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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ‐ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
Ο στόχος της πρώτης Εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) για την «Προετοιμασία της Στρατηγικής για την Αγροτική
Ανάπτυξη – Προγραμματική περίοδος 2014‐2020) είναι διττός.
Αφενός, η ενημέρωση σχετικά με το πλαίσιο προγραμματισμού της πολιτικής για
την αγροτική ανάπτυξη στην επόμενη προγραμματική περίοδο (2014‐2020), με την
συνοπτική

αναφορά

στα

βασικά

κείμενα

που

επηρεάζουν

αυτό

τον

προγραμματισμό.
Αφετέρου, η έναρξη προετοιμασίας της διαμόρφωσης και διατύπωσης προτάσεων
στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη μετά το 2013.
Στο 1ο Κεφάλαιο της παρούσας γίνεται αναφορά στο γενικό πλαίσιο
προγραμματισμού, στο υπό διαπραγμάτευση θεσμικό πλαίσιο για την αγροτική
ανάπτυξη, στις κυριότερες εθνικές θέσεις της Ελλάδας για την αγροτική ανάπτυξη
και στην πορεία των διαπραγματεύσεων των προτεινόμενων κανονισμών, μέχρι
σήμερα.
Στο 2ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η οργάνωση της εταιρικής σχέσης από το ΥΠΑΑΤ και
ο συντονισμός των Εταίρων για τη διαμόρφωση της στρατηγικής για την αγροτική
ανάπτυξη με τελικό στόχο την εκπόνηση της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014‐2020 (ΠΑΑ).
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1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
1.1

Προσδιορισμός γενικού Πλαισίου Προγραμματισμού

Το πλαίσιο εντός του οποίου καλούνται οι αρμόδιες αρχές να σχεδιάσουν τη
στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη, την προγραμματική περίοδο 2014‐2020,
καθορίζεται μεταξύ άλλων από δεσμευτικά κείμενα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) αλλά και σε εθνικό, τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη Στρατηγική για μια
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για την ερχόμενη δεκαετία (ΕΥΡΩΠΗ 2020)

Η ΕΕ, στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου 2010, έθεσε πέντε φιλόδοξους στόχους – για
την απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και το
κλίμα/την ενέργεια – προς επίτευξη μέχρι το 2020. Η Ελλάδα υποστηρίζει την κοινή
Ευρωπαϊκή στρατηγική, θεωρεί όμως παράλληλα σκόπιμο τα Κράτη Μέλη (ΚΜ) και
οι περιφέρειές τους να έχουν το δικαίωμα και την ευελιξία να σχεδιάσουν τα
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) ‐ Μνημόνια Οικονομικής Πολιτικής
αναπτυξιακά τους προγράμματα με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους .

Τα ΚΜ έχουν αποτυπώσει τους εθνικούς στόχους και τα μέσα για την επίτευξή τους
στα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) και στα Προγράμματα
Σταθερότητας και Ανάπτυξης ή στα Προγράμματα Σύγκλισης, τα οποία
επικαιροποιούνται ανά τριετία, ενώ ελέγχονται ετησίως από τους εταίρους για τη
σωστή εφαρμογή τους.
Τα «Μνημόνια» θέτουν μία σειρά από στόχους, δημοσιονομικού και διαρθρωτικού

Μονάδα Α΄, ΕΥΔ ΠΑΑ

5
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
χαρακτήρα. Κύρια επιδίωξη είναι η ταχεία δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας,
βασική παράμετρος όλων των εφαρμοζόμενων πολιτικών που επηρεάζει το
σχεδιασμό.

Ανακοίνωση της Επιτροπής «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση
των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους
και το έδαφος»

Η Ανακοίνωση αφορά στις στρατηγικές επιλογές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής
(ΚΓΠ) για το μακροπρόθεσμο μέλλον των γεωργικών και αγροτικών περιοχών της ΕΕ,
σαν αποτέλεσμα σειράς οικονομικών, περιβαλλοντικών και περιφερειακών
προκλήσεων. Η ΚΓΠ έχει, μέσω διαδοχικών μεταρρυθμίσεων, αυξήσει τον
προσανατολισμό της γεωργίας προς την αγορά ενώ παράλληλα παρέχει στήριξη στα
εισοδήματα των παραγωγών, έχει βελτιώσει την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών
απαιτήσεων και έχει ενισχύσει τη στήριξη της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών,
ως μια ολοκληρωμένη πολιτική για την ανάπτυξη αγροτικών περιοχών σε ολόκληρη
την ΕΕ.
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1.2

Το υπό διαπραγμάτευση θεσμικό πλαίσιο για την αγροτική ανάπτυξη

Τον Οκτώβριο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Επιτροπή) παρουσίασε μια σειρά
νομοθετικών προτάσεων για μια αποτελεσματικότερη ΚΓΠ, με στόχο μια πιο
ανταγωνιστική και αειφόρο γεωργία σε ζωντανές αγροτικές περιοχές καθώς και για
τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων όλων των διαρθρωτικών μέσων, τα οποία
επιδιώκουν συμπληρωματικούς στόχους πολιτικής.
Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (COM (2011) 627 final/12‐10‐2011), (Καν. Αγροτικής
Ανάπτυξης)

Τα βασικά σημεία της πρότασης Καν. Αγροτικής Ανάπτυξης είναι τα ακόλουθα:
 Η δομή του ΠΑΑ αναπροσαρμόζεται γύρω από έξι βασικές κοινοτικές
προτεραιότητες που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προκλήσεις και
προβλήματα.
 Το ΠΑΑ είναι επταετούς διάρκειας και δίνεται η δυνατότητα να εμπεριέχει
θεματικά υποπρογράμματα. Καθορίζονται εκ των προτέρων σαφείς και
μετρήσιμοι στόχοι και δείκτες αποτελεσμάτων.
 Ευελιξία και απλοποίηση στην υλοποίησή του ΠΑΑ μέσω ομαδοποίησης
διαφορετικών τύπων δράσεων.
 Συμπληρωματικότητα

αγρο‐περιβαλλοντικών

ενισχύσεων

Πυλώνα

ΙΙ

με

ενισχύσεις «πρασινίσματος» Πυλώνα Ι.
 Οι

ενισχύσεις

για

τις

ορεινές

και

μειονεκτικές

περιοχές

θα

είναι

συμπληρωματικές με τις αντίστοιχες ενισχύσεις του Πυλώνα Ι. Οι περιοχές με
φυσικά μειονεκτήματα (εκτός των ορεινών περιοχών) θα επαναπροσδιοριστούν
βάσει βιοφυσικών κριτηρίων.
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 Δυνατότητα μεταφοράς, έως και 5%, των πόρων του Πυλώνα Ι στον Πυλώνα ΙΙ.
 Υποχρέωση μεταφοράς των πόρων που προέρχονται ως αποτέλεσμα εφαρμογής
του ανωτάτου ορίου που λαμβάνουν οι μεγάλες ατομικές εκμεταλλεύσεις
(capping), στον Πυλώνα ΙΙ για την επιπλέον χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων
καινοτομίας.
 Δημιουργείται Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη
βιωσιμότητα της γεωργίας, με στόχο να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στα
ερευνητικά αποτελέσματα και στην εφαρμογή τους στην πράξη.
 Περιλαμβάνεται δέσμη δράσεων για τη διαχείριση κινδύνου των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων, που αφορά σε ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών, στη
σύσταση Ταμείου Αλληλοβοήθειας και στο εργαλείο σταθεροποίησης του
αγροτικού εισοδήματος
 Δίνεται μεγάλη βαρύτητα στις δράσεις συνεργασίας, με διευρυμένο πεδίο
δυνατότητας συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών φορέων της αγροδιατροφικής
αλυσίδας, του δασοκομικού τομέα και άλλων φορέων, που συμβάλλουν στην
επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων για την αγροτική ανάπτυξη.
 Το ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΓΤΑΑ είναι ενιαίο για όλα τα μέτρα
ανάλογα με τις περιοχές που συγχρηματοδοτούνται (μη αναπτυγμένες περιοχές,
άλλες περιοχές και μικρά νησιά του Αιγαίου), με σκοπό την καλύτερη διαχείριση
των προγραμμάτων. Σε συγκεκριμένους τύπους δράσεων (προώθηση της
γνώσης, σύσταση ομάδων παραγωγών, συνεργασίες και δράσεις LEADER) θα
δοθούν ειδικά αυξημένα ποσοστά, όπως έγινε και στην παρούσα προγραμματική
περίοδο με τις νέες προκλήσεις.
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Πρόταση κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), τα οποία καλύπτονται από το
κοινό στρατηγικό πλαίσιο (ΚΣΠ) (COM(2011)615 final/6‐10‐2011), (Γενικός
Κανονισμός)

Τα βασικά σημεία της πρότασης του Γενικού Κανονισμού είναι τα ακόλουθα:
 Επικεντρώνεται στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και
συντονίζει τον προγραμματισμό και την κοινή διαχείριση των Ταμείων.
 Περιλαμβάνει κοινές διατάξεις για όλα τα διαρθρωτικά μέσα της πολιτικής
συνοχής, της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και της πολιτικής για τις θαλάσσιες
υποθέσεις και την αλιεία (ΕΓΤΑΑ, ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ, ΕΤΘΑ – “ΚΣΠ Ταμεία”)
 Ενδυναμώνει τη στρατηγική προσέγγιση κατά τον προγραμματισμό με την
εισαγωγή 11 κοινών θεματικών στόχων, οι οποίοι μεταφράζονται σε ειδικές
προτεραιότητες ανά Ταμείο.
 Υιοθετεί Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ,) σε επίπεδο Ένωσης, επιδιώκοντας την
απαραίτητη συνέργεια και συμπληρωματικότητα για την επίτευξη κοινών
στόχων.
 Προβλέπει σύναψη Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) μεταξύ της Επιτροπής και
του κάθε ΚΜ, όπου θα καθορίζονται οι δεσμεύσεις των εταίρων σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο.
 Εστιάζει στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων με την εισαγωγή εκ των
προτέρων προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των
πόρων και πλαισίου επιδόσεων για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», με βάση ορόσημα που συνδέονται με ποσοτικούς στόχους
εκροών και αποτελεσμάτων για κάθε προτεραιότητα του ΠΑΑ.
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 Για την εξισορρόπηση και σταδιακή παροχή της στήριξης των Ταμείων του ΚΣΠ
και για να υπάρχει αντιστοίχιση με το επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής
ανάπτυξης, οι περιφέρειες κατηγοριοποιούνται στις λιγότερο ανεπτυγμένες, στις
περιφέρειες σε μετάβαση και στις περισσότερο ανεπτυγμένες.
Στην πρόταση Καν. Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχουν μόνο δύο κατηγορίες, οι
λιγότερο ανεπτυγμένες και οι άλλες περιφέρειες, με διαφοροποίηση στο
ποσοστό συγχρηματοδότησης.
 Προωθεί την ολοκληρωμένη χωρική προσέγγιση, δίνοντας τη δυνατότητα
διαμόρφωσης τοπικών προγραμμάτων ανάπτυξης με τη χρήση /συνδυασμό
πόρων από όλα τα Ταμεία του ΚΣΠ
 Προωθεί τη χρήση δανείων, χρηματοδοτικών εργαλείων και επιστρεπτέων
ενισχύσεων, με διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής τους.
 Προβλέπει κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των
Προγραμμάτων με μετρήσιμους στόχους και ορόσημα και εστιάζοντας στα
αποτελέσματα με δείκτες, αξιολόγηση και εκθέσεις παρακολούθησης.
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Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τη
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ (COM (2011)628
final), (Οριζόντιος Καν.)

Συνδυάζει οριζόντια θέματα για τις άμεσες πληρωμές, την αγροτική ανάπτυξη και
την ενιαία ΚΟΑ, που πριν ήταν διασπαρμένα σε πολλούς κανονισμούς. Οι κανόνες
διαχείρισης και ελέγχου ευθυγραμμίζονται, κατά το δυνατόν, για τους δύο πυλώνες
της ΚΑΠ έτσι ώστε να προκύψουν εναρμονισμένες διαδικασίες και ενιαία
αντιμετώπιση των δικαιούχων.

Προτάσεις Κανονισμών για τις άμεσες ενισχύσεις (COM(2011) 625 final(2)/19‐10‐
2011) και την ενιαία ΚΟΑ (COM(2011)626 final(2)/19‐10‐2011)

Στις ανωτέρω προτάσεις αναφέρονται στοιχεία που αφορούν και στην αγροτική
ανάπτυξη όπως για παράδειγμα: Ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για
το κλίμα και το περιβάλλον (Κεφάλαιο 2) που είναι γραμμή βάσης για τα γεωργο‐
περιβαλλοντικά, ενίσχυση για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (Κεφάλαιο 3),
καθεστώς μικροκαλλιεργητών (Τίτλος V), κ.λπ.
Βασικό στοιχείο της επόμενης προγραμματικής περιόδου είναι ο αναγκαίος
συντονισμός μεταξύ του Πυλώνα Ι και ΙΙ η συνέργια και συμπληρωματικότητά τους.

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω προτάσεις Κανονισμών
βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση.
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1.3

Βασικές εθνικές θέσεις για την Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης 2014‐2020

Οι κυριότερες εθνικές θέσεις κατά τη διαπραγμάτευση στις σχετικές Ομάδες
Εργασίας του Συμβουλίου:


Η Ελλάδα θεωρεί σημαντική τη διατήρηση των μακροπρόθεσμων στρατηγικών
στόχων της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη. Η συμπληρωματική
συμβολή της, στο μερίδιο που της αναλογεί, στους στόχους της Στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» είναι σε κάθε περίπτωση επιθυμητή αλλά δεν πρέπει να
αντιμετωπιστεί μόνο ως μέσο επίτευξης των στόχων της «Ευρώπη 2020».



Η διατήρηση της τρέχουσας δομής της ΚΑΠ σε δύο Πυλώνες παρέχει ευχέρεια
και ευελιξία στα ΚΜ να αντιμετωπίσουν στοχευμένα τις εθνικές και
περιφερειακές

ιδιαιτερότητες

αλλά

με

την

απουσία

συγκεκριμένης

δημοσιονομικής πρότασης για την αγροτική ανάπτυξη είναι εξαιρετικά
δύσκολο να αποκρυσταλλωθούν οι τελικές θέσεις της Ελλάδας. Η Ελλάδα
υποστηρίζει ότι η ανακατανομή των πόρων ανάμεσα στα ΚΜ δεν πρέπει να
θέτει σε κίνδυνο τις σημερινές ισορροπίες και πρέπει να συνδέεται με
αντικειμενικά κριτήρια.


Παρόλο που έχει διαπιστωθεί η άμεση ανάγκη απλοποίησης και βελτίωσης
του πλαισίου εφαρμογής της αγροτικής ανάπτυξης αλλά και των άλλων
Ταμείων, σε αρκετές περιπτώσεις η Ελλάδα κρίνει ότι προστίθεται επιπλέον
διοικητικό βάρος στα ΚΜ, όπως στην περίπτωση της δημιουργίας των νέων
συστημάτων παρακολούθησης που προβλέπονται.



Κατά το συντονισμό των πολιτικών που επιχειρείται, μέσω του Κοινού
Στρατηγικού Πλαισίου, η Ελλάδα υποστηρίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται
ανεξαρτησία στη χάραξη και την εφαρμογή των επιμέρους πολιτικών,
δημοσιονομική αυτοτέλεια και διαχειριστική αυτάρκεια.



Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η εισαγωγή μακροοικονομικών προϋποθέσεων,
μέσω των οποίων θα ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η
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αποτελεσματικότητα των πόρων δε θα υπονομεύεται από ακατάλληλες
μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές πολιτικές, καταλήγει σε άδικη τιμωρία ενός
προγράμματος, καθώς η εκπλήρωση ή μη των μακροοικονομικών δεσμεύσεων
της χώρας δεν επηρεάζεται από αυτό. Επιπλέον, εφόσον η επιτυχία της
εφαρμογής της κάθε πολιτικής αποτιμάται μέσω ενός συστήματος κοινών
δεικτών, υπάρχουν τα εργαλεία για τη διασφάλιση της ορθής χρήσης των
πόρων και δεν κρίνεται σκόπιμη η επιβολή επιπλέον κυρώσεων.


Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η εισαγωγή εκ των προτέρων προϋποθέσεων που
έχουν άμεση σχέση με παρεμβάσεις της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης για
την αύξηση της αποτελεσματικότητάς των είναι θεμιτή. Ωστόσο, πρέπει να
αποφευχθεί η σύνδεση αυτών με ποινές (όπως η αναστολή μέρους ή του
συνόλου των ενδιάμεσων πληρωμών).



Η Ελλάδα θεωρεί θεμιτή την επιβράβευση των Προγραμμάτων που θα
επιτύχουν τους στόχους – ορόσημα αλλά το αποθεματικό επίδοσης, όπως
προβλέπεται να λειτουργήσει, αφενός δημιουργηθεί πρόσθετο διοικητικό
βάρος στα ΚΜ και, αφετέρου, το 2019 είναι πολύ αργά για να αποφασισθεί η
κατανομή πόρων.



Αναφέρεται στην πρόταση Καν. Αγροτικής Ανάπτυξης ότι σε περίπτωση
άρδευσης, μόνο οι επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της προηγούμενης
κατανάλωσης νερού τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες.
Για τις χώρες της Μεσογείου οποιαδήποτε μείωση της κατανάλωσης νερού
είναι επιθυμητή και η Ελλάδα υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η
δέσμευση.



Η δυνατότητα κατάρτισης θεματικών υποπρογραμμάτων είναι θετική καθώς
μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση σημαντικών διαρθρωτικών
προβλημάτων του αγροτικού χώρου και γι’ αυτό το λόγο η Ελλάδα
υποστηρίζει ότι στις κατηγορίες που ήδη προβλέπονται στην πρόταση Καν.
Αγροτικής Ανάπτυξης, πρέπει να ενταχθούν και νησιωτικές περιοχές της
Ελλάδας, ώστε να τύχουν αυξημένης έντασης ενίσχυσης.
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1.4

Παρούσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων

Η διαβούλευση για την πρόταση Καν. Αγροτικής Ανάπτυξης, ξεκίνησε επί πολωνικής
Προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2011 και συνεχίστηκε επί δανικής Προεδρίας το
πρώτο εξάμηνο του 2012, στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας Γεωργικών
Διαρθρώσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης του Συμβουλίου. Επισημαίνεται ότι πέραν
των διαπραγματεύσεων που λαμβάνουν χώρα στην ανωτέρω ομάδα, θέματα από
την Πρόταση Κανονισμού συζητούνται και σε άλλα επίπεδα όπως η Ειδική Επιτροπή
Γεωργίας, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στα υπόλοιπα
θεσμικά όργανα της ΕΕ.
Κατά τη διάρκεια των πέντε συνεδριάσεων της παραπάνω ομάδας εργασίας επί
πολωνικής Προεδρίας, η Επιτροπή έκανε μία γενική παρουσίαση όλων των άρθρων
της Πρότασης ολοκληρώνοντας μία πρώτη ανάγνωση αυτής. Τα κυριότερα θέματα
που σχολιάστηκαν από τα ΚΜ ήταν η απλοποίηση, το αποθεματικό επίδοσης,
θέματα συντονισμού, προϋπολογισμός, χρονοδιάγραμμα, θεματικοί στόχοι και
προτεραιότητες, αρμοδιότητες της ΕΕ, στρατηγική τοπικής ανάπτυξης Leader,
απώλεια αυτονομίας πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, εναρμόνιση όρων και
ορισμών.
Οι διαπραγματεύσεις επί δανικής Προεδρίας ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου
2012 με 10 συνεδριάσεις. Στη διάρκεια των εννέα συνεδριάσεων που έχουν
πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα, έχει γίνει μία δεύτερη ανάγνωση και εις βάθος
συζήτηση για όλα τα τεχνικά θέματα των άρθρων της πρότασης. Με βάση τα σχόλια
των ΚΜ και τις απαντήσεις της Επιτροπής, η δανική Προεδρία έχει εκδώσει τρία
συμβιβαστικά κείμενα που, αθροιστικά, καλύπτουν το σύνολο της πρότασης
Κανονισμού και λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των ΚΜ και της Επιτροπής πρότεινε
ένα συνολικό συμβιβαστικό κείμενο για το σύνολο της πρότασης το οποίο έχει μια
γενική αποδοχή από τα ΚΜ.
Παράλληλα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής, έχουν εκδώσει σειρά μη δεσμευτικών
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τεχνικών

κείμενων‐οδηγών,

σε

σημαντικά

θέματα

όπως

η

αξιολόγηση‐

παρακολούθηση, τα δίκτυα, οι περιοχές με μειονεκτήματα, η τοπική ανάπτυξη
Leader, η καινοτομία, τα εργαλεία για τη διαχείριση κινδύνων, τα οποία
συγκεντρώνουν τις πληροφορίες για κάθε θέμα, περιέχουν παραδείγματα και
συγκρίσεις με την προηγούμενη περίοδο και διευκρινίζουν σημαντικά τον τρόπο
εφαρμογής τους.
Ταυτόχρονα, διεξάγονται διαπραγματεύσεις και για τις λοιπές προτάσεις
κανονισμών για την Κοινή Γεωργική Πολιτική όπως για τον οριζόντιο κανονισμό για
τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο της ΚΓΠ, τις άμεσες ενισχύσεις, την
ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ).
Εκτός από τις διαπραγματεύσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, στο πλαίσιο της
Ομάδας

Διαρθρωτικών

Δράσεων

του

Συμβουλίου,

πραγματοποιούνται

διαπραγματεύσεις για τις προτάσεις κανονισμών της Πολιτικής Συνοχής, μεταξύ των
οποίων και η πρόταση του Γενικού Κανονισμού για όλα τα Ταμεία του Κοινού
Στρατηγικού Πλαισίου.
Παράλληλα διεξάγονται διαπραγματεύσεις και για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό
Πλαίσιο (προϋπολογισμό) της Ένωσης για την περίοδο 2014‐2020.
Τα αποτελέσματα όλων αυτών των παράλληλων διαπραγματεύσεων επηρεάζουν
αποφασιστικά την προετοιμασία της Στρατηγικής και του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2014‐2020.
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2.

2.1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014‐2020

Οργάνωση για τη διαμόρφωση στρατηγικής αγροτικής ανάπτυξης

Αρμόδια για το συντονισμό και την οργάνωση της διαμόρφωσης στρατηγικής για
την αγροτική ανάπτυξη και της σύνταξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
είναι, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ 135073/315Β/25‐2‐2011), η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ.
Δεδομένου του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος, το οποίο έχει τεθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τελική υποβολή του ΠΑΑ 2014‐2020, οι Εταίροι για την
αγροτική ανάπτυξη καλούνται να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη
διαμόρφωση στρατηγικών στόχων για την αγροτική ανάπτυξη περιόδου 2014‐2020.
Βασικός στόχος είναι η διαμόρφωση πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης η οποία θα
είναι συμπληρωματική με τον Πυλώνα Ι της ΚΓΠ και θα έχει συνέργεια με τις
πολιτικές των υπόλοιπων Ταμείων του ΚΣΠ.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, κατά το επόμενο διάστημα οι αποδέκτες της παρούσας
καλούνται να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:
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Ενεργός συμμετοχή στην εταιρική σχέση της αγροτικής ανάπτυξης (βλ. 2.1.)
και συγκεκριμένα στα αναπτυξιακά συνέδρια, θεματικά εργαστήρια και
ομάδες επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΠΑΑ 2014‐2020.



Διεύρυνση της εταιρικής σχέσης σε χωρικό και τομεακό επίπεδο με την
ενεργοποίηση της συμμετοχής και άλλων εταίρων που επηρεάζουν ή/και
επηρεάζονται από την αγροτική ανάπτυξη και τη δημιουργία θεματικών
δικτύων.



Διαμόρφωση και αποστολή προτάσεων στρατηγικής κατά την περίοδο και τον
τρόπο που θα ζητηθεί από την αρμόδια αρχή και θα περιγραφεί σε επόμενη
εγκύκλιο.

2.2

Οργάνωση εταιρικής σχέσης

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της πρότασης του Γενικού Κανονισμού, προβλέπεται η
σύναψη από κάθε κράτος‐μέλος εταιρικής σχέσης, στο πλαίσιο της προσέγγισης για
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, με α) τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, αστικές και
άλλες δημόσιες αρχές του, β) τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και γ)
φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών.
Σκοπός της εταιρικής σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της πολυεπίπεδης
διακυβέρνησης, η εξασφάλιση του ενστερνισμού των παρεμβάσεων από τα
ενδιαφερόμενα μέρη και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας τους.
Η εταιρική σχέση προϋποθέτει στενή συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχών σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αλλά και συνεργασία με τον ιδιωτικό
τομέα και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών. Οι Εταίροι πρέπει
να εμπλακούν ενεργά τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του νέου
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014‐2020 (ΠΑΑ) αλλά και στη συνέχεια κατά
την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγησή του.
Η προστιθέμενη αξία της εταιρικής σχέσης είναι αδιαμφισβήτητη καθώς ενισχύει τη
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συλλογική δέσμευση και τη συμμετοχή στις πολιτικές της Ένωσης, αυξάνει τη
διαθέσιμη γνώση και την εμπειρία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της
στρατηγικής και διασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια κατά τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων. Σημειώνεται ότι, η αποτελεσματικότητα της εταιρικής σχέσης
εξαρτάται από την τεχνική ικανότητα των εταίρων να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη
διαδικασία, άρα είναι απαραίτητη η συμμετοχή φορέων που μπορούν να
προσφέρουν ευρεία αντιπροσώπευση και πρακτική εμπειρία.
Η εταιρική σχέση περιλαμβάνει τα ιδρύματα, τους οργανισμούς και τις ομάδες που
μπορούν να επηρεάσουν την αγροτική πολιτική ή που επηρεάζονται από την
εφαρμογή των προγραμμάτων. Οι Εταίροι μπορεί να είναι οι περιφερειακές και
τοπικές αρχές υπεύθυνες για τις αγροτικές περιοχές, κλαδικές οργανώσεις,
οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι που συμμετέχουν στη γεωργία και τη
δασοκομία, εκπρόσωποι άλλων δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών σε τομείς που
συνδέονται με την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, περιφερειακές ή τοπικές
επιχειρηματικές ενώσεις, γυναικείες οργανώσεις στις αγροτικές περιοχές,
περιβαλλοντικές ΜΚΟ, ΜΚΟ αρμόδιες για την αποφυγή διακριτικής μεταχείρισης
και την ισότητα, εκπρόσωποι των εθνικών ή περιφερειακών ενώσεων των ομάδων
τοπικής δράσης που εμπλέκονται στην οδηγούμενη από τις ανάγκες της τοπικής
κοινότητας ανάπτυξη, καθώς και ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις σε επίπεδο Ε.Ε. λαμβάνονται όσο το
δυνατό πλησιέστερα στους πολίτες υπό το πρίσμα των αρχών της επικουρικότητας
και της αναλογικότητας και ότι καλύπτεται το δημοκρατικό έλλειμμα στη
διακυβέρνηση στην Ε.Ε., επιδιώκεται η εμπλοκή/συμμετοχή των δημοσίων αρχών
και κοινωνικών δρώντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ε.Ε.
Αυτό που χαρακτηρίζεται ως πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι η συντονισμένη
δράση της Ε.Ε., των Κ.Μ. και των τοπικών και περιφερειακών αρχών που βασίζεται
στη μεταξύ τους συνεργασία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην εφαρμογή
των πολιτικών της Ε.Ε. Χαρακτηρίζεται από τη λήψη αποφάσεων σε διάφορα υπο‐
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επίπεδα διακυβέρνησης και προϋποθέτει τη στενή συνεργασία τόσο μεταξύ των
δημοσίων αρχών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στα ΚΜ όσο και
ανάμεσα σε αυτές και σε μη κυβερνητικούς δρώντες που προέρχονται από τον
ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών (κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι,
μη κυβερνητικού οργανισμοί, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί).
Η εμπλοκή των εταίρων στη διαδικασία σχεδιασμού της επόμενης περιόδου θα
γίνει με τη διεξαγωγή συναντήσεων, διαβουλεύσεων, ερευνών, ημερίδων κλπ.
Στο Παράρτημα της παρούσας παρατίθεται ενδεικτικός πίνακας των εταίρων για
την αγροτική ανάπτυξη.
Επισημαίνεται ότι στον πίνακα αυτό υφίσταται μόνο το πρώτο επίπεδο των
κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών εταίρων της αγροτικής ανάπτυξης. Η
εταιρική σχέση θα εξελιχθεί περαιτέρω, σε δενδροειδή ανάπτυξη, υπ’ ευθύνη των
Εταίρων του παραρτήματος Ι, σε χωρικό και τομεακό επίπεδο. Οι Εταίροι πρέπει να
ενημερώνουν την ΕΥΔ ΠΑΑ για την εξέλιξη της εταιρικής σχέσης και η ΕΥΔ ΠΑΑ
δύναται να εμπλέξει στη διαδικασία προετοιμασίας Εταίρους απ’ όλα τα επίπεδα,
ανάλογα με τις ανάγκες.

2.3

Χρονοδιάγραμμα προετοιμασίας προγραμματικής περιόδου 2014‐2020

Ο κατωτέρω πίνακας αποτελεί ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών προκειμένου
να επιτευχθεί έγκαιρα και ορθά η προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής
περιόδου. Τονίζεται ότι η τήρηση του χρονοδιαγράμματος εξαρτάται σημαντικά από
την έγκριση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, η οποία προβλέπεται για το
Δεκέμβρη του 2012 και από την έγκριση των Κανονισμών, η οποία προβλέπεται για
την Άνοιξη του 2013.
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ΧΡΟΝΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΜΕΛΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΑΑ)

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014‐2020 ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 6ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014‐2020

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

1o ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (13‐7‐12)

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2012

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (WORKSHOPS)

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2012

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

2ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΞΗ 2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΡΙ 2013

3ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΛΟΚΑΡΙ 2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΑ 2014‐2020

Ιούνιος 2012
Παρουσίαση των προτάσεων Κανονισμών που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη, στο
πλαίσιο της 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ, που έγινε
στις 14 Ιουνίου 2012.
Καθορισμός των εταίρων αγροτικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο του άρθρου 5 της
πρότασης κανονισμού για το ΚΣΠ, όπως περιγράφεται στην παρούσα εγκύκλιο.
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Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της ανάλυσης SWOT, ώστε τα οριστικά
παραδοτέα να είναι έτοιμα στο τέλος του έτους 2012. Η ανάλυση της υφιστάμενης
κατάστασης του ελληνικού αγροτικού χώρου θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για
τη διαμόρφωση του σωστού μίγματος πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη. Θα
είναι διαθέσιμο σε κάθε μέτοχο της εταιρικής σχέσης της πολιτικής για την αγροτική
ανάπτυξη για τη διαμόρφωση των στρατηγικών στόχων της.

Ιούλιος 2012
Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της εκ των προτέρων (ex‐ante)
αξιολόγησης του ΠΑΑ 2014‐2020.
Διεξαγωγή του 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013
στις 13 Ιουλίου 2012. Ο σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναπτύξει και να
καλλιεργήσει την εταιρική σχέση στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και
να βάλει τη βάση για ένα κοινό όραμα για τη στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης της
Ελλάδας 2014‐2020, μέσα από τη συμμετοχική διαδικασία, το διάλογο και τη
διαβούλευση.

Φθινόπωρο 2012
Διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων με τη συμμετοχή εταίρων από όλα τα
επίπεδα (χωρικά και τομεακά) ανάλογα με την περιοχή ενδιαφέροντός τους.
Τα ανωτέρω δημοσιοποιήθηκαν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, στην 6η Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14
Ιουνίου 2012. Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτής πραγματοποιήθηκε και μια πρώτη
παρουσίαση του κανονιστικού πλαισίου αγροτικής ανάπτυξης.

Χειμώνας 2012‐2013
Διεξαγωγή του 2ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αγροτικής Ανάπτυξης όπου θα
παρουσιαστούν οι στρατηγικές επιλογές και θα τεθούν σε διαβούλευση.
Προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου είναι η ανακοίνωση του
προϋπολογισμού.
Οργάνωση Ομάδων Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του ΠΑΑ 2014‐2020 για τη
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διαμόρφωση συγκεκριμένων μέτρων και δράσεων του ΠΑΑ 2014‐2020.

Άνοιξη – Καλοκαίρι 2013
Την άνοιξη του 2013 αναμένεται η έγκριση των κανονισμών από τα θεσμικά όργανα
της ΕΕ, το καλοκαίρι η έγκριση της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης από το Υπουργικό
Συμβούλιο, σύμφωνα με την «1η εγκύκλιο Σχεδιασμού και Κατάρτισης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιόδου 2014‐2020» και το φθινόπωρο η
υποβολή της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης και του ΠΑΑ στην Επιτροπή.
Η ΣΕΣ και το ΠΑΑ 2014‐2020 θα καταρτιστούν παράλληλα. Συνεπώς το σχέδιο του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014‐2020 θα ανακοινωθεί στο 3ο
Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Αγροτική Ανάπτυξη (Καλοκαίρι 2013) και θα τεθεί
σε διαβούλευση πριν εγκριθεί η ΣΕΣ από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στην ιστοσελίδα http://www.agrotikianaptixi.gr έχει δημιουργηθεί ο ειδικός χώρος
«ΚΑΠ μετά το 2013», που αφορά στην προγραμματική περίοδο 2014‐2020. Ο
ειδικός αυτός χώρος αρχικά θα χρησιμεύσει ως ουσιαστικός πόλος διάχυσης της
ενημέρωσης ενώ στη συνέχεια θα αναπτυχθεί σαν πλατφόρμα ανταλλαγής και
ανάπτυξης ιδεών για την αγροτική ανάπτυξη.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(υπογεγραμμένο)
Καθηγητής ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΛΓΑ
ΟΠΕΚΕΠΕ
ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (ΟΠΕ)
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
13 Περιφέρειες της Χώρας
7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)
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ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιρειών (HELLADA)
Ελληνικό Δίκτυο LEADER

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ‐ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
(ΟΚΕ) ‐ Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
(ΓΣΕΕ) ‐ Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων Ελλάδος
(ΠΑΣΕΓΕΣ) ‐ Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών
(ΓΕΣΑΣΕ) ‐ Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας
(ΣΥΔΑΣΕ) ‐ Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας
(ΠΕΝΑ) ‐ Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών
Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών
Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων
Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων
Ένωση Οινοποιών Ελλάδας
ΣΕΚ ‐ Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας
ΠΕΚ – Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων
Ομοσπονδία Βοοτροφικών Συλλόγων Ελλάδος
Σύνδεσμος Αγελαδοτρόφων Γαλακτοπαραγωγών Ελλάδας
Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδας
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ – Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση Πτηνοτροφικών Προϊόντων

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Ζωοτροφών
Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος
Ένωση Ελλήνων Δασοκτημόνων
Σωματείο Δασεργατών Μακεδονίας – Θράκης ‐ Θεσσαλίας
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ‐ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τ.Ε.Ε. ‐ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Π.Ο.Σ.Γ. – Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων
Π.Ε.Ε.ΓΕ. – Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωπόνων
Σ.Ε.Β. ‐ Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχανιών
Σ.Ε.Τ.Ε. ‐ Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
Σ.Ε.Β.Τ. ‐ Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων
Ε.Α.Β.Ο.Σ.Ε. ‐ Ένωση Αγροτουριστικών Βιοτεχνικών και Οικοτεχνικών Συν/σμών Ελλάδας

Ι.Ο.Β.Ε. – Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών
Ε.ΚΑ.ΓΕ.Μ. ‐ Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδας
Σ.Ε.Ε. ‐ Σύνδεσμος Ελλήνων Εξαγωγέων
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Ελληνικό Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
ΕΚΒΥ ‐ Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
WWF HELLAS ‐ Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ – Αστική Εταιρία για την προστασία της Άγριας Ζωής και του φυσικού
περιβάλλοντος
ΚΑΛΛΙΣΤΩ – Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Α.Ε.Ι.
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Πάντειο Πανεπιστήμιο
 Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 Σχολή Γεωπονίας
 Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
 Πολυτεχνική Σχολή ‐ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας
 Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
 Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 Σχολή Περιβάλλοντος
T.E.I.
Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
 Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
 Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
 Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
Τ.Ε.Ι. Λάρισας
 Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
 Τμήμα Τεχνολογίας Γεωπονίας
Τ.Ε.Ι. Καβάλας
 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
 Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας
 Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου
 Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας
Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
 Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων
 Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αμερικανική Γεωργική Σχολή ‐ Κολέγιο Περρωτής
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων
Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας
ΕΤ.ΑΓΡ.Ο. ‐ Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας
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