΔΑΧ αποτελεί μια κοινι δράςθ ΕΑΔ θ οποία 
υπάγεται ςτθ Θεματικι πρωτοβουλία των ΕΑΔ για τθν αγροτικι επιχειρθματικότθτα. Γενικόσ ςτόχοσ 
τθσ κεματικισ πρωτοβουλίασ είναι να κακοριςτοφν και να προωκθκοφν  βιϊςιμεσ ςτρατθγικζσ και 
δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ των οικονομικϊν αλλαγϊν ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ. Θ ΟΔΑΧ 
διεξιγαγε μια διερευνθτικι δθμοςκόπθςθ για τα υφιςτάμενα μζςα αγροτικισ χρθματοδότθςθσ τθν 
περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2011, τα αποτελζςματα τθσ οποίασ παρουςιάςτθκαν ςε θμερίδα ςτισ 
Βρυξζλλεσ, ςτισ 29 Ιουνίου 2011. 

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-gateway/library-on-rural-entrepreneurship/en/library-on-rural-entrepreneurship_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-gateway/capacity-building-tools/en/capacity-building-tools_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-gateway/nrn-joint-actions/en/nrn-joint-actions_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-gateway/cooperation-projects/en/cooperation-projects_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/11th-nrn-meeting_en.cfm
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Κατά τθ 13θ ςυνάντθςθ ΕΑΔ, θ οποία πραγματοποιικθκε ςτθ Χάγθ τθσ Ολλανδίασ ςτισ 10 
Νοεμβρίου 2011, υπιρξε ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν πρόοδο τθσ ΟΔΑΧ (ενδιάμεςθ ζκκεςθ) και 
παρουςιάςτθκε ζνα ςχζδιο δράςθσ για τθ ςυνζχιςθ των εργαςιϊν. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για 
τθ ςυνάντθςθ είναι διακζςιμεσ εδϊ.  
 
Θ τελικι ζκκεςθ [PDF + τθσ Θεματικισ Ρρωτοβουλίασ του ΕΔΑΑ για τθν αγροτικι 
επιχειρθματικότθτα αφορά τθν αγροτικι χρθματοδότθςθ και επικεντρϊνεται ςτθν πρόςβαςθ πολφ 
μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων ςε αγροτικι χρθματοδότθςθ. Τα πορίςματα τθσ τελικισ 
ζκκεςθσ, κακϊσ και οι ςυηθτιςεισ για τισ τρζχουςεσ και μελλοντικζσ νομοκετικζσ προτάςεισ ςχετικά 
με τουσ μθχανιςμοφσ χρθματοοικονομικισ τεχνικισ παρουςιάςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ 14θσ 
ςυνάντθςθσ ΕΑΔ που οργανϊκθκε ςτθ Θεςςαλονίκθ ςτισ 2 Φεβρουαρίου 2012. Ρεριςςότερεσ 
πλθροφορίεσ για τθ ςυνάντθςθ είναι διακζςιμεσ εδϊ. 
 
Στισ 28 Ιουνίου του 2012, το ΕΑΔ τθσ Λετονίασ οργάνωςε, με τθν υποςτιριξθ του γραφείου 
επικοινωνίασ του ΕΔΑΑ, ςτθ ίγα τθσ Λετονίασ ςεμινάριο με τίτλο «Διευκόλυνςθ τθσ 
χρθματοδότθςθσ των πολφ μικρϊν αγροτικϊν επιχειριςεων». Κφριοσ ςτόχοσ του ςεμιναρίου ιταν 
να φζρει ςε επαφι ενδιαφερόμενουσ φορείσ που είχαν εκφράςει ενδιαφζρον ειδικά για τθν 
πρόςβαςθ των αγροτικϊν περιοχϊν ςε πιςτωτικζσ διευκολφνςεισ. Το ςεμινάριο προςζφερε μια 
μοναδικι ευκαιρία για τθ διεξαγωγι περαιτζρω ςυηθτιςεων οι οποίεσ βοικθςαν ςτθν εξεφρεςθ 
τρόπων βελτίωςθσ των υφιςτάμενων και μελλοντικϊν κανόνων που διζπουν τθ χρθματοοικονομικι 
τεχνικι. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθ ςυνάντθςθ είναι διακζςιμεσ εδϊ. 
 
Θ Θμερίδα τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ για τθ χρθματοοικονομικι τεχνικι ςτισ 26 Οκτωβρίου 2012 
είχε ωσ ςτόχο να ευαιςκθτοποιιςει τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ των ΡΑΑ για τθν αγροτικι 
ανάπτυξθ όςον αφορά τισ ευκαιρίεσ που προςφζρονται για τθ δθμιουργία και τθν αξιοποίθςθ 
εργαλείων χρθματοοικονομικισ τεχνικισ, με ςκοπό τον εμπλουτιςμό του δυναμικοφ του ΕΓΤΑΑ για 
τθν ανάπτυξθ των αγροτικϊν περιοχϊν τθσ Ευρϊπθσ. Οι παρουςιάςεισ και οι ςυηθτιςεισ 
βαςίςτθκαν ςτθν πείρα διαφόρων ταμείων/πολιτικϊν τθσ ΕΕ και επικεντρϊκθκαν ςτα βαςικά 
ςυμπεράςματα των διαχειριςτϊν που ςυντονίηουν τα χρθματοοικονομικά μζςα ςε τοπικό, 
περιφερειακό και εκνικό επίπεδο. Στθν θμερίδα παρουςιάςτθκαν επίςθσ οι πιο πρόςφατεσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ διατάξεισ για τα χρθματοοικονομικά μζςα ςτο πλαίςιο του κοινοφ 
ςτρατθγικοφ πλαιςίου (ΚΣΡ), ςυμπεριλαμβανομζνων των αλλαγϊν των κανονιςμϊν και των 
μελλοντικϊν τουσ επιπτϊςεων. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν θμερίδα είναι διακζςιμεσ εδϊ. 
 
Ρολλζσ ενδιαφζρουςεσ ςυηθτιςεισ για τθν αγροτικι χρθματοδότθςθ περιλαμβάνει επίςθσ το 
τεφχοσ 13 τθσ Αγροτικισ Αναςκόπθςθσ τθσ ΕΕ «Χρθματοοικονομικά μζςα αγροτικισ ανάπτυξθσ: 
Νζεσ ευκαιρίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ» (Rural Development Financial 
Instruments: New opportunities for tackling the economic crisis), το οποίο είναι διακζςιμο εδϊ.  
 
Ρρόςκετεσ βαςικζσ πλθροφορίεσ και ςφνδεςμοι παρζχονται εδϊ. 
 
3.5. Νεολαία και νζοι αγρότεσ  
 
Θ δθμογραφικι αλλαγι και θ μείωςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ αποτελοφν ςθμαντικά ηθτιματα 
ςτα περιςςότερα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ και επθρεάηουν ςε μεγάλο βακμό τισ οικονομικζσ επιδόςεισ 
πολλϊν αγροτικϊν περιοχϊν. Θ παροχι ςτιριξθσ για τθν αδιάλειπτθ παρουςία των νζων ςτισ 
αγροτικζσ περιοχζσ αποτελεί ςυνεπϊσ υψθλι προτεραιότθτα ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ αγροτικισ 
ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ. 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/13th-nrn-meeting_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E6109191-9B8E-3ACA-BE4F-780D87307DC1
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/14th-nrn-meeting_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-finance/en/facilitating-access-to-finance_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-financial-instruments/
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-financial-instruments/en/cc-workshop-on-financial-instruments_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/en/eu-rural-review_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-finance/en/background-documents-and-links_en.cfm
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Για να επιβιϊςουν οι αγροτικζσ περιοχζσ, ο ρόλοσ των νζων γεωργϊν, οι οποίοι αντιπροςωπεφουν 
μόλισ το 6% του ενεργοφ γεωργικοφ πλθκυςμοφ ςτθν ΕΕ, ζχει κακοριςτικι ςθμαςία. Θ ςτιριξθ τθσ 
ΕΕ προσ τουσ νζουσ γεωργοφσ περιλαμβάνει ζνα ειδικό μζτρο – χρθματοδοτοφμενο από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΤΑΑ) – για τθν «εγκατάςταςθ νζων 
γεωργϊν». Θ ςυγκεκριμζνθ ςτιριξθ μπορεί να βοθκιςει τουσ νζουσ που προςπακοφν να 
εδραιωκοφν ςτον γεωργικό τομζα να ανταπεξζλκουν ςτα προβλιματα που αντιμετωπίηουν, κακϊσ 
ενκαρρφνει τθ νεολαία να ςυνεχίςει να ηει και να εργάηεται ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ, δθμιουργεί 
νζεσ ευκαιρίεσ εργαςίασ και προωκεί τθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν που μποροφν γενικότερα να 
αυξιςουν τθν κοινωνικι και οικονομικι ηωτικότθτα των αγροτικϊν περιοχϊν. 
 
Σε πολλά κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ αναπτφςςονται διάφορεσ δραςτθριότθτεσ για τθ ςτιριξθ των νζων που 
ηουν ςε αγροτικζσ περιοχζσ. Στισ ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνονται θ εκπαίδευςθ, θ 
δθμιουργία υπθρεςιϊν και θ υποςτιριξθ για τθ βελτίωςθ τθσ κυκλοφορίασ των πλθροφοριϊν. Θ 
παροφςα ενότθτα του ιςτότοπου προςφζρει πλθροφορίεσ και πθγζσ για τθν υποςτιριξθ που 
προςφζρεται ςε νζουσ γεωργοφσ - και ςτουσ νζουσ γενικότερα - των αγροτικϊν περιοχϊν τθσ ΕΕ: 

 Στθ βιβλιοκικθ τθσ νεολαίασ επιχειρείται  επιςκόπθςθ των ζργων και πρωτοβουλιϊν 
διαφόρων ιδρυμάτων και οργανιςμϊν που δραςτθριοποιοφνται ανά τθν Ευρϊπθ, με ςκοπό 
να βελτιωκεί θ ροι των πλθροφοριϊν για τουσ νζουσ που ηουν ςε αγροτικζσ περιοχζσ. 

 Θ βιβλιοκικθ των νζων γεωργϊν προςφζρει ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με 
διάφορα ιδρφματα και οργανιςμοφσ, κακϊσ και για πρωτοβουλίεσ και ζργα που παρζχουν 
ςτιριξθ ςτουσ νζουσ γεωργοφσ τθσ Ευρϊπθσ. 

 Από το 2012 και μετά, θ κεματικι πρωτοβουλία για τθ νεολαία και τουσ νζουσ γεωργοφσ 
του ΕΔΑΑ εξετάηει τρόπουσ βελτίωςθσ των τρόπων με τουσ οποίουσ μποροφν να 
επωφελθκοφν οι νζοι των αγροτικϊν περιοχϊν και οι νζοι γεωργοί από τθ ςτιριξθ του 
ΕΓΤΑΑ.  

 
3.6. Δαςοκομία 
 
Τα δάςθ και οι άλλεσ δαςϊδεισ εκτάςεισ καλφπτουν πάνω από το 40% τθσ ζκταςθσ τθσ ΕΕ. 
Αποτελοφν πθγι βιοποριςμοφ για εκατομμφρια εργαηόμενουσ, επιχειρθματίεσ και ιδιοκτιτεσ 
δαςικϊν εκτάςεων. Οι δαςοκόμοι με τουσ αγρότεσ είναι οι κφριοι διαχειριςτζσ τθσ γθσ τθσ ΕΕ, 
ςυμβάλλοντασ ςθμαντικά ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ, ςτθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ και ςτθν 
ευθμερία, κυρίωσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ. Τζλοσ, τα δάςθ διαδραματίηουν πολλοφσ ρόλουσ: 
οικονομικοφσ, περιβαλλοντικοφσ και κοινωνικοφσ· αποτελοφν επίςθσ πθγι ανανεϊςιμθσ ενζργειασ 
και ςυμβάλλουν ςτθν καταπολζμθςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 
 
Η Θεματικι Πρωτοβουλία των ΕΑΔ για τθ Δαςοκομία 
 
Θ Θεματικι Ρρωτοβουλία των ΕΑΔ για τθ Δαςοκομία ξεκίνθςε τον Δεκζμβριο του 2009. Στόχοσ τθσ 
ιταν θ δθμιουργία ενόσ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ ςτουσ κόλπουσ των ΕΑΔ για τθν προϊκθςθ τθσ 
ανταλλαγισ πείρασ και πρακτικϊν γφρω από τθ βελτιωμζνθ εφαρμογι των μζτρων δαςοκομίασ ςτο 
πλαίςιο τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ περιόδου 2007-2013. Ο κφριοσ ςκοπόσ 
και τα αναμενόμενα αποτελζςματα τθσ πρωτοβουλίασ ςυμφωνικθκαν κατά τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ 
τθσ ομάδασ εργαςίασ ςτισ Βρυξζλλεσ (Δεκζμβριοσ 2009), όπου μια αρχικι ομάδα 5 ΕΑΔ ζκεςε τισ 
βάςεισ για τθν περαιτζρω ςυνεργαςία. Από τότε το ενδιαφζρον για τθν πρωτοβουλία εντάκθκε και 
αυτι περιλαμβάνει πλζον 10 ΕΑΔ ςυνολικά. 
 

http://enrd.ec.europa.eu/themes/youth-and-young-farmers/gr/youth-and-young-farmers_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/youth-and-young-farmers/youth-library/en/youth-library_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/youth-and-young-farmers/young-farmers-library/en/young-farmers-library_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/youth-and-young-farmers/thematic-initiative/en/thematic-initiative_en.cfm
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Στο πλαίςιο των αναλυτικϊν εργαςιϊν που δρομολογικθκαν ςτουσ κόλπουσ τθσ πρωτοβουλίασ, το 
γραφείο επικοινωνίασ του ΕΔΑΑ υποςτιριξε τθν κατάρτιςθ εγγράφου αναφοράσ *PDF + για να 
επανεξεταςτεί θ εφαρμογι των μζτρων που περιλαμβάνονταν ςτα προγράμματα αγροτικισ 
ανάπτυξθσ 2007-2013 επιλεγμζνων κρατϊν μελϊν και ςυνδζονταν με τα δάςθ. Τα ΕΑΔ ςυνζβαλαν 
ςτθ ςυλλογι και τθν επανεξζταςθ των ςυγκεκριμζνων ανά χϊρα πλθροφοριϊν. Τα ΕΑΔ εργάςτθκαν 
επίςθσ για τον κακοριςμό των τριϊν βαςικϊν τομζων ενδιαφζροντοσ εντόσ των οποίων κα 
επιλζγονται και κα δρομολογοφνται οι κοινζσ δραςτθριότθτεσ. Οι τομείσ αυτοί παρουςιάςτθκαν, 
μαηί με τισ προτάςεισ για ςυγκεκριμζνεσ κοινζσ δραςτθριότθτεσ, ςτθ 10θ ςυνάντθςθ ΕΑΔ 
(Εδιμβοφργο, Σεπτζμβριοσ 2010) *PDF +. Διατίκεται δελτίο ςφνοψθσ ςχετικά με τισ κοινζσ 
δραςτθριότθτεσ τθσ πρωτοβουλίασ για τθ δαςοκομία *PDF ]. 
 
Ειδικά κζματα και κοινζσ δραςτθριότθτεσ 
  
Ζνα ςθμείο εςτίαςθσ είναι θ ανταλλαγι πρακτικϊν που αφοροφν τθ χριςθ τθσ δαςικισ βιομάηασ 
για τθν παραγωγι ενζργειασ (ειδικότερα, για κζρμανςθ) ςε τοπικό επίπεδο. Το ΕΑΔ τθσ Φινλανδίασ 
κακοδθγεί τισ δραςτθριότθτεσ ςτο κζμα αυτό και ςτισ 25-27 Σεπτεμβρίου 2011 πραγματοποιικθκε 
ειδικό ςεμινάριο ςτο Punkaharju (Φινλανδία). Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να αναηθτιςετε 
εδϊ. 
 
Ζνα άλλο ςθμείο εςτίαςθσ ιταν ο πολλαπλόσ ρόλοσ των δαςϊν, και κυρίωσ τα δθμόςια αγακά και 
οι υπθρεςίεσ που παρζχουν τα δάςθ. Το κζμα αυτό δρομολογικθκε με τθν επίςκεψθ μελζτθσ που 
οργάνωςε το ιςπανικό ΕΑΔ τον Οκτϊβριο του 2010. Σθμείο εςτίαςθσ τθσ επίςκεψθσ απετζλεςαν τα 
δρυοδάςθ dehesa τθσ νότιασ Ιςπανίασ (Ανδαλουςία): οι ςυμμετζχοντεσ διερεφνθςαν κάποιεσ από 
τισ δυνατότθτεσ οικονομικισ διαφοροποίθςθσ που προςφζρουν τα δάςθ. 
Τα αποτελζςματα τθσ επίςκεψθσ μελζτθσ *PDF + οδιγθςαν ςτθν οργάνωςθ του διεκνοφσ 
ςεμιναρίου «Θ διαχείριςθ των περιβαλλοντικϊν δθμόςιων αγακϊν» από το ΕΑΔ τθσ Βαλλωνίασ ςτο 
Ναμφρ του Βελγίου, ςτισ 18-19 Νοεμβρίου 2010. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για ςεμινάρια, κοινζσ 
δραςτθριότθτεσ και επιςκζψεισ μελζτθσ μπορείτε να αναηθτιςετε εδϊ.  
 
Πςον αφορά το κζμα τθσ ςτιριξθσ τθσ διαχείριςθσ τθσ ιδιωτικισ δαςοκομίασ, προςδιορίςτθκε και 
μελετικθκε ζνα ευρφ φάςμα δραςτθριοτιτων (ανατρζξτε, για παράδειγμα, ςτθν πρόταςθ του 
ιταλικοφ ΕΑΔ για μια κοινι δραςτθριότθτα *PDF + που αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ τθσ 
διακεςιμότθτασ των δεδομζνων για τον δαςοκομικό τομζα). Ωςτόςο, κατά τθ διάρκεια τθσ 
κεματικισ πρωτοβουλίασ δεν δρομολογικθκαν ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ.  
 
Με τθν ευκαιρία τθσ ανακιρυξθσ του Διεκνοφσ Ζτουσ Δαςϊν από τον ΟΘΕ, το ιταλικό ΕΑΔ, με τθν 
υποςτιριξθ του ΕΔΑΑ, φιλοξζνθςε παγκόςμιο ςυνζδριο για τον τρζχοντα και τον μελλοντικό ρόλο 
των δαςικϊν πόρων ςτθν κοινωνικοοικονομικι ανάπτυξθ των αγροτικϊν περιοχϊν τον Ιοφνιο του 
2011. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα αποτελζςματα του ςυνεδρίου, μεταβείτε ςτον 
επίςθμο ιςτότοπο του RomaForest2011 ι ανατρζξτε ςτο δελτίο ςφνοψθσ τθσ εκδιλωςθσ *PDF ]. 
 
Μάκετε περιςςότερα για τον τομζα τθσ δαςοκομίασ: 

 Συμβουλευτείτε τθν Αγροτικι Αναςκόπθςθ τθσ ΕΕ για τθ Δαςοκομία και αγροτικι ανάπτυξθ 
(Νοζμβριοσ 2011) *PDF ]. 

 Το ενθμερωτικό φυλλάδιο ζργων του ΕΓΤΑΑ για τθ Δαςοκομία περιλαμβάνει μια ςειρά από 
άρκρα ςχετικά με τουσ δυνθτικοφσ τρόπουσ χριςθσ του ΕΓΤΑΑ και τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ 
των ποικίλων και πολφμορφων δαςικϊν πόρων τθσ ΕΕ *PDF      ]. 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FC89EC44-AA25-C8F5-2A34-C42C0ADC1CD6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FC8E7EAE-0C1B-31A2-2F2E-822727A05F75
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FC8CA911-B6C9-E28D-2065-1927557E6EB6
http://www.maaseutu.fi/en/index/RuralNetwork/news/bioenergyfromforests2011.html
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FC9200D5-0DE3-27C1-A950-CE1DF49ADB8C
http://enrd.ec.europa.eu/themes/forestry/gr/forestry_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FC9BABB2-CA4A-BEEC-7852-8C8BFC53A623
http://www.reterurale.it/romaforest2011
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FC9D079D-AF01-AB8F-06D3-03B256342BD7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=ED57142C-E0C7-3E97-E70E-E40EC9E8CCB1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=ED57142C-E0C7-3E97-E70E-E40EC9E8CCB1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CADD296-F260-8D57-91C4-61AE19DD3AB6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CADD296-F260-8D57-91C4-61AE19DD3AB6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CADDC4B-03A4-BEDA-4FE6-F3AF8824E9B6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CADDC4B-03A4-BEDA-4FE6-F3AF8824E9B6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F084-FDA8-A93F-FF0C-DC38AD30D86C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F522-A406-3720-18BC-0CA2920448F3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871EDBD-AA5E-A323-2D82-5BDDD09EB00C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F756-E8FF-84C1-8C6D-B58BC8A8A7B0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F2AD-BBC3-FC44-8B69-42EA76958E53
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F9BC-0A95-C2C9-CFB3-FD8E08FCE49B
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 Θ ενότθτα για τθν αγροτικι επιχειρθματικότθτα περιλαμβάνει ειδικό τμιμα για τθ 
δαςοκομία όπου μπορείτε να βρείτε κι άλλεσ ςυναφείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πλαίςιο 
τθσ πολιτικισ, τα δαςοκομικά ζργα και άλλεσ χριςιμεσ διαδικτυακζσ πθγζσ. 

 Αναηθτιςτε ςτθ βάςθ δεδομζνων ζργων ΡΑΑ ζργα που ςχετίηονται με τον τομζα τθσ 
δαςοκομίασ. 

 
3.7. ΣΠΕ 
 
Τθν περίοδο προγραμματιςμοφ 2007-2013, θ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ δίνει ιδιαίτερθ 
προςοχι ςτθν τεχνολογία των πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν (ΤΡΕ). Το ΕΓΤΑΑ υποςτθρίηει 
ποικιλοτρόπωσ τθν ανάπτυξθ επιχειριςεων, υπθρεςιϊν, αναβακμιςμζνων ικανοτιτων και 
ευρυηωνικϊν υποδομϊν ΤΡΕ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ, κακϊσ οι επενδφςεισ τόςο ςε υλικό 
εξοπλιςμό, όςο και ςε λογιςμικό, είναι επιλζξιμεσ ςε όλα τα προγράμματα. 
 
Θ ςθμαςία τθσ ΤΡΕ για τθν ανάπτυξθ των αγροτικϊν περιοχϊν τθσ Ευρϊπθσ απετζλεςε το ςθμείο 
εςτίαςθσ του ςεμιναρίου του ΕΔΑΑ «ΤΡΕ και αγροτικζσ περιοχζσ: οικοδόμθςθ τθσ κοινωνίασ τθσ 
γνϊςθσ ςε επίπεδο βάςθσ» (ICT and rural areas: building the knowledge society at grassroots level) 
που πραγματοποιικθκε ςτισ Βρυξζλλεσ, ςτισ 10 Φεβρουαρίου 2011. Για περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ, κάντε κλικ εδϊ. 
 
Από αυτόν τον ςφνδεςμο μπορείτε να μεταφορτϊςετε ζντυπο του ΕΓΤΑΑ με διάφορα 
παραδείγματα ζργων που ςχετίηονται με τθν Τεχνολογία των Ρλθροφοριϊν και των Επικοινωνιϊν 
(ΤΡΕ) και τυγχάνουν ςτιριξθσ από το ΕΓΤΑΑ.  
 
Θ βάςθ δεδομζνων ζργων ΡΑΑ περιλαμβάνει παραδείγματα ζργων ΤΡΕ που υλοποιοφνται μζςω 
των προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ και χρθματοδοτοφνται από το ΕΓΤΑΑ. Για περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ κάντε κλικ εδϊ. 
 
Το ΕΔΑΑ ςυνζταξε ζκκεςθ ςτθν οποία εξθγείται ςυνοπτικά το εννοιολογικό πλαίςιο και οι τομείσ 
παρζμβαςθσ τθσ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ, με ςτόχο τθν υποςτιριξθ των ΤΡΕ ςτισ αγροτικζσ 
περιοχζσ. Μπορείτε να βρείτε τθν παρουςίαςθ εδϊ *PDF ]. 
 
Στο ενθμερωτικό δελτίο «Αναςκόπθςθ του Διαγνωςτικοφ Ελζγχου τθσ ΚΓΡ και του ευρωπαϊκοφ 
ςχεδίου για τθν ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ – Τροποποίθςθ των ΡΑΑ» (Overview of the CAP Health 
Check and the European Economic Recovery Plan - Modification of the RDPs) ανακεφαλαιϊνονται οι 
αλλαγζσ που επιλκαν ςτα προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ μετά τον διαγνωςτικό ζλεγχο τθσ 
ΚΓΡ και το ευρωπαϊκό ςχζδιο για τθν ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ και υπογραμμίηεται θ ζμφαςθ που 
δίνεται ςτισ επενδφςεισ για ευρυηωνικζσ υποδομζσ. Το ενθμερωτικό δελτίο είναι διακζςιμο εδϊ. 
 
3.8. φνδεςθ αγροτικών και αςτικών περιοχών  
 
Στθν ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ του 2010 αναφορικά με το μζλλον τθσ Κοινισ 
Γεωργικισ Ρολιτικισ (ΚΓΡ) μετά το 2013 (διακζςιμθ εδϊ) επιςθμαίνεται ότι προτεραιότθτα τθσ ΚΓΡ 
είναι: «θ ιςόρροπθ εδαφικι ανάπτυξθ των αγροτικϊν περιοχϊν ςε όλθ τθν επικράτεια τθσ ΕΕ, 
παρζχοντασ δυνατότθτεσ ςτουσ κατοίκουσ ανά περιοχι, ενιςχφοντασ τθν ικανότθτα και 
βελτιϊνοντασ τισ τοπικζσ ςυνκικεσ, κακϊσ και ευνοϊντασ τθν ανάπτυξθ ςφνδεςθσ μεταξφ 

αγροτικϊν και αςτικϊν περιοχϊν.»  

http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-gateway/en/rural-entrepreneurship-gateway_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/ict-and-rural-areas/en/ict-and-rural-areas_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eafrd-project-brochures/en/eafrd_examples_of_projects_brochure_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D78BF27E-91F5-B948-5EC1-81D3347C8443
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/thematic-publications/en/thematic-publications_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm
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Στο πλαίςιο τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ, οι προςεγγίςεισ που ςυνδζονται με τθν αναηιτθςθ τθσ 
ιςόρροπθσ εδαφικισ ανάπτυξθσ είναι καλό να λαμβάνουν υπόψθ βαςικζσ παραμζτρουσ, όπωσ τισ 
ακόλουκεσ: 

 Οι αςτικζσ περιοχζσ ςυνιςτοφν ςθμαντικζσ αγορζσ και κζντρα υπθρεςιϊν για τισ αγροτικζσ 
επιχειριςεισ. 

 Θ ευρωπαϊκι φπαικροσ είναι δθμοφιλισ μεταξφ των αςτικϊν πλθκυςμϊν. 
 Οι αγροτικζσ περιοχζσ ςτα περίχωρα πόλεων και κωμοπόλεων υφίςτανται ςυνικωσ 

περιβαλλοντικζσ πιζςεισ από τθν αςτικι ανάπτυξθ, τα πολυςφχναςτα κζντρα ψυχαγωγίασ 
και τισ κακθμερινζσ μετακινιςεισ από και προσ τθν εργαςία. 

 
Στισ ολοκλθρωμζνεσ πολιτικζσ προςεγγίςεισ ςε περιφερειακι κλίμακα μποροφν να επιτευχκοφν 
κετικά αποτελζςματα αν ςυνεκτιμθκοφν και διερευνθκοφν οι δυναμικζσ που αναπτφςςονται ςτισ 
ςχζςεισ αςτικϊν περιοχϊν και υπαίκρου. Τα αποτελζςματα μποροφν να οδθγιςουν ςε 
προςεγγίςεισ βιϊςιμθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ που κα ςυνεκτιμοφν με ορκό και ιςόρροπο τρόπο 
τόςο τισ αγροτικζσ, όςο και τισ αςτικζσ περιοχζσ. Για τουσ δεςμοφσ αγροτικϊν και αςτικϊν 
περιοχϊν, μπορείτε να βρείτε ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ εδϊ.  
 
3.9. Κοινωνικζσ πτυχζσ 
 
Κοινωνικι γεωργία 
 
Τα τελευταία χρόνια θ κοινωνικι γεωργία ζχει αρχίςει να προςελκφει το ενδιαφζρον ολοζνα και 
μεγαλφτερου αρικμοφ φορζων του γεωργικοφ κλάδου και ςτα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ27 μποροφν να 
προτακοφν πολλά παραδείγματα κοινωνικϊν γεωργικϊν δραςτθριοτιτων. Το ενδιαφζρον αυτό 
οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι ςυνειδθτοποιοφν ολοζνα και περιςςότερο τον 
ρόλο που μποροφν να διαδραματίςουν οι γεωργικοί και αγροτικοί πόροι για τθν ενίςχυςθ τθσ 
κοινωνικισ, ςωματικισ και πνευματικισ ανάπτυξθσ του ατόμου. Τθν ίδια ςτιγμι, θ κοινωνικι 
γεωργία αποτελεί και μια νζα ευκαιρία για τουσ αγρότεσ ϊςτε να παράςχουν εναλλακτικζσ 
υπθρεςίεσ οι οποίεσ διευρφνουν και διαφοροποιοφν το πεδίο των δραςτθριοτιτων τουσ και τον 
πολλαπλό τουσ ρόλο τουσ ςτθν κοινωνία. Θ ςυγκεκριμζνθ ςυνζνωςθ μεταξφ γεωργικϊν και 
κοινωνικϊν δραςτθριοτιτων μπορεί άλλωςτε να προςφζρει ςτουσ αγρότεσ νζεσ πθγζσ ειςοδιματοσ 
και να βελτιϊςει τθν εικόνα τθσ γεωργίασ ςτο ευρφτερο κοινό. 
 
Θ κοινι κεματικι πρωτοβουλία των ΕΑΔ για τθν κοινωνικι γεωργία δρομολογικθκε τον Δεκζμβριο 
του 2009, μετά από πρόταςθ του ιταλικοφ αγροτικοφ δικτφου για ςυνεργαςία μιασ ομάδασ ΕΑΔ με 
ςκοπό τον προςδιοριςμό και τθν ανάλυςθ των ευκαιριϊν και των εμποδίων που προζκυψαν από τα 
εκνικά/ περιφερειακά ΡΑΑ τθν περίοδο 2007-2013 αναφορικά με τθν υλοποίθςθ δραςτθριοτιτων 
κοινωνικισ γεωργίασ/πράςινθσ φροντίδασ ςτθν ΕΕ των 27. 
Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κεματικισ πρωτοβουλίασ για τθν κοινωνικι γεωργία ιταν «...θ 
βελτιωμζνθ υλοποίθςθ των ΡΑΑ με ςκοπό τθν ςτιριξθ τθσ κοινωνικισ γεωργίασ και θ δθμιουργία 
ειςροϊν για τθν ανάπτυξθ τθσ μελλοντικισ περιόδου προγραμματιςμοφ ςε εκνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο». Στθν πρωτοβουλία ςυμμετείχαν ςυνολικά επτά ΕΑΔ – ςυγκεκριμζνα, θ Αυςτρία, θ 
Φλάνδρα του Βελγίου, θ Φινλανδία, θ Ιρλανδία, θ Ιταλία, θ Σουθδία και το Θνωμζνο Βαςίλειο, τα 
οποία ξεκίνθςαν να ςυλλζγουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πρόοδο των κοινωνικϊν γεωργικϊν 
δραςτθριοτιτων ςτισ χϊρεσ τουσ. 
 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/cohesion/urban_rural/index_en.cfm
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Τα αποτελζςματα από τθν πρϊτθ αυτι ςυνεργαςία παρουςιάςτθκαν *PDF  + τον Μάρτιο του 
2010 ςτθν 8θ ςυνάντθςθ ΕΑΔ ςτθ ϊμθ (25-26 Μαρτίου 2010). Τα ΕΑΔ που ςυμμετείχαν ενζκριναν 
επίςθσ πρόγραμμα εργαςίασ βάςει του οποίου καταρτίςτθκε ζγγραφο αναςκόπθςθσ 
(υποςτθρίχκθκε επίςθσ από ζνα ςφνολο ςυναφϊν περιπτωςιολογικϊν μελετϊν) ζωσ τα τζλθ του 
2010. Τα αποτελζςματα από τθν εργαςία αναςκόπθςθσ και τισ περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ 
παρουςιάςτθκαν ςε δφο ςθμαντικά ςυνζδρια για τθν κοινωνικι γεωργία εντόσ του 2010: 

 5ο Ευρωπαϊκό Συνζδριο COST για τθν «Ρράςινθ φροντίδα ςτθ γεωργία» το οποίο διεξιχκθ 
ςτισ 24-26 Αυγοφςτου 2010 ςτο Witzenhausen τθσ Γερμανίασ 

 «Σφνδεςθ μεταξφ αγροτικισ ανάπτυξθσ και κοινωνικισ γεωργίασ», το ςυνζδριο που 
οργανϊκθκε από το Φλαμανδικό Αγροτικό Δίκτυο ςτισ 30 Σεπτεμβρίου και τθν 1θ 
Οκτωβρίου 2010 ςτο Mechelen του Βελγίου. 

Εδϊ *PDF  + μπορείτε να μεταφορτϊςετε τθν τελικι ζκδοςθ τθσ εργαςίασ αναςκόπθςθσ και εδϊ 
[PDF  + τισ 17 ςυνολικά περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ που ςυγκεντρϊκθκαν από 6 κράτθ μζλθ. 
 
Επιπλζον, ςτο ακόλουκο βίντεο παρουςιάηονται ςυγκεκριμζνα παραδείγματα κοινωνικϊν 
γεωργικϊν δραςτθριοτιτων από το Θνωμζνο Βαςίλειο. 
 
Επίςθσ, ςτθ βάςθ δεδομζνων ζργων ΡΑΑ μπορείτε να βρείτε πλθροφορίεσ για ζργα που 
υλοποιοφνται ςτο εςωτερικό τθσ ΕΕ και αφοροφν τθν κοινωνικι γεωργία, όπωσ μειονεκτοφντα 
άτομα, εκπαίδευςθ, μθ προνομιοφχα άτομα, κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, κοινωνικόσ αποκλειςμόσ και 
ζνταξθ. 
 
Κοινωνικι ζνταξθ και αγροτικι φτϊχεια 
 
Το 14 % περίπου του πλθκυςμοφ που ηει ςε αγροτικζσ - κατά βάςθ - περιοχζσ τθσ ΕΕ πλιττεται από 
ποςοςτά απαςχόλθςθσ χαμθλότερα από το ιμιςυ του μζςου όρου τθσ ΕΕ, όταν μάλιςτα οι περιοχζσ 
αυτζσ εμφανίηουν χαμθλό κατά κεφαλιν ΑΕγχΡ. Ωσ εκ τοφτου, θ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ 
ΕΕ παρζχει βαςικά εργαλεία για να βοθκθκοφν τα κράτθ μζλθ να ενκαρρφνουν τθν αγροτικι 
απαςχόλθςθ, να καταπολεμιςουν τθ φτϊχεια ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ, να αντιμετωπίςουν τον 
κοινωνικό αποκλειςμό και να βελτιϊςουν τθν ποιότθτα ηωισ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ. Οι ςτόχοι 
αυτοί απεικονίηουν τθν αναπτυξιακι ςτρατθγικι τθσ ΕΕ «Ευρϊπθ 2020».  
 
Στθ ςτρατθγικι τθσ ΕΕ για το 2020 υπογραμμίηεται θ ςθμαςία των κακεςτϊτων ςτιριξθσ, τα οποία 
ςυμβάλλουν ςτθν άρςθ των εμποδίων που παρεμβάλλονται ςτθν αγορά εργαςίασ και ςτθν 
κοινωνικι ζνταξθ, κυρίωσ για τισ πλζον ευάλωτεσ ομάδεσ, όπωσ είναι οι γυναίκεσ, οι νζοι, οι 
εργαηόμενοι μεγαλφτερθσ θλικίασ, εκνοτικζσ μειονοτικζσ κοινότθτεσ και τα άτομα με αναπθρία. Τα 
ςυγκεκριμζνα κακεςτϊτα περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων, ςτιριξθ για τθν αξιοποίθςθ ευκαιριϊν 
εκπαίδευςθσ και δια βίου μάκθςθσ, ςφγχρονεσ υποδομζσ μεταφορϊν και ΤΡΕ, κακϊσ και 
βελτιωμζνθ πρόςβαςθ ςε βαςικζσ υπθρεςίεσ. Τα προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ 
διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο, κακϊσ προωκοφν μια κοινωνία με λιγότερουσ αποκλειςμοφσ και 
κακιςτοφν τισ αγροτικζσ περιοχζσ ζναν καλφτερο τόπο διαβίωςθσ. 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν αγροτικι ανάπτυξθ, τθν απαςχόλθςθ και τθν 
κοινωνικι ζνταξθ ςτθν ΕΕ, μπορείτε να ανατρζξετε επίςθσ ςτθν 6θ ζκδοςθ τθσ Αγροτικισ 
Αναςκόπθςθσ τθσ ΕΕ ςτον ιςτότοπο του ΕΔΑΑ. 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9D6B152F-AD10-B2E0-8CCD-C3F5C85632C0
http://www.ruraalnetwerk.be/activiteitenverslagen/activiteiten-vlaams-ruraal-netwerk/report-conference-linking-rural-development
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A9746FA3-0D7E-1772-5CC7-11217C8EC059
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1884A840-F38F-4BEE-C23D-8B78E3A6917F
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_003.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/en/eu-rural-review_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/en/eu-rural-review_en.cfm
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3.10. Μετάδοςθ γνώςθσ και καινοτομία 
 
Θ ζρευνα, θ μετάδοςθ τθσ γνϊςθσ και θ καινοτομία αποτελοφν κακοριςτικζσ κινθτιριεσ δυνάμεισ 
τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ και θ ςθμαςία τουσ αναμζνεται να αυξθκεί κακϊσ βρίςκονται ςτο 
επίκεντρο τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020» θ οποία ςτοχεφει ςτθν ζξυπνθ, βιϊςιμθ και χωρίσ 
αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ. Το πρόγραμμα «Ορίηων 2020» κα αποτελζςει βαςικό εργαλείο για τθν 
υλοποίθςθ τθσ εμβλθματικισ πρωτοβουλίασ «Ζνωςθ καινοτομίασ». 
Κατά τθν περίοδο προγραμματιςμοφ 2014-2020, θ μετάδοςθ γνϊςθσ και θ καινοτομία κα 
αποτελζςουν μια οριηόντια προτεραιότθτα ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ. 
Για τθν υποςτιριξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προτεραιότθτασ ςθμαντικό μζςο άςκθςθσ πολιτικισ 
αποτελεί θ ευρωπαϊκι ςφμπραξθ καινοτομίασ για τθν παραγωγικότθτα και τθ βιωςιμότθτα τθσ 
γεωργίασ (EIP-AGRI). Θ EIP-AGRI αποβλζπει ςτθ διαςφνδεςθ των υφιςτάμενων πολιτικϊν, τθν 
προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των εταίρων και τθ γεφφρωςθ του χάςματοσ μεταξφ ερευνθτϊν 
και αγροτικϊν επιχειριςεων. 
Το περιεχόμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ ενεργότερων δεςμϊν με τα 
μζλθ τθσ κοινότθτασ αγροτικισ ανάπτυξθσ που αςχολοφνται με τον τομζα τθσ ζρευνασ και τθσ 
καινοτομίασ ι ενδιαφζρονται για αυτόν – είτε πρόκειται για φορείσ καινοτομίασ, ερευνθτζσ, 
χρθματοδότεσ είτε για τελικοφσ χριςτεσ τθσ ζρευνασ. Επίςθσ, παρζχει πλθροφορίεσ από τουσ 
φορείσ τθσ ΕΕ που εςτιάηονται ςε ζργα ζρευνασ και καινοτομίασ ζωσ και ςε ςχετικζσ μελζτεσ, 
δθμοςιεφςεισ κ.λπ. 
 
Οργανιςμοί 
 
Στθν υποςτιριξθ τθσ καινοτομίασ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ τθσ ΕΕ ςυμμετζχουν πολλά ιδρφματα 
και οργανιςμοί. Ρρόκειται, μεταξφ άλλων, για ςυναφείσ με το αντικείμενο οργανιςμοφσ και 
υπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, κακϊσ και για ανεξάρτθτουσ μθ κερδοςκοπικοφσ 
οργανιςμοφσ και φορείσ του ιδιωτικοφ τομζα. Ο ιςτότοποσ του ΕΔΑΑ παρζχει περαιτζρω 
πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ αρμοδιότθτεσ και τισ υποχρεϊςεισ οριςμζνων ιδρυμάτων και 
οργανιςμϊν. 
 
Γεωργία 
 
Εδϊ μπορείτε να βρείτε ςυνδζςμουσ που παραπζμπουν ςε ιδρφματα και οργανιςμοφσ, κακϊσ και 
ςε ζργα και πρωτοβουλίεσ που ςχετίηονται με τα κζματα τθσ γεωργίασ, τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και 
τθσ ευρφτερθσ αγροτικισ οικονομίασ, τθσ τροφικισ αλυςίδασ και τθσ διαχείριςθσ κινδφνων. Θ 
ςυγκεκριμζνθ ενότθτα περιζχει επίςθσ άρκρα, ερευνθτικζσ μελζτεσ, εκκζςεισ κ.λπ. για να 
εμβακφνετε τισ γνϊςεισ ςασ και να κατανοιςετε καλφτερα τθν ζννοια τθσ καινοτομίασ. Μπορείτε να 
βρείτε πλθροφορίεσ για ζργα και πρωτοβουλίεσ, κακϊσ και για μελζτεσ, άρκρα και ςυναφι ζρευνα. 
 
Περιβάλλον 
 
Εδϊ κα βρείτε ςυνδζςμουσ που παραπζμπουν ςε ιδρφματα και οργανιςμοφσ, κακϊσ και ςε ζργα 
και πρωτοβουλίεσ καινοτομίασ που ςχετίηονται με το περιβάλλον και τθν αγροτικι ανάπτυξθ, τθν 
κλιματικι αλλαγι, τθν αποδοτικότθτα των πόρων και τθ διαχείριςθ των οικοςυςτθμάτων. 
Θ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα περιλαμβάνει επίςθσ για τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ ςχετικά ζγγραφα 
και επικαιροποιθμζνεσ πλθροφορίεσ, μεταξφ άλλων, πρόςφατεσ ερευνθτικζσ μελζτεσ, εκκζςεισ και 
ακαδθμαϊκά άρκρα. Μπορείτε να βρείτε πλθροφορίεσ για ζργα και πρωτοβουλίεσ, κακϊσ και για 
μελζτεσ, άρκρα και ςυναφείσ  ζρευνεσ. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/organisation/en/organisation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/organisation/en/organisation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/organisation/en/organisation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/agriculture/en/agriculture_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/agriculture/en/agriculture_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/agriculture/en/agriculture_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/environment/en/environment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/environment/en/environment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/environment/en/environment_en.cfm
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Κοινωνικι καινοτομία 
 
Εδϊ κα βρείτε ςυνδζςμουσ που παραπζμπουν ςε ςειρά ζργων και πρωτοβουλιϊν, κακϊσ και άλλεσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κοινωνικι καινοτομία. 
 
Άλλεσ ςχετικζσ πθγζσ 
 
Εδϊ κα βρείτε ςυνδζςμουσ που παραπζμπουν ςε βαςικά ζγγραφα και γενικζσ πλθροφορίεσ για το 
πεδίο τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ και τθσ καινοτομίασ, οι οποίεσ δεν ςχετίηονται με κάποιο 
ςυγκεκριμζνο τομζα ι κζμα. Στισ πθγζσ περιλαμβάνονται ζργα, πρωτοβουλίεσ, ζγγραφα άςκθςθσ 
πολιτικισ, μελζτεσ, άρκρα, κακϊσ και οπτικοακουςτικό υλικό. 
 

4. LEADER 
 
Το LEADER («Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale», που ςθμαίνει 
«Σφνδεςθ μεταξφ των ενεργειϊν ανάπτυξθσ τθσ αγροτικισ οικονομίασ») αποτελεί μζκοδο τοπικισ 
ανάπτυξθσ που επιτρζπει ςε τοπικοφσ φορείσ να αναπτφςςουν κάποια περιοχι χρθςιμοποιϊντασ το 
ενδογενζσ αναπτυξιακό δυναμικό τθσ. Θ προςζγγιςθ LEADER αποτελεί ζναν από τουσ τζςςερισ 
άξονεσ τθσ πολιτικισ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ 2007-2013. Σε αυτιν τθν ενότθτα κα βρείτε όλα 
όςα χρειάηεται να ξζρετε για το LEADER: 
 

 Εργαλειοκικθ LEADER 
 Βάςθ δεδομζνων ομάδων τοπικισ δράςθσ (ΟΤΔ) 
 Ανάλυςθ του LEADER 
 Βιβλιοκικθ LEADER 
 Εκδθλϊςεισ LEADER 
 Διακρατικι ςυνεργαςία (ΔΣ) 

 
4.1. Εργαλειοκικθ LEADER 
Θ εργαλειοκικθ LEADER απευκφνεται πρωτίςτωσ ςε επαγγελματικοφσ φορείσ τθσ ΕΕ που 
αςχολοφνται με τθν αγροτικι ανάπτυξθ ςε τοπικό επίπεδο. Ζχει ωσ ςτόχο να επεξθγιςει τθν «από 
τθ βάςθ προσ τθν κορυφι» μεκοδολογία του LEADER με ςαφι και πρακτικά μζςα, όπωσ κείμενα, 
απεικονίςεισ, ςυνεντεφξεισ, παρουςιάςεισ και επαγγελματικά ζργα που ζχουν καταγραφεί ςτα 20 
χρόνια υλοποίθςθσ τθσ μεκόδου. Θ εργαλειοκικθ μπορεί να λειτουργιςει ωσ οδθγόσ για τουσ 
αρχάριουσ και ωσ υλικό αναφοράσ για τουσ φορείσ αγροτικισ ανάπτυξθσ με μεγαλφτερθ πείρα. 
Μπορείτε να εξερευνιςετε τισ ακόλουκεσ θλεκτρονικζσ ενότθτεσ: 
 

 Θ προςζγγιςθ LEADER 
o Τι ακριβϊσ είναι το LEADER; 
o Γιατί το LEADER ζχει ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά; 

 Βελτιωμζνθ εφαρμογι του LEADER ςε επίπεδο προγραμμάτων 
o Ειςαγωγι 
o 1.Διαφωτιςτικζσ πλθροφορίεσ 
o 2. Βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ ςτο πλαίςιο του LEADER 
o 3. Χριςθ ομάδασ ςυντονιςμοφ 
o 4. Ανάπτυξθ λφςεων ςε τοπικό επίπεδο 
o 5. Αμοιβαία ανταλλαγι γνϊςεων 
o 6. Ανανεωμζνο LEADER 

http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/social-innovation/en/social-innovation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/other-sources/en/other-sources_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/other-sources/en/other-sources_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/other-sources/en/other-sources_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/other-sources/en/other-sources_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/en/index_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/en/index_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/en/index_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/en/index_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/en/index_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/en/index_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/en/index_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-leader-approach/en/the-leader-approach_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-leader-approach/en/the-leader-approach_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-leader-approach/why-is-leader-specific/en/bottom-up-approach_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/introduction_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/introduction_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/eye-openers_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/improving-communications-in-leader_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/using-a-coordination-group_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/developing-local-solutions_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/learning-from-each-other_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/leader_leader-renewed_en.cfm
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o 7. Εργαλεία και μζκοδοι καινοτομίασ 
o 8. Τα διδάγματα του παρελκόντοσ: οι μελλοντικζσ προοπτικζσ 

 Θ ςχεδίαςθ και θ υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ 
o Θ ςχεδίαςθ τθσ ςτρατθγικισ 
o Θ υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ 

 Θ Ομάδα Τοπικισ Δράςθσ (ΟΤΔ) 
o Ρϊσ ςυγκροτείται μια Ομάδα Τοπικισ Δράςθσ; 
o Ροιεσ είναι οι βαςικζσ απαιτιςεισ για μια ΟΤΔ; 
o Ροια είναι θ δομι τθσ ΟΤΔ; 
o Ροια είναι τα κακικοντα του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και του προςωπικοφ; 

 
4.2. Βάςθ δεδομζνων ομάδων τοπικισ δράςθσ (ΟΣΔ) 
Οι ομάδεσ τοπικισ δράςθσ (ΟΤΔ) ςυνιςτοφν το υπόβακρο υλοποίθςθσ τθσ προςζγγιςθσ LEADER. 
Στισ αρμοδιότθτζσ τουσ περιλαμβάνεται θ ανάπτυξθ των τοπικϊν ςτρατθγικϊν, θ ςτιριξθ για τθ 
δικτφωςθ των ενδιαφερόμενων μερϊν, κακϊσ και θ αξιολόγθςθ και θ ζγκριςθ μεμονωμζνων ζργων 
ςτο πλαίςιο του LEADER. Ο ιςτότοποσ του ΕΔΑΑ περιλαμβάνει αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τισ 
καταχωρθμζνεσ ΟΤΔ που δραςτθριοποιικθκαν τθν περίοδο προγραμματιςμοφ 2007-2013: 

 Ρίνακασ ΟΤΔ 
 Χάρτθσ ΟΤΔ *PDF ] 

 
4.3. Ανάλυςθ του LEADER 
 
Τον Νοζμβριο του 2009 δρομολογικθκαν τρεισ ομάδεσ εςτίαςθσ (ΟΕ) του LEADER με ςκοπό να 
μελετιςουν τθν εφαρμογι του LEADER ανά τθν ΕΕ· να εντοπίςουν παραδείγματα ορκισ πρακτικισ 
και να τα μετουςιϊςουν ςε ςυςτάςεισ· να βελτιϊςουν τζλοσ τθν εφαρμογι του LEADER. Οι ομάδεσ 
υπζβαλαν εκκζςεισ ςτθν υποεπιτροπι LEADER και ενςωμάτωναν τα αποτελζςματά τουσ ςε άλλεσ 
δραςτθριότθτεσ του ΕΔΑΑ που ςχετίηονται με τθν εφαρμογι και τθ βελτίωςθ τθσ ευρωπαϊκισ 
πολιτικισ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ. Οι τρεισ ΟΕ περιελάμβαναν εκπροςϊπουσ από Εκνικά 
Αγροτικά Δίκτυα, Ομάδεσ Τοπικισ Δράςθσ, Διαχειριςτικζσ Αρχζσ και ΜΚΟ, ενϊ προιδρευαν από 
κοινοφ διάφορα ΕΑΔ ι οργανιςμοί. Θ ςφςταςθ τθσ ομάδασ εςτίαςθσ με κζμα τισ βελτιωμζνεσ 
ςτρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ δρομολογικθκε τον Μάιο του 2011 για να αναλφςει τισ δφο 
βαςικζσ πτυχζσ των ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ – τον προγραμματιςμό και τθν εφαρμογι τουσ. 
 
Κάντε κλικ ςε μια από τισ ακόλουκεσ ομάδεσ για να ενθμερωκείτε διαδικτυακά ςχετικά με τισ 
αρμοδιότθτζσ τουσ, το ζργο τουσ και τθν πρόοδό τουσ: 

 ΟΕ1 - Εφαρμογι τθσ προςζγγιςθσ εκ των κάτω προσ τα άνω του LEADER 
 ΟΕ2 - Διατιρθςθ του καινοτόμου/πειραματικοφ χαρακτιρα του LEADER 
 ΟΕ3 - Εφαρμογι του «μζτρου ςυνεργαςίασ» ςτο πλαίςιο του LEADER 
 ΟΕ4 – Βελτιωμζνεσ ςτρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/innovative-tools-and-methods_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/learning-from-the-past_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/en/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/en/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-implementation/en/how-to-get-value-adding-project-applications_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/en/how-to-form-a-local-action-group_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/en/how-to-form-a-local-action-group_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/en/what-are-the-basic-requirements-for-a-lag_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/en/what-is-the-lag-s-structure_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/en/what-are-the-board-and-staff-dutie_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/local-action-groups/en/local-action-groups_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/leader-gateway/LAGmap2012_finallight.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-1_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-2_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-3_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-4_en.cfm
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4.4. Βιβλιοκικθ LEADER 
 
Το LEADER ζχει πίςω του μεγάλθ ιςτορία και ζχει εξελιχκεί ςτθ διάρκεια τθσ εικοςαετίασ αυτισ. Το 
LEADER παρουςιάςτθκε αρχικά ωσ πιλοτικι πρωτοβουλία το 1991 και αναπτφχκθκε ςταδιακά για 
να αποτελζςει τθν κυρίαρχθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ τθσ ευρωπαϊκισ αγροτικισ ανάπτυξθσ κατά 
τθν περίοδο προγραμματιςμοφ 2007-2013. Στα παρακάτω ζγγραφα μπορείτε να βρείτε 
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τα LEADER II, LEADER + και το τρζχον πρόγραμμα LEADER : 
 
LEADER 2007-2013 

 Οδθγόσ τθσ ΓΔ Γεωργίασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ προσ τισ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ για τθν 
εφαρμογι του Άξονα LEADER των Ρρογραμμάτων Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2007-2013 
[PDF                       ] 

 Φφλλο Ρλθροφοριϊν: «Θ προςζγγιςθ LEADER: Βαςικόσ οδθγόσ» 
[PDF                       ] 

 Ειδικι ζκκεςθ του Ευρωπαϊκοφ Ελεγκτικοφ Συνεδρίου για τθν εφαρμογι του LEADER κατά 
τθν περίοδο προγραμματιςμοφ 2007-2013. 
 

LEADER+ 
Ρλθροφορίεσ και ζγγραφα για τθν κοινοτικι πρωτοβουλία LEADER+ (2000-2006). 

 LEADER+ 
 Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ LEADER+ 
 Αρχεία/Βιβλιοκικθ LEADER+ 

 
LEADER II 
Ρλθροφορίεσ και ζγγραφα για τθν κοινοτικι πρωτοβουλία LEADER ΙΙ (1994-1999). 

 LEADER II 
 
4.5. Εκδθλώςεισ LEADER 
Εκδθλϊςεισ 
Στο θμερολόγιο εκδθλϊςεων ΕΔΑΑ μπορείτε να αναηθτιςετε προγενζςτερεσ εκδθλϊςεισ του 
LEADER.  
Στουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ μπορείτε να βρείτε πλθροφορίεσ ςχετικά με παλαιότερεσ 
εκδθλϊςεισ: 

 Συνεργαςία 2014-2020: Κτίηοντασ ζνα καλφτερο αγροτικό μζλλον - Συνζδριο δικτφωςθσ για 
τθν αγροτικι ανάπτυξθ (Co-operation 2014-2020: Building a Better Rural Future - Rural 
Development Networking Conference) 

 Εκδιλωςθ LEADER 2013: Χτίηοντασ γζφυρεσ για το μζλλον (LEADER Event 2013: Building 
Bridges for the Future) 

 Εκδιλωςθ LEADER 2012: Στρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ και Συνεργαςία (LEADER Event 
2012: Local Development Strategies and Co-operation) 

 Νζα εκδιλωςθ ΟΤΔ 

 Συνζδριο «Το LEADER μετά το 2013» (LEADER after 2013) ςτο Koszecin τθσ Ρολωνίασ 
[PDF ] 

 Ρρϊτθ Ευρωπαϊκι Αγορά Τοπικϊν Ρροϊόντων *PDF ] 

 Ευρωπαϊκι Ζκκεςθ για τθν Αγροτικι Συνεργαςία 2010, Εδιμβοφργο, Σκωτία, Θνωμζνο 
Βαςίλειο (EU Rural Cooperation Fair 2010, Edinburgh, Scotland, United Kingdom) 

 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8A73212-048D-029C-0E96-A39ED26D53F3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FBA48-B61F-6F3D-E0B6-2F54B60BAAF3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FA00F-C680-8FCF-DB97-A0E51A2AF6DB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FC1E8-A9D7-E56D-E2D2-921F938E7C9C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FAA38-A3CF-93F7-4E94-E27C74393AA6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FD28B-C8D6-126D-5253-2C3E6D74F457
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695F911A-A0B3-00D3-0B54-805669386F68
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6987A144-D257-7384-D1CA-8E5399FD8723
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FA531-DCE8-2A1F-9FF3-748944368148
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FB416-E395-8DF0-FF55-BAABDC05D754
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FD816-09AB-864E-C499-786FC0CD6313
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FCF3C-B23E-6085-4A9A-95F01E0DA5A0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FD58F-AE01-7BF2-81A7-8531C983588C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FCC49-CB0F-35C0-DFC3-A99780DDA90F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FC5BD-078C-6F62-5535-D22FF883ABF6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FC927-C084-FA46-1845-3C3780BAC2B3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FDC6D-0BF2-9E75-A338-176A483F9330
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FBE18-C7E0-9528-49AA-4D84D12FCA4E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695F9B42-F082-040D-1175-7E3EA4656788
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FDEAF-FC92-0BCF-45F6-6405CE6B77EE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FAE80-E40F-4B7B-ECE0-7C6016EFA41D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FDA27-EDF0-439E-EE35-E59DE206490E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B953E0A-9045-2198-8B09-ED2F3D2CCED3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B95474F-09B7-2546-BE44-94977C57EEC9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B953948-B303-E9FD-DC43-6579B4C75CB4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B954C20-CA6E-C385-7605-27F7DC79F633
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B954035-C7F2-D93C-B2DB-07C04ED1F1A7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9558C3-DD1D-389A-EF9C-466C6C3B9757
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9531FA-B57D-0873-5230-B5A3A99C3F10
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B953454-EEFE-8A5E-03FA-A6C5F29FF752
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B953B87-DFAE-12EC-4A2F-D36BAFB37D35
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9544C7-AAA7-6AD4-1C82-E7403EC1569F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B955DF0-A946-7035-3A2D-65B5A9573176
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9555D8-FCFD-9EB7-84F7-C0247F91FAE7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9536D6-E042-FFB3-2199-2A900EC93C8F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9542BA-AEB0-16ED-CE7E-557539CB2B56
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B954987-9D08-8587-B041-940064F0AD90
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B954E83-0104-180A-1035-F0EE8AF20FC6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9550C5-BBF3-EDAC-317B-130C3DC7676B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B95536F-0886-45B1-FD0D-255FBEDCC21A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B955B85-B3D9-7863-83DD-35A4B2809D9A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B956075-BBA5-8057-4E27-0C9A24C3C993
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B956315-0CE9-B887-C9B1-8AB63CF7A8C5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B95654C-0D23-F2C1-E1BE-B76EF1FE394B
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_el.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/leaderplus-expost/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_el.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural_europe.cfm?selected_lang=en
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/events-calendar/en/events-calendar_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cooperation-2014-2020/en/cooperation-2014-2020_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cooperation-2014-2020/en/cooperation-2014-2020_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cooperation-2014-2020/en/cooperation-2014-2020_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2013/en/leader-event-2013_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2013/en/leader-event-2013_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2012-local-development-strategies/en/leader-event-2012-local-development-strategies_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2012-local-development-strategies/en/leader-event-2012-local-development-strategies_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/enrd-main-stories-archive/en/new-lag-event_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0CD294DF-0E55-07C9-D620-215A87870BB8
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0CD25737-A492-0161-BEE9-BFDD4C239091
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/eu-rural-cooperation-fair/en/eu-rural-cooperation-fair_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/eu-rural-cooperation-fair/en/eu-rural-cooperation-fair_en.cfm
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Δθμοςιεφςεισ LEADER 
 Δθμοςιεφςεισ ΕΔΑΑ 

o Τεφχοσ 11 - LEADER και Συνεργαςία (Απρίλιοσ 2012) PDF  ] 
o Ενθμερωτικό φυλλάδιο του ΕΓΤΑΑ με ενδεικτικζσ διαςυνδζςεισ ζργων με άλλα ταμεία 

τθσ ΕΕ: *PDF       ] 
o Ενθμερωτικό φυλλάδιο του ΕΓΤΑΑ για το LEADER: *PDF        ] 

 Άλλεσ δθμοςιεφςεισ 
o Γαλλία: Διακρατικι ςυνεργαςία – προςτικζμενθ αξία για τισ εδαφικζσ περιοχζσ, 

Auvergne [PDF  ] 
o Θνωμζνο Βαςίλειο: Μια κοινι πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ, Αγροτικό Ρρόγραμμα του 

Carnegie UK Trust [PDF  ] 
o Θνωμζνο Βαςίλειο: Τφποσ ζργων, ΟΤΔ Northumberland Uplands *PDF  ] 
o Θνωμζνο Βαςίλειο: Αγροτικι ανάπτυξθ και θ προςζγγιςθ LEADER ςτο Θνωμζνο 

Βαςίλειο και τθν Ιρλανδία *PDF  ] 
 
Στιγμιότυπα LEADER 

 Στιγμιότυπα ΕΔΑΑ 
o Θμερίδα LEADER για νζεσ ΟΤΔ 
o Συνζδριο «Το LEADER μετά το 2013» (LEADER after 2013) ςτο Koszecin τθσ 

Ρολωνίασ 
 Άλλα ςτιγμιότυπα 

o Γαλλία: Ρρϊτθ «Ευρωπαϊκι Αγορά Τοπικϊν Ρροϊόντων» 
o Λικουανία: Ζργο για τθν πολιτιςμικι και γαςτρονομικι κλθρονομιά «Panemuniai 

blossom», Διεκνισ Ζκκεςθ ΟΤΔ 25-26 Μαΐου 2012 
 
Βίντεο LEADER 

 Βίντεο ΕΔΑΑ 
o «LEADER-Με το βλζμμα ςτο μζλλον» - Θ προςζγγιςθ LEADER για τθν αγροτικι 

ανάπτυξθ 2012 ("LEADER forward" - the LEADER approach to rural development 
2012) 

o Βίντεο για τα 7 χαρακτθριςτικά του LEADER 
o Εκδιλωςθ LEADER 2012: Στρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ και Συνεργαςία (LEADER 

Event 2012: Local Development Strategies and Co-operation) 
 Άλλα βίντεο 

o Φινλανδία: ζργο LEADER: «Διεκνζσ εμπειρικό ςεμινάριο νζων ''Amaze Me 
LEADER''» 

o Λικουανία: Υλοποίθςθ ςτρατθγικισ ςτισ ΟΤΔ του Kaisiadorys (ςτα λικουανικά)  
o Θνωμζνο Βαςίλειο: ζργα ςτο πλαίςιο του «Food on film»: Ιχκυοτροφείο και Γλυκά 

βουτφρου  
o Ρροϊκθςθ τοπικϊν πωλιςεων προϊόντων φρζςκιασ εςοδείασ 
o Ρορτογαλία: ζργο «Farm of Odelouca» (Quinta de Odelouca) 
o Γαλλία: Auvergne - Διακρατικι ςυνεργαςία – προςτικζμενθ αξία για τισ εδαφικζσ 

περιοχζσ 
o Κάτω Χϊρεσ, Flevoland: ντοκιμαντζρ για τρία ζργα LEADER 

 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C5783D0F-93AD-1BC6-83B6-2869BA396C36
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6870210C-FBBC-B3CB-9E26-0AC8180AD504
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=687025ED-0B5F-1475-58B2-A7B953A42B9B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=68701EAB-AEDB-4418-8D40-3AF54BA816F2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=68702852-03D2-FF6B-F7DD-DAA28D263D76
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6870237C-FC83-0500-8C32-46D5141A039E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=68702B2D-A957-A135-433A-D5C4B7C50111
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C2098A13-A094-502B-81FA-4C9E46AB658D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF44E-D89F-C112-130B-8CFE970A939D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CEF4C-CBFD-4FF9-A43D-1C0DD3A22521
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF720-909D-ECF2-81BC-1C4AB62FA6D4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF1BF-A705-7C31-D5B8-784963B56895
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF977-9D85-1C60-AE16-2F4B10F4F49C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E9882849-CECD-9197-1D59-4AF65F29E08D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A35A92CE-E999-8E56-41C8-22286B8FE49D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A6E9CCA2-09B2-9256-38F3-F31CB817B579
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A6EA0ED5-E34D-A443-F880-BADBC99DE882
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A6EA6336-AE72-DB28-9D6F-34F919EE0BB8
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_011.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_017.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_017.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_027.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_028.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_028.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_021.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_021.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_021.cfm
http://www.youtube.com/watch?v=vsMPAbzGlo4
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2012-local-development-strategies/en/leader-event-2012-local-development-strategies_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2012-local-development-strategies/en/leader-event-2012-local-development-strategies_en.cfm
http://www.youtube.com/watch?v=6wXnL3qsdJA
http://www.youtube.com/watch?v=6wXnL3qsdJA
http://www.youtube.com/watch?v=Y1RpgK3BR2w
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_008.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_009.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_009.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm?action=detail&backfuse=jsview&postcard_id=1184
http://www.reseaurural-auvergne.fr/content/coop%C3%A9ration-internationale
http://www.reseaurural-auvergne.fr/content/coop%C3%A9ration-internationale
http://www.youtube.com/watch?v=TShdr0VWYSE
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4.6. Διακρατικι ςυνεργαςία (Δ) 
Θ διακρατικι και διαπεριφερειακι ςυνεργαςία αποκτοφν ολοζνα και μεγαλφτερθ ςθμαςία για τουσ 
ενδιαφερόμενουσ αγροτικοφσ φορείσ. Κατά τθ διάρκεια του LEADER II (1994-1999) και του LEADER+ 
(2000-2006) αποκτικθκε ςθμαντικι εμπειρία, θ οποία καταδεικνφει ότι θ ςυνεργαςία αποτελεί 
ζναν αποτελεςματικό μθχανιςμό που βοθκά τισ αγροτικζσ περιοχζσ να αναπτφξουν από κοινοφ νζεσ 
λφςεισ για κοινά προβλιματα. Θ διακρατικι ςυνεργαςία αποτελεί κάτι περιςςότερο από δικτφωςθ. 
Ενκαρρφνει και παρζχει ςτιριξθ ςε μια ομάδα τοπικισ δράςθσ προκειμζνου να υλοποιιςει μια 
κοινι δράςθ μαηί με μια άλλθ ομάδα LEADER ι με μια ομάδα που ακολουκεί παρόμοια προςζγγιςθ 
ςε μια διαφορετικι περιφζρεια, ςε διαφορετικό κράτοσ μζλοσ ι ακόμα και ςε διαφορετικι τρίτθ 
χϊρα. Στόχοσ τθσ ΔΣ είναι ςε γενικζσ γραμμζσ να επιτρζψει ςτουσ αγροτικοφσ φορείσ να βελτιϊςουν 
το δυναμικό των περιοχϊν τουσ. 
 
Οδθγόσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ 
 
Ο Οδθγόσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ LEADER προορίηεται να αποτελζςει ζνα αποτελεςματικό 
εργαλείο ςυνεργαςίασ με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ περιόδου προγραμματιςμοφ 2007-2013. Ζχει ωσ 
ςτόχο να διευκρινίςει τθν ζννοια τθσ ςυνεργαςίασ και τα οφζλθ που μποροφν να αποκομιςτοφν· 
επίςθσ, να παρουςιάςει ζναν πλιρθ οδθγό βιμα προσ βιμα για τθ ΔΣ: 

 Στθν ενότθτα Αναςκόπθςθ διακρατικισ ςυνεργαςίασ εξθγείται θ ζννοια τθσ διακρατικισ 
ςυνεργαςίασ (ΔΣ) και παρουςιάηονται τα πολλαπλά οφζλθ τθσ αποδοτικισ ΔΣ.  

 Θ ενότθτα Ρρογραμματιςμόσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ προςφζρει ζναν οδθγό - βιμα προσ 
βιμα - για τισ πιο ςφνκετεσ πλευρζσ του ςχεδιαςμοφ τθσ ΔΣ.  

 Στθν ενότθτα Υλοποίθςθ διακρατικισ ςυνεργαςίασ κα βρείτε μια αναςκόπθςθ των κοινϊν 
πτυχϊν διαχείριςθσ ζργων ΔΣ κατά το ςτάδιο υλοποίθςθσ. 

 Θ ενότθτα Ραρακολοφκθςθ διακρατικισ ςυνεργαςίασ αποτελεί οδθγό για τον ζλεγχο και 
τθν αξιολόγθςθ τθσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ και περιλαμβάνει ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ 
δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων ζργων.  
 

Άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ 

 Με τον διοικθτικό οδθγό παρζχεται βοικεια ςε κράτθ μζλθ και ΟΤΔ για τθν υλοποίθςθ του 
μζτρου «Συνεργαςία» ςτο πλαίςιο του άξονα LEADER των Ρρογραμμάτων Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ 2007-2013 
[PDF                      ]. 

 Στθ Βάςθ δεδομζνων ζργων ΡΑΑ του ΕΔΑΑ μπορείτε να βρείτε ζργα ΔΣ. 

 Μπορείτε επίςθσ να μεταφορτϊςετε ζναν κατάλογο ζργων ΔΣ που ζχουν κοινοποιθκεί ςτθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι *PDF ]. 

 Μπορείτε να μεταβείτε ςτισ εκτενείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ κανόνεσ και τισ 
διαδικαςίεσ των κρατϊν μελϊν για τθ διακρατικι ςυνεργαςία. 

 

5. Δίκτυα και δικτφωςθ 
Ωσ δίκτυο, το ΕΔΑΑ ςυγκεντρϊνει πολλοφσ παράγοντεσ αγροτικισ ανάπτυξθσ τουσ οποίουσ ςυνδζει 
θ κοινι δζςμευςθ για υποςτιριξθ και προϊκθςθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ. Μελετιςτε  τθν ενότθτα 
αυτι και ενθμερωκείτε για τα Εκνικά Αγροτικά Δίκτυα που αποτελοφν τον ςφνδεςμο μεταξφ των 
κρατικϊν διοικθτικϊν αρχϊν και των τοπικϊν οργανιςμϊν· για τουσ ευρωπαϊκοφσ οργανιςμοφσ που 
δραςτθριοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ· και τζλοσ, για τουσ τρόπουσ με τουσ 
οποίουσ το ΕΔΑΑ ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ τθσ μεταξφ τουσ ςυνεργαςίασ. 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/en/tnc_guide_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/tnc-overview/en/background_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/tnc-planning/identifying-and-mobilising-local-project-partners/en/identifying-and-mobilising-local-project-partners_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-activities/en/launching-your-tnc-project-activities_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/tnc-follow-up/en/tnc-follow-up_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1924B8-FE09-0A27-2D92-146034517A62
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C19251E-CCF9-7C4A-E090-BDC2F8E2E8CA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192566-A8BC-C130-484F-9CC219B8F43B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1925B5-B48A-6088-A4E8-B3518F8C21A3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1925FD-A872-AADE-D87B-A770BF5BC8D3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192738-D664-6C64-8DC8-4C520EB55C51
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6380C18C-05AD-2120-C7ED-E8B0C6DE8377
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192643-E1D5-1C0E-D848-51BFFA59DA0B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192699-DB1A-D83D-BD07-8961B2971437
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1926E6-DB41-48D1-B0F1-1CE7BDF607B5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192786-EB4D-F1A0-7FFE-1515B0D4E9F7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1927D7-A9D0-C93B-E29C-53FA4E4E4302
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1928A6-01C1-5D04-2CF6-CBDD74DF73BF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192905-B372-D2AE-FB20-6EB62495FEED
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192968-C5E7-91EE-AE40-5963B1DFC68E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1929CF-D9A3-23C6-D03C-B1F4739CFADE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192A29-A234-8BA4-D56F-C4832B98E7D5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192A89-FB64-C329-AD00-2C2B6400AA33
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192AD4-BE0A-306F-D064-43C448D1D1DC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192B1C-BB2D-EFD8-9670-3741A9E4EEE1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192B6D-00FE-241F-C777-E4471DC04933
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192BB9-CDE0-4898-BCB0-BB17402F55BD
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/introduction/en/introduction_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/leader-gateway/TNC-Notified_20131111_en.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/member-states-tnc-rules-and-procedures/en/member-states-tnc-rules-and-procedures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/member-states-tnc-rules-and-procedures/en/member-states-tnc-rules-and-procedures_en.cfm
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Για να περιθγθκείτε ςτθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα, κάντε κλικ ςτουσ ακόλουκουσ ςυνδζςμουσ: 

 Ρλθροφορίεσ για τα ΕΑΔ  

 Συμπλζγματα ΕΑΔ 

 Οργανιςμοί τθσ ΕΕ 

 FARNET 

 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγθςθσ 

 Εργαλειοκικθ αυτοαξιολόγθςθσ των ΕΑΔ 

 Ρροςτικζμενθ αξία δικτφωςθσ  

 Εργαλειοκικθ ΕΑΔ 
 
5.1. Πλθροφορίεσ για τα ΕΑΔ  
Τα Εκνικά Αγροτικά Δίκτυα (ΕΑΔ) φζρνουν ςε επαφι διάφορουσ ενδιαφερόμενουσ αγροτικοφσ 
φορείσ, με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ επικοινωνίασ και τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν ςε 
περιφερειακό, εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα Εκνικά Αγροτικά Δίκτυα (ΕΑΔ) ςυνιςτοφν ζναν 
ςθμαντικό ςφνδεςμο ςε επίπεδο κρατϊν μελϊν μεταξφ των κρατικϊν διοικθτικϊν αρχϊν και των 
οργανιςμϊν που ςυμμετζχουν ςτθν αγροτικι ανάπτυξθ (ςυμπεριλαμβανομζνων των ομάδων 
τοπικισ δράςθσ). Τα ΕΑΔ ενδζχεται να ζχουν διαφορετικι δομι και οργάνωςθ, παρόλο που ςε όλεσ 
τισ περιπτϊςεισ ο βαςικόσ τουσ ρόλοσ ζγκειται ςτο να υποςτθρίηουν τθν υλοποίθςθ και τθν 
αξιολόγθςθ τθσ πολιτικισ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ. Τα Εκνικά Αγροτικά Δίκτυα (ΕΑΔ) φζρνουν ςε 
επαφι διάφορουσ ενδιαφερόμενουσ αγροτικοφσ φορείσ, με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ επικοινωνίασ 
και τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν ςε περιφερειακό, εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίςθσ, 
διοργανϊνουν εκδθλϊςεισ, δθμιουργοφν εργαλεία επικοινωνίασ και διαδραματίηουν ςθμαντικό 
ρόλο ςτθν ανταλλαγι ορκϊν πρακτικϊν.  
 
Κάντε κλικ ςε οποιαδιποτε από τισ χϊρεσ για να μεταβείτε ςτισ πλθροφορίεσ για τα Εκνικά 
Αγροτικά Δίκτυα των κρατϊν μελϊν: 
 

Αυςτρία  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Βζλγιο  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Βουλγαρία  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Κροατία  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Κφπροσ  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Τςεχικι Δθμοκρατία  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Δανία  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Εςκονία  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Φινλανδία  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Γαλλία  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Γερμανία  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Ελλάδα  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Ουγγαρία  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Ιρλανδία  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Ιταλία  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Λετονία  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Λικουανία  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Λουξεμβοφργο  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Μάλτα  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Κάτω Χϊρεσ  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/austria/gr/austria_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/belgium/gr/belgium_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/bulgaria/gr/bulgaria_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/croatia/en/croatia_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/cyprus/gr/cyprus_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/czechrepublic/gr/czechrepublic_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/denmark/gr/denmark_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/estonia/gr/estonia_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/finland/gr/finland_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/france/gr/france_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/germany/gr/germany_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/greece/gr/greece_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/hungary/gr/hungary_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/ireland/gr/ireland_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/italy/gr/italy_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/latvia/gr/latvia_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/lithuania/gr/lithuania_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/luxembourg/gr/luxembourg_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/malta/gr/malta_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/thenetherlands/gr/thenetherlands_gr.cfm
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Ρολωνία  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Ρορτογαλία  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

ουμανία  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Σλοβακία  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Σλοβενία  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Ιςπανία  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Σουθδία  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Θνωμζνο Βαςίλειο  Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Μαρτινίκα, Γουαδελοφπθ, 
Γουιάνα, εχνιόν (Γαλλία) 

Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Κανάριεσ Νιςοι (Ιςπανία) Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

Αηόρεσ, Μαδζρα (Ρορτογαλία) Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο 

 
5.2. υμπλζγματα ΕΑΔ 
Τα Εκνικά Αγροτικά Δίκτυα από κάκε κράτοσ μζλοσ ςυμμετζχουν τακτικά ςτισ ςυναντιςεισ και 
εκδθλϊςεισ που διοργανϊνονται ςε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ανταλλάξουν πείρα και 
πλθροφορίεσ. Επίςθσ, όλο και πιο ςυχνά, ςχθματίηουν γεωγραφικά ςυμπλζγματα και κεματικά 
ςυγκροτιματα για να αναπτφξουν δραςτθριότθτεσ, να προωκιςουν τθν ευρφτερθ ςυνεργαςία και 
να προαγάγουν τισ τεχνικισ φφςεωσ ανταλλαγζσ και τον διάλογο μεταξφ των δικτφων. 
 
Θεματικζσ πρωτοβουλίεσ ΕΑΔ 
 

Οη ζεκαηηθέο πξωηνβνπιίεο ΔΑΓ θέξλνπλ ζε επαθή ΔΑΓ κε θνηλό ελδηαθέξνλ γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο πνιηηηθήο αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηωλ 

πξνγξακκάηωλ. Βαζηθόο ζηόρνο ηωλ πξωηνβνπιηώλ απηώλ είλαη ε αληαιιαγή γλώζεωλ θαη 

ζρεηηθήο κε ην αληηθείκελν πείξαο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηωλ πξνγξακκάηωλ κεηαμύ ηωλ 

ζπκκεηερόληωλ ζηα δίθηπα. Απνδίδεηαη πξνηεξαηόηεηα ζε ζέκαηα κε επξωπαϊθή δηάζηαζε, 

ηα νπνία ελδέρεηαη λα ελδηαθέξνπλ έλα επξύηεξν θνηλό θνξέωλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην 

ΔΓΑΑ. Δθπξόζωπνη ηωλ ΔΑΓ θαη εκπεηξνγλώκνλεο ηωλ θξαηώλ κειώλ αληαιιάζζνπλ 

πιεξνθνξίεο θαη ζπλεδξηάδνπλ ζε εξγαζηήξηα γηα λα αλαπηύμνπλ από θνηλνύ πξνγξάκκαηα 

εξγαζίαο θαη δξαζηεξηόηεηεο ππό ηε ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ηνπ γξαθείνπ επηθνηλωλίαο 

ηνπ ΔΓΑΑ.  

Γηα παιαηόηεξεο θαη ελεξγέο ζεκαηηθέο πξωηνβνπιίεο, κπνξείηε λα βξείηε πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

 Ρφλθ νεολαίασ και νζων αγροτϊν 
 Ανάπτυξθ με πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων (CLLD) 
 Δαςοκομία 
 Κοινωνικι γεωργία 
 Τοπικά τρόφιμα και βραχείεσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ 
 Αγροτικι χρθματοδότθςθ 
 Ρφλθ Αγροτικισ Επιχειρθματικότθτασ 

 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/poland/gr/poland_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/portugal/gr/portugal_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/romania/gr/romania_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/slovakia/gr/slovakia_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/slovenia/gr/slovenia_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/spain/gr/spain_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/sweden/gr/sweden_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/uk/gr/uk_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/france/gr/france_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/spain/gr/spain_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/portugal/gr/portugal_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/youth-and-young-farmers/gr/youth-and-young-farmers_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/nrn-thematic-initiative-on-clld/en/nrn-thematic-initiative-on-clld_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/forestry/gr/forestry_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/social-aspects/social-farming/gr/social-farming_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/local-food-and-short-supply-chains/gr/local-food-and-short-supply-chains_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-finance/gr/rural-finance_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-gateway/en/rural-entrepreneurship-gateway_en.cfm
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Γεωγραφικά ςυμπλζγματα «ανταλλαγισ γνϊςεων» 
 
Θ προαγωγι των μακροπεριφερειακϊν ςυμπλεγμάτων «ανταλλαγισ γνϊςεων» είναι μια 
πρωτοβουλία του ΕΔΑΑ θ οποία ζχει ωσ ςτόχο τθν αξιοποίθςθ τθσ ποικιλίασ που παρατθρείται ςτα 
Εκνικά Αγροτικά Δίκτυα αναφορικά με τισ κεματικζσ προτεραιότθτεσ και δραςτθριότθτεσ, τισ 
τεχνικζσ και διοικθτικζσ δυνατότθτεσ, το φάςμα υπθρεςιϊν και τα επίπεδα αλλθλεπίδραςθσ. Οι 
μακροπεριφζρειεσ είναι ςαφϊσ κακοριςμζνεσ γεωγραφικζσ περιφζρειεσ οι οποίεσ αποτελοφνται –
εξ ολοκλιρου ι εν μζρει– από δφο ι περιςςότερα κράτθ μζλθ. Θ προϊκθςθ των 
μακροπεριφερειακϊν ςυμπλεγμάτων ΕΑΔ ζχει ωσ γενικό ςτόχο: 

 Να διευκολφνει τθ μεγαλφτερθ επικοινωνία και τθν ενεργότερθ ανταλλαγι γνϊςεων μεταξφ 
των δικτφων· 

 Να αναπτφξει τα κοινά μακροπεριφερειακά ενδιαφζροντα των δικτφων –
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαςφνδεςθσ με τθ μακροπεριφερειακι πολιτικι τθσ ΕΕ και 
άλλεσ ςτρατθγικζσ· 

 Να προωκιςει περιςςότερεσ κοινζσ δράςεισ μεταξφ των ΕΑΔ –και τθ διακρατικι 
ςυνεργαςία μεταξφ των ομάδων τοπικισ δράςθσ– ςε μακροπεριφερειακό επίπεδο  

 Να καλλιεργιςει μια κετικι νοοτροπία «αμοιβαίασ μάκθςθσ» μεταξφ των δικτφων 
γειτονικϊν χωρϊν. 

 
Θ ζννοια των μακροπεριφερειακϊν ςυμπλεγμάτων ΕΑΔ για τθν «ανταλλαγι γνϊςεων» εξετζκθ και 
ςυηθτικθκε ςτθ 13θ ςυνάντθςθ ΕΑΔ που διεξιχκθ ςτισ Κάτω Χϊρεσ ςτισ 10 Νοεμβρίου 2011. Για 
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ κάντε κλικ εδϊ. Υπάρχουν δφο ςυμπλζγματα ΕΑΔ «ανταλλαγισ 
γνϊςεων», το ςφμπλεγμα τθσ Σκανδιναβίασ και Βαλτικισ και το ςφμπλεγμα τθσ Μεςογείου. 
 
Σφμπλεγμα Σκανδιναβίασ και Βαλτικισ 
 
Το ςφμπλεγμα τθσ Σκανδιναβίασ και Βαλτικισ περιλαμβάνει ΕΑΔ από τθ Δανία, τθ Σουθδία, τθ 
Φινλανδία, τθν Εςκονία, τθ Λετονία, τθ Λικουανία, τθν Ρολωνία και τθ Γερμανία. Ρρόκειται για ζνα 
δραςτιριο ςφμπλεγμα που οργανϊνει τακτικά ςυναντιςεισ (δφο φορζσ τον χρόνο), προγραμματίηει 
κοινζσ δραςτθριότθτεσ και διαδραματίηει ζναν ολοζνα και πιο ςθμαντικό ρόλο ςε ςχζςθ με τισ 
ςυνιςτϊςεσ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ τθσ ΕΕ για τθν Ρεριφζρεια τθσ 
Βαλτικισ Θάλαςςασ (EUSBSR). 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το ςφμπλεγμα ΕΑΔ τθσ Σκανδιναβίασ και Βαλτικισ, κάντε 
κλικ εδϊ. 
 
Οριςμζνα βαςικά ςυμπεράςματα που ςυναγάγαμε από το ςφμπλεγμα ΕΑΔ τθσ Σκανδιναβίασ και 
Βαλτικισ είναι τα εξισ: 

 Τα δίκτυα είναι πικανότερο να εργαςτοφν και να ςυνεργαςτοφν αποτελεςματικά μεταξφ 
τουσ –κακϊσ και να εμπλουτιςτοφν το ζνα από τθν πείρα του άλλου– όταν ζχουν κοινι 
ιςτορία, κοινι ταυτότθτα, κοινι κουλτοφρα, κοινά προβλιματα κ.λπ. 

 Θ επικοινωνία μεταξφ των δικτφων ενιςχφεται ςθμαντικά με τακτικζσ (ςε διετι βάςθ) 
ςυναντιςεισ οι οποίεσ εςτιάηονται ςε ςυγκεκριμζνα μακροπεριφερειακά ηθτιματα π.χ. 
ςτον από κοινοφ ςχεδιαςμό κοινϊν περιφερειακϊν εκδθλϊςεων. Οι τακτικζσ ςυναντιςεισ 
είναι ευκολότερεσ όταν οι αποςτάςεισ που πρζπει να διανυκοφν είναι μικρότερεσ· 

 Επίςθσ, είναι πολφ ευκολότερο να ςυμμετάςχουν κι άλλα ενδιαφερόμενα μζρθ (π.χ. 
Διαχειριςτικζσ Αρχζσ, ΟΤΔ, φορείσ προϊκθςθσ ζργων, δίκτυα αλιείασ και Ομάδεσ Τοπικισ 
Δράςθσ τθσ Αλιείασ) ςε ζναν εποικοδομθτικό διάλογο, όταν οι ςυναντιςεισ αφοροφν 
ςυγκεκριμζνο μακροπεριφερειακό κεματολόγιο· 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/13th-nrn-meeting_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-clusters/gr/nrn-clusters_gr.cfm
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 Δεν πρζπει να υποτιμάται θ ςθμαςία τθσ «καλισ γειτονίασ». Τα δίκτυα των τριϊν κρατϊν 
τθσ Βαλτικισ απζδωςαν μεγάλθ ζμφαςθ ςτθν εμπιςτοςφνθ που πρζπει να επιδεικνφεται 
ςτθν πείρα και τθ γνϊμθ των γειτονικϊν τουσ χωρϊν και των παλαιότερων κρατϊν μελϊν. Θ 
εμπιςτοςφνθ αυτι ιταν ιδιαίτερα ςθμαντικόσ παράγοντασ ςτα αρχικά ςτάδια τθσ ςφςταςθσ 
και ανάπτυξθσ των δικτφων και αναμζνεται βζβαια να διαδραματίςει ςθμαντικό ρόλο όςο 
τα δίκτυα εξελίςςονται και ωριμάηουν· 

 Θ περιφερειακι ςυνεργαςία μπορεί να ςυμβάλει ςτθν οικοδόμθςθ, τθν ανάπτυξθ και τθν 
ενίςχυςθ κοινϊν οραμάτων που υπερβαίνουν εκνικά και οργανωτικά ςφνορα. 

 
Σφμπλεγμα τθσ Μεςογείου 
 
Το ςφμπλεγμα τθσ Μεςογείου αποτελείται από τα Εκνικά Αγροτικά Δίκτυα τθσ Ιταλίασ, τθσ Ελλάδασ, 
τθσ Γαλλίασ, τθσ Ιςπανίασ, τθσ Ρορτογαλίασ, τθσ Κφπρου και τθσ Μάλτασ. Τα ςυγκεκριμζνα κράτθ 
μζλθ πραγματοποίθςαν μια πρϊτθ ςυνάντθςθ ςτθ Θεςςαλονίκθ τθν 1θ Φεβρουαρίου 2012, 
προκειμζνου να ανταλλάξουν πείρα από τθν εφαρμογι των μζτρων 123, 132 και 133 του άξονα 1 
του ΡΑΑ και να εξετάςουν  τισ επιμζρουσ εκνικζσ εμπειρίεσ και τον μελλοντικό ευρωπαϊκό 
προγραμματιςμό. 
Θ δεφτερθ ςυνάντθςθ πραγματοποιικθκε ςτισ 17 Οκτωβρίου 2012 ςτθ Λευκωςία. Ζνα ςθμαντικό 
μζροσ τθσ ςυνεδρίαςθσ αφιερϊκθκε επίςθσ ςτθν ανταλλαγι γνϊςεων και πείρασ ςε ςχζςθ με τισ 
βραχείεσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ τροφίμων. 
 
5.3. Οργανιςμοί τθσ ΕΕ 
Το ΕΔΑΑ ςτοχεφει ςτο να ςυμμετάςχει ενεργά και να διευρφνει τθν πρόςβαςθ και ςε άλλα ςχετικά 
δίκτυα όςο το δυνατόν περιςςότερο, δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ δθμιουργία προκαταρκτικϊν 
ςυνδζςμων που επιτρζπουν τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν ςχετικά με δραςτθριότθτεσ και εκροζσ 
μεταξφ του ΕΔΑΑ και άλλων ςυναφϊν δικτφων για κζματα που αφοροφν τθν αποτελεςματικότθτα 
και τθν αποδοτικι ανάπτυξθ τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ. 
 
Συμβουλευτικι ομάδα τθσ ΓΔ Γεωργίασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ για κζματα αγροτικισ ανάπτυξθσ 
 
Θ ΓΔ Γεωργίασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ζχει ςυςτιςει ςυμβουλευτικι ομάδα για κζματα αγροτικισ 
ανάπτυξθσ, προκειμζνου να φζρει ςε επαφι εκπροςϊπουσ των οργανιςμϊν που ιδρφονται ςε 
επίπεδο ΕΕ και ζχουν κοινωνικά, οικονομικά και/ι περιβαλλοντικά ςυμφζροντα ςε ςχζςθ με τθν 
αγροτικι ανάπτυξθ τθσ ΕΕ. Θ εν λόγω ςυμβουλευτικι ομάδα επιτρζπει ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 
να ενθμερϊνεται για τισ απόψεισ οργανιςμϊν πάνω ςε κζματα αγροτικισ ανάπτυξθσ. Θ Επιτροπι 
μπορεί να ςυμβουλεφεται τθν ομάδα για οποιοδιποτε κζμα άπτεται των πολιτικϊν αγροτικισ 
ανάπτυξθσ. Ο Ρρόεδροσ τθσ ςυμβουλευτικισ ομάδασ μπορεί επίςθσ να προτείνει πεδία 
διαβοφλευςθσ για κζματα που εμπίπτουν ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ ομάδασ.  
 
Θ Επιτροπι δεν δεςμεφεται από τισ απόψεισ τθσ ομάδασ αλλά τισ λαμβάνει ςοβαρά υπόψθ και 
ενθμερϊνει τα μζλθ τθσ ομάδασ για τισ πρωτοβουλίεσ που αναλαμβάνει φςτερα από τθ 
διαβοφλευςθ μαηί τουσ. Θ ςυμβουλευτικι ομάδα μπορεί επίςθσ, ςε ςυμφωνία με τθν Επιτροπι, να 
ορίςει ομάδεσ εργαςίασ για να διευκολφνει το ζργο τθσ. Μεταξφ των βαςικϊν ενδιαφερόμενων 
μερϊν που εκπροςωποφνται εντόσ τθσ ςυμβουλευτικισ ομάδασ ςυγκαταλζγονται μεταξφ άλλων: 

 Αγρότεσ, ςυνεταιριςμοί και λοιποί αγροτικοί οργανιςμοί 

 Ζμποροι 

 Βιομθχανία 

 Εργαηόμενοι 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/1st-nrn-cluster-meeting_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/2nd-nrn-cluster-meeting_en.cfm
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 Καταναλωτζσ 

 Ρεριβαλλοντολόγοι 

 Λοιποί ενδιαφερόμενοι αγροτικοί οργανιςμοί 
 
Μπορείτε να αναηθτιςετε αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ οργανιςμοφσ ςτθν 
παροφςα ιςτοςελίδα. 
 
Ευρωπαϊκοί οργανιςμοί – μζλθ τθσ Επιτροπισ Συντονιςμοφ του ΕΔΑΑ 
 
Οι ακόλουκοι οργανιςμοί τθσ ΕΕ επελζγθςαν ωσ μζλθ τθσ Επιτροπισ Συντονιςμοφ του ΕΔΑΑ από τθ 
Συμβουλευτικι Ομάδα τθσ ΓΔ AGRI για κζματα αγροτικισ ανάπτυξθσ: 

 Συνζλευςθ των Ρεριφερειϊν τθσ Ευρϊπθσ (AER) 
 Birdlife Europe 
 Συμβοφλιο Ευρωπαϊκϊν Διμων και Ρεριφερειϊν (CCRE/CEMR) 
 Συνομοςπονδία Ευρωπαίων Ιδιοκτθτϊν Δαςϊν (CEFP) 
 Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο Νζων Αγροτϊν (CEJA) 
 Επιτροπι Επαγγελματικϊν Αγροτικϊν Οργανϊςεων (COPA) και Γενικι Επιτροπι για τθν 

Αγροτικι Συνεργαςία ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (COGECA) – ςυνικωσ αναφερόμενεσ από 
κοινοφ ωσ COPA-COGECA 

 Ευρωπαϊκι Ομοςπονδία Συνδικαλιςτικϊν Ενϊςεων για τα Τρόφιμα, τθ Γεωργία και τον 
Τουριςμό (EFFAT) 

 Ευρωπαϊκόσ Σφνδεςμοσ LEADER για τθν Αγροτικι Ανάπτυξθ (ELARD) 
 Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Γαιοκτθμόνων (ELO) 
 Ευρωπαϊκόσ Σφνδεςμοσ για τθν Ανάπτυξθ των Ορεινϊν Ρεριοχϊν (EUROMONTANA) 
 Δίκτυο PREPARE 
 Διεκνισ Σφνδεςμοσ Αγροτικοφ Ρλθκυςμοφ-Ρεριβάλλοντοσ-Ανάπτυξθσ (RED) 

 
5.4. FARNET 
Ο άξονασ προτεραιότθτασ 4 του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Αλιείασ (ΕΤΑ) παρζχει ςτιριξθ για τθ βιϊςιμθ 
ανάπτυξθ των αλιευτικϊν περιοχϊν. Ειδικότερα, ςτθρίηει μζτρα για τθν προϊκθςθ τθσ οικονομικισ 
διαφοροποίθςθσ (τουριςμόσ, τρόφιμα, ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ κ.λπ.) και τθ βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ ηωισ ςτισ περιοχζσ ςτισ οποίεσ παρατθρείται μείωςθ των αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων. 
Μια ςθμαντικι καινοτομία ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του άξονα 4 του ΕΤΑ είναι θ ζμφαςθ ςε μια 
προςζγγιςθ που ακολουκεί τα πρότυπα του LEADER και ενκαρρφνει τθν εςτίαςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ 
περιοχζσ, προςπακϊντασ να κινθτοποιιςει τουσ τοπικοφσ παράγοντεσ από όλουσ τουσ τομείσ 
(δθμόςιοσ και ιδιωτικόσ τομζασ, κοινωνία των πολιτϊν) προκειμζνου να ςυνεργαςτοφν μεταξφ τουσ 
ωσ «ομάδεσ τοπικισ δράςθσ ςτον τομζα τθσ αλιείασ» (ΟΤΔΑ) για τον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι 
ολοκλθρωμζνων ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ.  
 
Είκοςι ζνα κράτθ μζλθ εφαρμόηουν τον άξονα προτεραιότθτασ 4 του ΕΤΑ και αναμζνεται ότι ςτο 
εςωτερικό τθσ ΕΕ κα δθμιουργθκοφν τουλάχιςτον 250 ΟΤΔΑ. Οι εν λόγω ομάδεσ καλοφνται να 
αποκομίςουν αμοιβαία οφζλθ μζςω τθσ διαπεριφερειακισ και διακρατικισ ςυνεργαςίασ. Θ 
ςυνολικι δθμόςια επζνδυςθ (ΕΤΑ + άλλεσ δθμόςιεσ ςυνειςφορζσ) ςτο πλαίςιο του Άξονα 4 για τθν 
περίοδο 2007-2013 ανιλκε ςτα 826,6 εκατομμφρια ευρϊ. Θ ομάδα υποςτιριξθσ του FARNET 
ςυνεςτικθ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και ςυμβάλλει ςτθν εφαρμογι των ευρωπαϊκϊν μζτρων 
για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ των αλιευτικϊν περιοχϊν, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον άξονα 4 του ΕΤΑ. Θ 
ομάδα υποςτιριξθσ ενεργεί ωσ πλατφόρμα δικτφωςθσ των αλιευτικϊν περιοχϊν, ενϊ παράλλθλα 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/gr/eu-organisations_gr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/assembly-of-european-reagions_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/birdlife-europe_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/council-of-european-municipalities-and-regions_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/confederation-of-european-forest-owners_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/european-council-of-young-farmes_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/copa-cojega_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/copa-cojega_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/copa-cojega_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/effat_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/effat_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/european-leader-association-for-rural-development_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/european-landowners-organisation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/euromotana_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/prepare-network_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/rurality-environment-development_en.cfm


 

89 
 

υποςτθρίηει και κακοδθγεί τισ ΟΤΔΑ ςτθν εξεφρεςθ και τθν εφαρμογι λφςεων ςε τοπικό επίπεδο 
για τισ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν οι αλιευτικζσ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ. 
Κάντε κλικ εδϊ για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το ζργο του Δικτφου Ευρωπαϊκϊν 
Αλιευτικϊν Ρεριοχϊν (FARNET). 
 
5.5. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγθςθσ  
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγθςθσ για τθν Αγροτικι Ανάπτυξθ λειτουργεί υπό τθν ευκφνθ τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ Γεωργίασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 
Το δίκτυο ζχει ωσ ςτόχο να αυξιςει τθ χρθςιμότθτα τθσ αξιολόγθςθσ ωσ εργαλείου βελτίωςθσ τθσ 
χάραξθσ και εφαρμογισ των πολιτικϊν αγροτικισ ανάπτυξθσ, ςυμβάλλοντασ ςτθ κζςπιςθ ορκϊν 
πρακτικϊν και ςτθν ανάπτυξθ ικανοτιτων ςε ςχζςθ με τθν αξιολόγθςθ των προγραμμάτων 
αγροτικισ ανάπτυξθσ ζωσ το 2013.  
 
Το δίκτυο είναι ανοικτό για όλουσ τουσ φορείσ που εμπλζκονται ςτθν αξιολόγθςθ προγραμμάτων 
και μζτρων αγροτικισ ανάπτυξθσ ςτθν ΕΕ. Ρρόκειται, μεταξφ άλλων, για φορείσ αξιολόγθςθσ τθσ 
αγροτικισ ανάπτυξθσ, διαχειριςτζσ προγραμμάτων, φορείσ χάραξθσ πολιτικϊν, ακαδθμαϊκοφσ και 
ερευνθτζσ, κακϊσ και άλλουσ εμπειρογνϊμονεσ. Μπορείτε να μεταφορτϊςετε το φυλλάδιο 
παρουςίαςθσ ςε μορφι PDF *PDF    ]. 
 
5.6. Εργαλειοκικθ αυτοαξιολόγθςθσ των ΕΑΔ 
Θ ςυγκεκριμζνθ πθγι επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να παρακολουκοφν και να αξιολογοφν τθν απόδοςθ 
των δραςτθριοτιτων δικτφωςθσ που αναπτφςςουν ςυνικωσ τα ΕΑΔ χρθςιμοποιϊντασ διάφορεσ 
προςεγγίςεισ, τεχνικζσ και πρακτικά «εργαλεία». 
 
Θ αυτοαξιολόγθςθ δεν ςυνιςτά υποχρζωςθ. Είναι μια προαιρετικι δραςτθριότθτα για τουσ 
διαχειριςτζσ και τα μζλθ δικτφων που επικυμοφν να κατανοιςουν αν το δίκτυό τουσ αποδίδει ςτο 
ζπακρο για τθν επίτευξθ των ςτόχων του. Το βαςικό ςθμείο ςτο οποίο εςτιάηεται θ αυτοαξιολόγθςθ 
των ΕΑΔ είναι θ μζτρθςθ και θ αξιολόγθςθ των εκροϊν και των αποτελεςμάτων τθσ δικτφωςθσ. Υπό 
το πρίςμα αυτό, διαφζρει από τθν αξιολόγθςθ θ οποία, ςφμφωνα με τον κανονιςμό του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αρ. 1698/2005, πρζπει να πραγματοποιείται από ανεξάρτθτουσ φορείσ 
αξιολόγθςθσ προκειμζνου να κρίνεται θ αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων ςφμφωνα με τα 
αποτελζςματα, τον αντίκτυπο και τισ ανάγκεσ που αποςκοπεί να καλφψει το δίκτυο. Στθν 
αξιολόγθςθ εξετάηεται: ο βακμόσ αξιοποίθςθσ των πόρων· θ αποτελεςματικότθτα και θ 
αποδοτικότθτα του προγραμματιςμοφ, ο κοινωνικοοικονομικόσ και περιβαλλοντικόσ αντίκτυποσ, 
κακϊσ και θ ςυνειςφορά για τθν επίτευξθ των κοινοτικϊν προτεραιοτιτων.  
 
Θ εργαλειοκικθ αυτοαξιολόγθςθσ περιλαμβάνει πζντε διαφορετικζσ ενότθτεσ: 

 Σθμειϊςεισ για τθν αυτοαξιολόγθςθ των ΕΑΔ: Μια ςφντομθ περιγραφι τθσ δομισ, του 
περιεχομζνου και του ςκοποφ τθσ εργαλειοκικθσ αυτοαξιολόγθςθσ ΕΑΔ.  

 Χαρακτθριςτικά αυτοαξιολόγθςθσ των ΕΑΔ: Ραραδείγματα τθσ προςζγγιςθσ που 
ακολοφκθςαν επιλεγμζνα ΕΑΔ για τθν αυτοαξιολόγθςθ (με βαςικά δικαιολογθτικά 
ζγγραφα).  

 Ρρακτικά εργαλεία για τθν αυτοαξιολόγθςθ των ΕΑΔ: Ρρακτικά παραδείγματα και 
ςυςτάςεισ για τα υφιςτάμενα και για δυνθτικά εργαλεία αυτοαξιολόγθςθσ των ΕΑΔ.  

 Αυτοαξιολόγθςθ των ΕΑΔ και μελλοντικζσ προοπτικζσ: Ενδεχόμενεσ πθγζσ ζμπνευςθσ για 
πιο προθγμζνεσ προςεγγίςεισ αποτίμθςθσ των δραςτθριοτιτων των ΕΑΔ.  

 Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα Μονάδων Υποςτιριξθσ Δικτφων: Ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 
ςκοπό τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ανταλλαγϊν και μάκθςθσ μεταξφ ομοτίμων. 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/el/node
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/en/
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=655CEF84-B01E-37C1-8D3F-22504AA33DC2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B003904C-9385-E2B3-773E-8F424E27AF00
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0052278-9280-E6C8-1737-ED16BD30108D
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/notes-on-nrn-self-assessment/en/notes-on-nrn-self-assessment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/nrn-self-assessment-profiles/en/nrn-self-assessment-profiles_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/practical-tools-for-nrn-self-assessment/en/practical-tools-for-nrn-self-assessment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/looking-beyond-nrn-self-assessment/en/looking-beyond-nrn-self-assessment_en.cfm


 

90 
 

 
5.7. Προςτικζμενθ αξία δικτφωςθσ  
Θ αξία τθσ δικτφωςθσ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ αναγνωρίηεται ευρζωσ, 
κακϊσ ζνα ολοζνα και περιςςότερο ενθμερωμζνο κοινό ςυμφωνεί ωσ προσ τθν 
αποτελεςματικότθτα των αγροτικϊν δικτφων ςε ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι των εμπλεκόμενων φορζων 
και τθν προϊκθςθ τθσ εφαρμογισ προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ (ΡΑΑ). 
 
Κοινι Δράςθ ΕΑΔ 
Τα Εκνικά Αγροτικά Δίκτυα (ΕΑΔ) ςυγκζντρωςαν τουσ πόρουσ τουσ για να αναπτφξουν τθ 
διαδικτυακι αυτι πθγι που παρουςιάηει το τρζχον επίπεδο γνϊςεων αναφορικά με τθν 
προςτικζμενθ αξία τθσ δικτφωςθσ ςτθν πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ. H προτεινόμενθ κοινι 
μεκοδολογία από το ΕΔΑΑ εςτιάηεται ςε: α) κοινά ςτατιςτικά ςτοιχεία δικτφων· και β) εγχειριματα 
πετυχθμζνων δικτφων. Σκοπόσ τθσ προςζγγιςθσ αυτισ είναι να φιλοτεχνθκεί μια εικόνα για τθ 
δράςθ των ΕΑΔ και για τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ γίνεται κατανοθτι θ επιτυχία των 
ςυγκεκριμζνων δραςτθριοτιτων από τουσ διαχειριςτζσ των Μονάδων Υποςτιριξθσ Δικτφων. 
Επιπλζον, θ εργαλειοκικθ αυτοαξιολόγθςθσ των ΕΑΔ επιτρζπει ςτα ΕΑΔ να παρουςιάηουν και να 
ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ ςχετικά με το ευρφ φάςμα προςεγγίςεων, τεχνικϊν και πρακτικϊν 
εργαλείων που χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο τθσ προόδου και τθν αξιολόγθςθ των επιδόςεων 
ςτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων δικτφωςθσ. 
 
Η πρωτοβουλία για τα κοινά ςτατιςτικά ςτοιχεία δικτφων 
Θ πρωτοβουλία για τα κοινά ςτατιςτικά ςτοιχεία δικτφων δρομολογικθκε για να παρζχονται 
δεδομζνα ςχετικά με τισ αναπτυςςόμενεσ εκροζσ και τουσ ποςοτικοφσ δείκτεσ εκροϊν που 
χρθςιμοποιοφνται από τα ΕΑΔ. Τον Απρίλιο του 2012, παρελιφκθ θ πρϊτθ ομάδα δεδομζνων από 
τα ςυμμετζχοντα ΕΑΔ. Θ πρωτοβουλία επικεντρϊκθκε ςτα ζξι βαςικά ςτοιχεία τθσ δικτφωςθσ: 
αποδοτικι ςυμμετοχι των ενδιαφερόμενων φορζων μζςω των ανακοινϊςεων του δικτφου, 
ανταλλαγι ςχετικισ πείρασ και τεχνογνωςίασ, ανάπτυξθ ικανοτιτων και κατάρτιςθ, υποςτιριξθ για 
ςυνεργαςία και κοινζσ δράςεισ. Τα ποςοτικά αυτά αποτελζςματα αποδεικνφουν τα υψθλά επίπεδα 
ςυμμετοχισ των ενδιαφερόμενων φορζων και τθν ανάπτυξθ που ςθμειϊνουν τα ΕΑΔ. 
 
Διατίκενται επίςθσ οι ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: 

 Συγκεφαλαιωτικι ζκκεςθ κοινϊν ςτατιςτικϊν ςτοιχείων δικτφων (2013) [PDF  ] 

 Αναςκόπθςθ αποτελεςμάτων κοινϊν ςτατιςτικϊν ςτοιχείων (2012) [PDF  ] 

 Αναςκόπθςθ τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ κοινϊν ςτατιςτικϊν ςτοιχείων [PDF  ] 
 

Ζκκεςθ χαρτογράφθςθσ ΕΑΔ 
Στα ζγγραφα αυτά καταγράφεται θ διαδικαςία χαρτογράφθςθσ ΕΑΔ, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ κάκε 
κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ ςυνζλεξε πλθροφορίεσ ςε επίπεδο χϊρασ. Στισ εκκζςεισ εξετάηονται διάφορα 
είδθ δομϊν ΕΑΔ και γίνεται μια προςπάκεια να κακοριςτοφν ςυμπλζγματα δικτφων με βάςθ τισ 
δραςτθριότθτζσ ι τισ μεκοδολογίεσ τουσ, κακϊσ και τα εργαλεία που χρθςιμοποιοφν. 
 
Διατίκενται επίςθσ οι ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: 

 Ευριματα τθσ διαδικαςίασ χαρτογράφθςθσ ΕΑΔ 2013: Τελικι ςυγκεφαλαιωτικι 
ζκκεςθ [PDF  ] 

 Ευριματα τθσ διαδικαςίασ χαρτογράφθςθσ ΕΑΔ 2011: Τελικι ςυγκεφαλαιωτικι 
ζκκεςθ [PDF  ] 

Ζγγραφο εργαςίασ για τα προγράμματα ΕΑΔ 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9952801B-CD4C-19A8-3D6D-DDA22DE9CD99
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=70E9172E-B89B-4C16-CAEF-1B7B36E0ED47
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=70E8FB20-06F1-455B-5B33-D1A45AC8A3B4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9956D73B-C54A-0D7C-A772-D02B98E1EA1B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=70E9BA78-F857-CECC-34AC-7CA888B0C168
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Σκοπόσ του εγγράφου εργαςίασ που καταρτίςτθκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγθςθσ 
(EEN) είναι να ςτθριχκεί θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ, να διερευνθκοφν 
τα προβλιματα που προκφπτουν από τθν αξιολόγθςθ των δικτφων και να επιςθμανκοφν οι 
υιοκετοφμενεσ προςεγγίςεισ. Το ζγγραφο βαςίηεται ςτθν πείρα τεςςάρων ΕΑΔ. Για να το 
μεταφορτϊςετε κάντε κλικ εδϊ [PDF ]. 
 
Αναςκόπθςθ βιβλιογραφίασ 
Θ ςυγκεκριμζνθ αναςκόπθςθ αποτελεί μια ςυνοπτικι παρουςίαςθ τθσ «προςτικζμενθσ αξίασ» τθσ 
δικτφωςθσ, όπωσ αυτι τεκμθριϊνεται από τθν ακαδθμαϊκι βιβλιογραφία. Μεταξφ άλλων, 
εξετάηονται οι τρόποι δθμιουργίασ προςτικζμενθσ αξίασ από τα δίκτυα και τθ δικτφωςθ, τα εμπόδια 
που παρεμβάλλονται για τθν ανάπτυξθ και τθν κατανόθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προςτικζμενθσ αξίασ 
και οι μζκοδοι με τισ οποίεσ μπορεί να γίνει αποτελεςματικότερθ θ αξιολόγθςθ των 
πλεονεκτθμάτων τθσ δικτφωςθσ. Για να μεταφορτϊςετε τθν επιςκόπθςθ βιβλιογραφίασ κάντε κλικ 
εδϊ *PDF ]. 
 
Προςτικζμενθ αξία δικτφωςθσ – Πείρα από τα δίκτυα 
Για να ςυμβάλουν ςε μια πιο ολοκλθρωμζνθ ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων ςε ςχζςθ με τθν 
προςτικζμενθ αξία τθσ δικτφωςθσ, τα ΕΑΔ παρουςίαςαν παραδείγματα από το ζργο που επιτελοφν. 
Τα παραδείγματα αυτά περιεγράφθςαν ωσ «προςτικζμενθ αξία εγχειρθμάτων δικτφωςθσ» και 
αποτελοφν μείγμα ενδεικτικϊν ορκϊν πρακτικϊν, επιτυχθμζνων εγχειρθμάτων, ςχετικϊν 
δραςτθριοτιτων και περιπτωςιολογικϊν μελετϊν. Τα ςυγκεκριμζνα εγχειριματα 
κατθγοριοποιικθκαν ανά είδοσ και με βάςθ τα βαςικά ςτοιχεία δικτφωςθσ που υλοποίθςαν: 

 Αποτελεςματικι ςυμμετοχι των ενδιαφερόμενων φορζων 

 Διαμόρφωςθ κοινισ αντίλθψθσ για τισ πολιτικζσ 

 Διευκόλυνςθ ανταλλαγισ πρακτικϊν και πείρασ 

 Ανταλλαγι πείρασ και τεχνογνωςίασ 

 Ανάπτυξθ ικανοτιτων και κατάρτιςθ 

 Υποςτιριξθ για ςυνεργαςία και κοινζσ δράςεισ 
 
Περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ 

 Αγροτικά δίκτυα ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο *PDF  ]  

 Αμφίπλευρθ ςυνεργαςία μεταξφ Ουγγαρίασ και Ρολωνίασ *PDF  ]  

 Δικτφωςθ από κάτω προσ τα πάνω περιμετρικά τθσ Βαλτικισ Θάλαςςασ *PDF  ] 

 Διαδικαςία αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ Βαλλωνία του Βελγίου *PDF  ]  

 Καταςκινωςθ αγροτικισ καινοτομίασ τθσ Φινλανδίασ *PDF  ]  

 Ρεριοδεφουςεσ παρουςιάςεισ από νζουσ ςε όλθ τθ Δανία *PDF  ]  

 Θεματικά εργαςτιρια ςτθ Σκωτία *PDF  ]  

 Βράβευςθ επιτυχθμζνων ζργων ςτθν Εςκονία [PDF  ]  
 
5.8. Εργαλειοκικθ ΕΑΔ 
Σκοπόσ τθσ παροφςασ διαδικτυακισ πθγισ είναι θ αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν 
πλθροφόρθςθσ/κακοδιγθςθσ των Μονάδων Υποςτιριξθσ Δικτφων (ΜΥΔ), των Διαχειριςτικϊν 
Αρχϊν (ΔΑ) και άλλων ςχετικϊν ενδιαφερομζνων μερϊν των ΕΑΔ για τθν ενδυνάμωςθ και ενίςχυςθ 
των αγροτικϊν δικτφων που χρθματοδοτοφνται από το ΕΓΤΑΑ.  
 

 

 

Αρχζσ και πρακτικι τθσ δικτφωςθσ 

http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=70EA02F0-96CA-B58B-4C50-89F5DC91487A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=70E9F1BE-E99B-8E03-D0FF-381BE85AE888
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/added-value-of-networking/en/effective-involvement-of-stakholders_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/added-value-of-networking/en/building-common-understanding-of-policies_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/added-value-of-networking/en/facilitating-exchange_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/added-value-of-networking/en/exchange-of-experience_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/added-value-of-networking/en/capacity-building_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/added-value-of-networking/en/support-for-cooperation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=84DEE83C-C860-01CF-20B3-6D458397CF48
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=84DFA0A7-F690-FB2D-5FE0-66238C7199E3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=84DCDCC8-F594-AEBA-845B-201B2E0605C4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=84E0F838-A3CE-52A7-885E-F6059A1537C5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=995D4548-FF1E-506F-9E1F-83135487E60F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=995EB0B1-C28B-FB33-A17B-6E4CEA2C12AE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=995FE23D-AC58-59F7-BAD9-43CBBDB64834
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9961071C-F49E-8D98-9918-8A5970D015D9
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Θ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα τθσ «εργαλειοκικθσ των ΕΑΔ» επικεντρϊνεται ςτισ αρχζσ και ςτθν 
πρακτικι τθσ δικτφωςθσ. Θα βρείτε επεξθγθματικά κείμενα, ενθμερωτικά πλαίςια, ςυνδζςμουσ που 
παραπζμπουν ςε πθγζσ και ςυμπλθρωματικό υλικό ανάγνωςθσ για το γενικότερο πλαίςιο και τα 
ςθμαντικότερα ηθτιματα που ςυνδζονται με τθ ςυγκρότθςθ και τθ λειτουργία των 
χρθματοδοτοφμενων από το ΕΓΤΑΑ αγροτικϊν δικτφων, τα οποία είναι απαραίτθτα τόςο για τθν 
περίοδο 2007-2013, όςο και για τθν επικείμενθ περίοδο προγραμματιςμοφ 2014-2020. Κάντε κλικ 
ςε οποιονδιποτε από τουσ ςυνδζςμουσ για να ζχετε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ. 
 

 Οριςμοί και διαφοροποίθςθ δικτφων  
Στθν επαγγελματικι και ιδιωτικι μασ ηωι γίνεται ςυχνά λόγοσ για τα δίκτυα και τθ 
δικτφωςθ. Τι ακριβϊσ, όμωσ, κάνουν τα δίκτυα και τι ςθμαίνει θ δικτφωςθ για τθν αγροτικι 
ανάπτυξθ και τθν πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ; Με τισ παρακάτω υποενότθτεσ 
επιχειρείται μια ειςαγωγι και επιδιϊκεται θ διευκρίνιςθ κάποιων βαςικϊν εννοιϊν ςχετικά 
με τθ χριςθ των δικτφων ωσ εργαλείου για τθν πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ. 
o Αγροτικά δίκτυα και δικτφωςθ 
o Τα δίκτυα ωσ εργαλείο τθσ πολιτικισ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ 
o Καταδεικνφοντασ τθν προςτικζμενθ αξία των αγροτικϊν δικτφων 
o Εκνικά Αγροτικά Δίκτυα - θ ποικιλία προςεγγίςεων 

 

 Δθμιουργία του δικτφου 
Επειδι θ δθμιουργία ενόσ Εκνικοφ Αγροτικοφ Δικτφου απαιτεί προςεκτικό ςχεδιαςμό 
κρίνεται ςκόπιμο να ακολουκείται μια προςζγγιςθ «βιμα προσ βιμα». Οι ακόλουκεσ 
υποενότθτεσ μασ ειςάγουν ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ, τισ κακοριςτικζσ ςτρατθγικζσ αποφάςεισ 
και ςτα υπό εξζλιξθ διαχειριςτικά ηθτιματα: 
o Διευκρίνιςθ οριςμζνων εννοιϊν: ΟΥΔ, ΑΕΔ και δικτφωςθ 
o Δομι και λειτουργικι ςυγκρότθςθ 
o Ανάπτυξθ του ςτρατθγικοφ πλαιςίου και τθσ λογικισ τθσ παρζμβαςθσ 
o Ρροχπολογιςμοί και χρθματοδότθςθ 
o Διαχείριςθ δικτφου και επιχειρθςιακι εντολι 
o Συμμετοχι και εκπροςϊπθςθ ενδιαφερόμενων μερϊν 

 
Αξιοποίθςθ των ςυμπεραςμάτων  
Δεδομζνου ότι τθν περίοδο προγραμματιςμοφ 2007-2013, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τθν Αγροτικι 
Ανάπτυξθ (ΕΔΑΑ) και τα εκνικά αγροτικά δίκτυα (ΕΑΔ) ανζπτυξαν πολλά και διάφορα 
χαρακτθριςτικά και απζκτθςαν μεγάλθ πείρα, μποροφν να αντλθκοφν και να αξιοποιθκοφν πολφ 
ςθμαντικά ςυμπεράςματα για τθν προςεχι περίοδο προγραμματιςμοφ 2014-2020. Άλλωςτε, 
ςυναφι ςυμπεράςματα μποροφν να ςυναχκοφν και από άλλα δίκτυα – χρθματοδοτοφμενα ι μθ 
από τθν ΕΕ.  
 
Οι ακόλουκεσ υποενότθτεσ παρζχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ςυμπεράςματα που ςυνιχκθςαν:  

 Συμπεράςματα από το ΕΔΑΑ 

 Συμπεράςματα από τα ΕΑΔ 

 Συμπεράςματα από άλλα δίκτυα 
 
Θα ιταν ενδεχομζνωσ χριςιμο να ςυμβουλευτείτε τισ πρακτικζσ και τα ςυμπεράςματα που είχαν 
ςυναχκεί από τθ δικτφωςθ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ LEADER+ *PDF ]. 
 
Προετοιμαςία για το μζλλον 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/network-definitions-and-diversity/en/network-definitions-and-diversity_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/network-definitions-and-diversity/en/rural-networks-and-networking_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/network-definitions-and-diversity/en/networks-as-rural-development-policy-tool_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/network-definitions-and-diversity/en/demonstrating-the-added-value_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/network-definitions-and-diversity/en/national-rural-networks_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/setting-up-the-network_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/clarifying-some-concepts_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/structure-and-operational-setup_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/developing-the-strategic-framework_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/budgets-and-funding_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/network-management-and-operational-mandate_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/network-structure_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/building-on-lessons-learnt/lessons-from-the-enrd/en/lessons-from-the-enrd_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/building-on-lessons-learnt/lessons-from-the-nrns/en/lessons-from-the-nrns_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/building-on-lessons-learnt/lessons-from-other-networks/en/lessons-from-other-networks_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/nrn-toolkit/networking_report.pdf
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Θ εμπειρία τθσ αγροτικισ δικτφωςθσ υπιρξε κετικι. Ρροςζφερε μια πολφτιμθ πθγι πλθροφοριϊν, 
ιδεϊν και επαφϊν. Υποςτιριξε πολλζσ ανταλλαγζσ, τθ ςυνεργαςία και τθν εξζλιξθ τθσ γνϊςθσ, τόςο 
ςε εκνικό, όςο και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διευκόλυνε τθν ανάπτυξθ διαλόγου για να βελτιωκεί θ 
υλοποίθςθ τθσ αςκοφμενθσ πολιτικισ και ενκάρρυνε τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθ 
διακυβζρνθςθ τθσ πολιτικισ. Και όλα αυτά με ςχετικά χαμθλό κόςτοσ. 
 
Ωςτόςο, κατά τθν περίοδο προγραμματιςμοφ 2007-2013, διαπιςτϊκθκε επίςθσ ότι θ εδραίωςθ 
μόνιμων δεςμϊν μεταξφ διοικιςεων, οργανιςμϊν και μεμονωμζνων παραγόντων απαιτεί χρόνο. Θ 
ςυμμετοχι των εμπλεκόμενων παραγόντων ςε νζεσ μορφζσ διαλόγου προχποκζτει ειδικοφσ 
ανκρϊπινουσ πόρουσ, καλά προςαρμοςμζνα εργαλεία επικοινωνίασ και αποτελεςματικζσ 
οργανωτικζσ δομζσ. Ωσ εκ τοφτου, θ πρόοδοσ που ςθμειϊκθκε μετά τθ δθμιουργία του Ευρωπαϊκοφ 
Δικτφου για τθν Αγροτικι Ανάπτυξθ (ΕΔΑΑ), του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Αξιολόγθςθσ για τθν Αγροτικι 
Ανάπτυξθ και τα εκνικά αγροτικά δίκτυα (ΕΑΔ) το 2008 πρζπει να ςυνεχιςτεί και να εδραιωκεί, 
ϊςτε να αξιοποιθκεί ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό θ δικτφωςθ ωσ εργαλείο για τθν πολιτικι αγροτικισ 
ανάπτυξθσ. 
 
Επιπρόςκετα, θ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ εξελίςςεται ςε μια πολιτικι που βαςίηεται ολοζνα 
και περιςςότερο ςτα αποτελζςματα και επικεντρϊνεται περιςςότερο ςτουσ κοινοφσ ευρωπαϊκοφσ 
ςτόχουσ και ςτισ κοινζσ επιδιϊξεισ. Τα μελλοντικά προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ κα πρζπει να 
αποφζρουν αποτελζςματα ςε πολφ ςυγκεκριμζνουσ τομείσ, όπωσ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα όλων 
των ειδϊν γεωργίασ, τθ βιωςιμότθτα των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων, τθν προϊκθςθ τθσ 
οργάνωςθσ τθσ τροφικισ αλυςίδασ και τθσ διαχείριςθσ κινδφνων ςτθ γεωργία, τθν αποκατάςταςθ, 
διατιρθςθ και βελτίωςθ των οικοςυςτθμάτων, τθν αποτελεςματικι χριςθ του νεροφ και τθσ 
ενζργειασ, τθ μετάβαςθ προσ μια οικονομία με χαμθλζσ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα και 
ανκεκτικότθτα ζναντι τθσ κλιματικισ αλλαγισ, τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ, τθ μείωςθ 
τθσ φτϊχειασ και τθν οικονομικι ανάπτυξθ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ. Θα πρζπει επίςθσ να προωκοφν 
τθν καινοτομία και τθ μετάδοςθ τθσ γνϊςθσ ςε αυτοφσ τουσ τομείσ. Οριςμζνοι από τουσ τομείσ 
αυτοφσ κα ενςωματωκοφν για πρϊτθ φορά ςτο ΕΔΑΑ και τα ΕΑΔ. 
 
Οι φιλόδοξεσ αυτζσ προςδοκίεσ κα απαιτιςουν περιςςότερο από ποτζ καλι επικοινωνία και 
ςυντονιςμό μεταξφ των παραγόντων τθσ πολιτικισ ςε όλα τα επίπεδα, κακϊσ επίςθσ και ικανότθτα 
επίδειξθσ των αποτελεςμάτων που επιτυγχάνονται. Κατά ςυνζπεια, θ δικτφωςθ κα εξακολουκιςει 
να αποτελεί μια πολφ ςθμαντικι λειτουργία και οι προτάςεισ για τθν επζκταςθ και τθν ενίςχυςθ 
του ρόλου τθσ ωσ εργαλείου για τθν πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ. 
 
Μάκετε περιςςότερα για τισ προοπτικζσ δικτφωςθσ κατά τθν περίοδο 2014-2020. 
 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μονάδων Υποςτιριξθσ Δικτφων 
Από τισ αρχζσ του 2007, οπότε τα πρϊτα Εκνικά Αγροτικά Δίκτυα (ΕΑΔ) με χρθματοδότθςθ του 
ΕΓΤΑΑ τζκθκαν ςε λειτουργία, ζχει ςυγκεντρωκεί μεγάλοσ όγκοσ γνϊςεων και πλοφςια πρακτικι 
πείρα. Υπάρχουν πολλά εγχειριματα επιτυχθμζνων δικτφων – αν και ςθμειϊκθκαν και κάποιεσ 
αποτυχίεσ. Αντλικθκαν ςθμαντικά διδάγματα ςχετικά με τθν αξιοποίθςθ τθσ δικτφωςθσ ωσ 
εργαλείου για τθν πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ, τα οποία κα πρζπει να αξιοποιθκοφν για να 
βελτιωκεί θ διαχείριςθ και θ λειτουργία των δικτφων τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020. 
 
 
Ωσ εκ τοφτου, το γραφείο επικοινωνίασ του ΕΔΑΑ οργάνωςε ζνα πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
Μονάδων Υποςτιριξθσ Δικτφων από τον Ιανουάριο ωσ τον Ιοφνιο του 2013 για να ξεκινιςει μια 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/preparing-for-the-future/outlook-for-networking-in-2014-2020/en/outlook-for-networking-in-2014-2020_en.cfm
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διαδικαςία ανταλλαγϊν και αμοιβαίασ μάκθςθσ μεταξφ ομοτίμων, με ςκοπό να βοθκθκοφν οι 
Μονάδεσ Υποςτιριξθσ Δικτφων (ΜΥΔ) να αναπτφξουν τθν αποτελεςματικότθτά τουσ ςτθν εκτζλεςθ 
των κακθκόντων και δραςτθριοτιτων τουσ . Οι ανταλλαγζσ και ο αμοιβαίοσ εμπλουτιςμόσ τθσ 
πείρασ μεταξφ ομοτίμων περιλαμβάνουν τθν απόκτθςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και πείρασ μζςα από 
τθν ενεργό βοικεια και υποςτιριξθ από μια ομάδα ιςότιμων μελϊν που προζρχονται από 
παρόμοιο κοινωνικοεπαγγελματικό περιβάλλον. Θ διαδικαςία και οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ 
υποςτθρίηονται από ςυντονιςτι, ο οποίοσ αναλαμβάνει να βοθκιςει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν 
ανακάλυψθ πλθκϊρασ δραςτθριοτιτων και μακθςιακϊν εμπειριϊν. 
 
Οργανϊκθκαν τρεισ πιλοτικζσ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ ΕΑΔ για να ελεγχκεί θ προςζγγιςθ και οι 
ανάγκεσ των ΕΑΔ ωσ προσ τθ ςυμμετοχι τουσ ςε περαιτζρω δραςτθριότθτεσ ανάπτυξθσ ικανοτιτων. 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε ενότθτα, κάντε κλικ ςτουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ: 
 

 Ριλοτικι εκπαιδευτικι ενότθτα ΜΥΔ 1 
Θζμα: Θζματα ςτρατθγικοφ προγραμματιςμοφ για ΕΑΔ 
19-20 Φεβρουαρίου 2013, Βουδαπζςτθ, Ουγγαρία 

 Ριλοτικι εκπαιδευτικι ενότθτα ΜΥΔ 2 

Θζμα: Εξάςκθςθ τθσ μεκόδου RICA / Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των ενδιαφερόμενων 
παραγόντων 

14 Μαρτίου 2013, Åre, Σουθδία 

 Ριλοτικι εκπαιδευτικι ενότθτα ΜΥΔ 3 
Θζμα: Επικοινωνία ςτο πλαίςιο τθσ δικτφωςθσ 
7 Ιουνίου 2013, Tomar, Ρορτογαλία 

 
Τον Ιοφλιο του 2013 διενεργικθκε αξιολόγθςθ του πιλοτικοφ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ΜΥΔ 
*υπερςφνδεςθ: http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/nrn-
toolkit/Pilot_NSU_Training_Programme_-_FINAL_Evaluation_Report.pdf]. 
Σφμφωνα με τθν αξιολόγθςθ του πιλοτικοφ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ΜΥΔ, οι εκπαιδευτικζσ 
ενότθτεσ μεταξφ ομοτίμων ςτζφκθκαν με πολφ μεγάλθ επιτυχία και θ υποςτιριξθ από πλευράσ των 
ΜΥΔ για τθ ςυνζχιςθ παρόμοιων δραςτθριοτιτων ιταν εξαιρετικά κερμι. Με βάςθ τα 
ςυγκεκριμζνα ςχόλια, θ υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν ενοτιτων ςυνεχίςτθκε από τον Σεπτζμβριο 
του 2013. Ρεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ για τισ νζεσ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ που ξεκίνθςαν μπορείτε 
να βρείτε κάνοντασ κλικ ςτουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ: 

 Εκπαιδευτικι ενότθτα ΜΥΔ 4 
Θζμα: Προγραμματιςμόσ πόρων ΕΑΔ 
13 Σεπτεμβρίου 2013, Gdansk, Ρολωνία 

 

6. Δθμοςιεφςεισ και μζςα ενθμζρωςθσ 
Το ΕΔΑΑ προςφζρει ςειρά δθμοςιευμάτων και άλλων μζςων που παρουςιάηουν τθν πολιτικι 
αγροτικισ ανάπτυξθσ ςε δράςθ. Δεδομζνου ότι ςτόχοσ είναι θ ενθμζρωςθ ενόσ ευρφτερου κοινοφ 
ςχετικά με τα τεκταινόμενα ςτθν αγροτικι Ευρϊπθ και το ζργο του ΕΔΑΑ, ςτισ δθμοςιεφςεισ μασ 
ςυγκεφαλαιϊνονται τα ερευνθτικά πορίςματα, αναλφονται οι εξελίξεισ των αςκοφμενων πολιτικϊν, 
παρζχονται οδθγίεσ και ςυςτάςεισ και αναφζρονται τα ςθμαντικότερα περιςτατικά τθσ αγροτικισ 
Ευρϊπθσ. Οι δθμοςιεφςεισ του ΕΔΑΑ είναι γενικά διακζςιμεσ ςε ζξι γλϊςςεσ (DE, EN, ES, FR, IT, PL). 
Μπορείτε να μεταφορτϊςετε τισ δθμοςιεφςεισ ςε μορφι PDF από τον ιςτότοπο του ΕΔΑΑ ι να τισ 
παραγγείλετε ςε ζντυπθ μορφι. 
6.1. Αγροτικι Αναςκόπθςθ τθσ ΕΕ  

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/pilot-nsu-training-programme/en/pilot-nsu-training-module-1_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/pilot-nsu-training-programme/en/pilot-nsu-training-module-2_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/pilot-nsu-training-programme/en/pilot-nsu-training-module-3_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/nrn-toolkit/Pilot_NSU_Training_Programme_-_FINAL_Evaluation_Report.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/nrn-toolkit/Pilot_NSU_Training_Programme_-_FINAL_Evaluation_Report.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/pilot-nsu-training-programme/en/pilot-nsu-training-module-4_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/gr/publications-and-media_gr.cfm
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Θ Αγροτικι Αναςκόπθςθ τθσ ΕΕ είναι ζνα κεματικό περιοδικό, με κζματα και ςτοιχεία που 
αφοροφν όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ του ΕΔΑΑ. Καταπιάνεται με τα πιο ςφγχρονα κζματα 
τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ και παρουςιάηει πολλά χριςιμα 
παραδείγματα ςχετικά με τον τρόπο εφαρμογισ τθσ ςε όλθ τθν ΕΕ. Στον ιςτότοπο του ΕΔΑΑ 
μπορείτε να αναηθτιςετε αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για κάκε τεφχοσ και να μεταφορτϊςετε το 
περιοδικό ςε μορφι PDF. Θ Αγροτικι Αναςκόπθςθ είναι διακζςιμθ ςτα αγγλικά, γαλλικά, 
γερμανικά, ιταλικά, ιςπανικά και πολωνικά. 
 
Διακζςιμα τεφχθ: 

 Τεφχοσ 17 - Οικογενειακι γεωργία - Νοζμβριοσ 2013 

 Τεφχοσ 16 - Μετάδοςθ γνϊςθσ και καινοτομία ςτθν πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ - Μάιοσ 
2013 

 Τεφχοσ 15 - Ραροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν μζςω τθσ πολιτικισ για τθν αγροτικι 
ανάπτυξθ - Απρίλιοσ 2013 

 Τεφχοσ 14 - Δίκτυα και δικτφωςθ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ - 
Δεκζμβριοσ 2012 

 Τεφχοσ 13 - Χρθματοδοτικά μζςα αγροτικισ ανάπτυξθσ:νζεσ ευκαιρίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ οικονομικισ κρίςθσ - Οκτϊβριοσ 2012 

 Τεφχοσ 12 - Τοπικά τρόφιμα και βραχείεσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ - Ιοφλιοσ 2012 

 Τεφχοσ 11 - LEADER και Συνεργαςία - Απρίλιοσ 2012 

 Τεφχοσ 10 - Αγροτικι επιχειρθματικότθτα - Ιανουάριοσ 2012 

 Τεφχοσ 9 - Δαςοκομία και αγροτικι ανάπτυξθ - Νοζμβριοσ 2011 

 Τεφχοσ 8 - Ροιότθτα των γεωργικϊν προϊόντων:ζνασ παράγοντασ επιτυχίασ για τισ 
ευρωπαϊκζσ αγροτικζσ περιοχζσ - Ιοφλιοσ 2011 

 Τεφχοσ 7 - Δθμόςια αγακά και αγροτικι ανάπτυξθ - Μάρτιοσ 2011 

 Τεφχοσ 6 - Απαςχόλθςθ και κοινωνικι ζνταξθ - Δεκζμβριοσ 2010 

 Τεφχοσ 5 - Καλλιζργεια τθσ ανταγωνιςτικότθτασ ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ, των γεωργικϊν 
προϊόντων και τροφίμων και τθσ δαςοκομίασ τθσ ΕΕ - Οκτϊβριοσ 2010 

 Τεφχοσ 4 - Αγροτικι ανάπτυξθ και κλιματικι αλλαγι - Μάιοσ 2010 

 Τεφχοσ 3 - Αγροτικι διαφοροποίθςθ - Ιανουάριοσ 2010 

 Τεφχοσ 2 - Δθμιουργικότθτα και καινοτομία ςτθν αγροτικι ανάπτυξθ τθσ ΕΕ - Δεκζμβριοσ 
2009 

 Τεφχοσ 1 - Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ - Οκτϊβριοσ 2009 
 
6.2. Σο περιοδικό του ΕΔΑΑ 
Το περιοδικό του ΕΔΑΑ είναι μια ζγχρωμθ ζκδοςθ που απευκφνεται ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ 
του ΕΔΑΑ και ςε όποιον ενδιαφζρεται για τθν αγροτικι ανάπτυξθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ρεριζχει 
όλεσ τισ τελευταίεσ ειδιςεισ του ΕΔΑΑ, δραςτθριότθτεσ των Εκνικϊν Αγροτικϊν Δικτφων και των 
Ομάδων Τοπικισ Δράςθσ, ειδικζσ τοπικζσ αναλφςεισ, εκτενι κάλυψθ των γεγονότων και 
ενδιαφζρουςεσ προςεγγίςεισ από τθν αγροτικι ανάπτυξθ ςε δράςθ. Το περιοδικό του ΕΔΑΑ είναι 
διακζςιμο ςτα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ιςπανικά και πολωνικά. 
 
Διακζςιμα τεφχθ: 

 Ρεριοδικό ΕΔΑΑ - Καλοκαίρι 2013 Βαςικό κζμα: εκδιλωςθ LEADER 2013 

 Ρεριοδικό ΕΔΑΑ - Άνοιξθ 2013 Βαςικό κζμα: μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και αγροτικι 
ανάπτυξθ 

 Ρεριοδικό ΕΔΑΑ - Χειμϊνασ 2012/2013 Βαςικό κζμα: θ προςτικζμενθ αξία τθσ δικτφωςθσ 

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/en/eu-rural-review_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/en/eu-rural-review_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/enrd-magazine/en/enrd-magazine_en.cfm
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 Ρεριοδικό ΕΔΑΑ - Φκινόπωρο 2012 Βαςικό κζμα: ςτιγμιότυπα από τθν αγροτικι Ευρϊπθ - 
φωτογραφικόσ διαγωνιςμόσ ΕΔΑΑ 

 Ρεριοδικό ΕΔΑΑ - Άνοιξθ καλοκαίρι 2012 Βαςικό κζμα: εκδιλωςθ LEADER 2012 Στρατθγικζσ 
τοπικισ ανάπτυξθσ και Συνεργαςία 

 Ρεριοδικό ΕΔΑΑ - Ριλοτικό τεφχοσ Βαςικό κζμα: θ κοινοποίθςθ κεμάτων αγροτικισ 
ανάπτυξθσ ςτουσ πολίτεσ 

 
6.3. Ζντυπα ζργων του ΕΓΣΑΑ 
Θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ του ΕΓΤΑΑ αποτελεί ςθμαντικι πτυχι 
των αρμοδιοτιτων των ΕΑΔ και του ΕΔΑΑ. Το ζντυπο των ζργων του ΕΓΣΑΑ ενκαρρφνει τθν 
ανταλλαγι πλθροφοριϊν παρουςιάηοντασ παραδείγματα από διάφορα είδθ δραςτθριοτιτων 
αγροτικισ ανάπτυξθσ οι οποίεσ ςυγχρθματοδοτικθκαν από το ΕΓΤΑΑ με ευρωπαϊκά κονδφλια. Τα 
ζντυπα είναι διακζςιμα ςτα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ιςπανικά και πολωνικά. 
 
Διακζςιμα τεφχθ: 
 

 Κοινωνικι ζνταξθ 

 Ρεριβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ 

 Νζοι αγρότεσ και νζοι που ηουν ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ 

 Άλλα ταμεία τθσ ΕΕ 

 Δαςοκομία 

 Τρόφιμα 

 Ρράςινθ ανάπτυξθ 

 LEADER 

 Τεχνολογία πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν 

 ΕΓΤΑΑ 
 
6.4. Θεματικζσ δθμοςιεφςεισ 
 
Το ΕΓΤΑΑ δθμοςιεφει ανά τακτά διαςτιματα ζκτακτεσ δθμοςιεφςεισ και κεματικζσ δθμοςιεφςεισ 
που καταπιάνονται με ςχετικά κζματα και τισ πιο πρόςφατεσ πρωτοβουλίεσ ςτον τομζα τθσ 
πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ. Για παράδειγμα, το φυλλάδιο «Θ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ ςε 
αρικμοφσ» παρζχει πλθροφορίεσ για τουσ δείκτεσ ελζγχου των ΡΑΑ. Άλλεσ δθμοςιεφςεισ 
περιλαμβάνουν τουσ «Ραράγοντεσ επιτυχίασ για τα νζα προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ», ζνα 
ενθμερωτικό δελτίο για τον διαγνωςτικό ζλεγχο τθσ ΚΓΡ και το ευρωπαϊκό ςχζδιο για τθν 
ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ, κακϊσ και ζντυπο που ενθμερϊνει για τθν ευρωπαϊκι πολιτικι 
αγροτικισ ανάπτυξθσ. 
 
6.5. Ζκκεςθ πολυμζςων 
Θ ζκκεςθ οπτικοακουςτικών μζςων περιλαμβάνει φωτογραφικά άλμπουμ και βίντεο από όλθ τθν 
αγροτικι Ευρϊπθ. Ρεριλαμβάνονται φωτογραφίεσ από ςυναντιςεισ των ΕΑΔ, οπτικζσ αποτυπϊςεισ 
από τον φωτογραφικό διαγωνιςμό «Εικόνεσ τθσ αγροτικισ Ευρϊπθσ», βίντεο από ζργα του ΕΓΤΑΑ 
και μζςα από ενδιαφερόμενουσ φορείσ του ΕΔΑΑ. 

 
 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2012-local-development-strategies/en/leader-event-2012-local-development-strategies_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2012-local-development-strategies/en/leader-event-2012-local-development-strategies_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eafrd-project-brochures/en/eafrd_examples_of_projects_brochure_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/thematic-publications/en/thematic-publications_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/en/media-gallery_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/all_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/all_en.cfm
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7. Εκδθλϊςεισ και ςυναντιςεισ 
Το ΕΔΑΑ οργάνωνε και ςυμμετείχε τακτικά ςε εκδθλϊςεισ και ςυναντιςεισ με άξονα μια ευρεία 
κεματολογία ςτο πλαίςιο τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ, ςυμμετείχε ςε εκκζςεισ και υποδζχκθκε 
επιςκζπτεσ ςτο Σθμείο Επαφισ του ςτισ Βρυξζλλεσ. Εδϊ εντάςςονται και θ ετιςια εκδιλωςθ 
LEADER και ειδικζσ ςυναντιςεισ που οργανϊνονται για Εκνικά Αγροτικά Δίκτυα, Θεματικζσ Ομάδεσ 
Εργαςίασ, τθ Συντονιςτικι Επιτροπι του ΕΔΑΑ και τθν Υποεπιτροπι LEADER. 
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ εκδθλϊςεισ και τισ ςυναντιςεισ που οργανϊνει ι ςτισ 
οποίεσ ςυμμετζχει το ΕΔΑΑ μπορείτε να αναηθτιςετε ςτον ιςτότοπο.  
 

8. Αρμόδιοι επικοινωνίασ 
Για τθν ενθμζρωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Γενικι Διεφκυνςθ Γεωργίασ και Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ) ςχετικά με τθν ανάπτυξθ των υπθρεςιϊν του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ δθμιουργικθκε ειδικό γραφείο επικοινωνίασ.  
 
Θ γραμματεία του γραφείου επικοινωνίασ λειτουργεί για ζκτθ χρονιά (Ιοφλιοσ 2013 - Ιοφλιοσ 2014) 
με επικεφαλισ τον αρχθγό ομάδασ Michael Gregory, ο οποίοσ επικουρείται από τουσ Θλία 
Ραπαγεωργίου, Fiorella Giorgiani και Oana Guth. 
 
Θ ομάδα ανάπτυξθσ γνϊςεων/ ανάλυςθσ πολιτικισ εξαςφάλιςε υποςτιριξθ για Θεματικζσ Ομάδεσ 
Εργαςίασ και ςυναντιςεισ ειδικϊν, ενϊ διεξάγει αναλφςεισ και ςυνοψίηει τα προγράμματα. Θ 
ομάδα δθμιοφργθςε επίςθσ τουσ δείκτεσ ελζγχου. Θ ομάδα, με επικεφαλισ τον Fabio Cossu, 
απαρτιηόταν από τθν Mara Lai, τον Preslav Petkov και τον Αλζξανδρο Ραπακωνςταντίνου. 
 
Θ ομάδα ανταλλαγισ γνϊςεων/ επικοινωνίασ εργάςτθκε για τθν αναβάκμιςθ του ιςτοτόπου του 
ΕΔΑΑ και τα δυναμικά του εργαλεία, για τθ γραμμι ενθμζρωςθσ, τα ςεμινάρια και τα ςυνζδρια, τισ 
δθμοςιεφςεισ και τισ ειδιςεισ του ΕΔΑΑ. Με επικεφαλισ τον Peter Toth, θ ομάδα απαρτιηόταν από 
τουσ Pascale van Doren, Kasia Panfil, Tim Hudson, Eva Soriano, Ryoko Abe, Virginie Sarah Viaene, 
Ana Nechita και Derek MGlynn. 
 
Θ ομάδα ανταλλαγισ γνϊςεων/ δικτφωςθσ και ςυνεργαςίασ υποςτιριξε τθ ςυνεργαςία των 
ενδιαφερόμενων φορζων, τθ διακρατικι ςυνεργαςία και τθ ςφνδεςθ των Εκνικϊν Αγροτικϊν 
Δικτφων. Με επικεφαλισ τθν Edina Ocsko, θ ομάδα απαρτιηόταν από τουσ Ines Jordana, Elena 
Maccioni και Marina Brakalova. 
 
Επικεφαλισ τθσ ομάδασ του ιςτότοπου ιταν ο Κϊςτασ Ηαπρισ και μζλθ τθσ ομάδασ οι Sandrine 
Duquenoy, Stephen Parengkuan, Yves Delangre και Magali Stas. 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/en/seminars-and-conferences_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/fairs-and-shows/en/fairs-and-shows_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/visits-to-enrd-contact-point/en/contact-point-visits_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/nrn-meetings_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/en/enrd-events-and-meetings_en.cfm

