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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3η Συνεδρίαςη τησ Συνζλευςησ των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτφων 

(European Rural Networks Assembly 3rd meeting) 

Βρυξζλλεσ, 1η Δεκεμβρίου 2016 

 

 

H Συνζλευςη των Αγροτικών Δικτφων είναι το κφριο κοινό όργανο διακυβζρνθςθσ του 

Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΔΑΑ) και του Δικτφου Ευρωπαϊκισ Σφμπραξθσ 

Καινοτομίασ για τθν παραγωγικότθτα και τθ βιωςιμότθτα τθσ γεωργίασ (Δίκτυο ΕΣΚ).  

H Συνζλευςθ απαρτίηεται από εκπροςϊπουσ των Εκνικϊν Αγροτικϊν Δικτφων, τισ 

Διαχειριςτικζσ Αρχζσ, τουσ Οργανιςμοφσ Ρλθρωμϊν, μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ ςε 

επίπεδο ΕΕ, οργανϊςεισ ςε επίπεδο ΕΕ που εκπροςωποφν περιφερειακζσ ι/και τοπικζσ 

αρχζσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ, Ομάδεσ Τοπικισ 

Δράςθσ Leader (μία από κάκε κράτοσ μζλοσ), φορείσ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν επί 

γεωργικϊν κεμάτων, ινςτιτοφτα γεωργικϊν ερευνϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν παροχι 

υπθρεςιϊν ςτιριξθσ τθσ καινοτομίασ.  

Η Συνζλευςθ αποτελεί μια ενοποιθμζνθ πλατφόρμα κατάκεςθσ απόψεων των 

εμπλεκομζνων ςε κζματα πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ 2014-2020, με τθν οποία 

εξαςφαλίηεται ο ςυντονιςμόσ μεταξφ των Δικτφων, θ προϊκθςθ των ανταλλαγϊν και τθσ 

δικτφωςθσ κακϊσ και το ςτρατθγικό πλαίςιο των προτεραιοτιτων και δραςτθριοτιτων του 

ΕΔΑΑ και του Δικτφου ΕΣΚ. 

 

Η τρίτη Συνεδρίαςη τησ Συνζλευςησ των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτφων 

πραγματοποιικθκε τθν 1θ Δεκεμβρίου 2016 ςτισ Βρυξζλλεσ. Στθ ςυνάντθςθ παραβρζκθκαν 

θ κα Μακρανδρζου Μαρία-Χριςτίνα, ωσ εκπρόςωποσ του Εκνικοφ Αγροτικοφ Δικτφου, ο κοσ 

Θεοδωρόπουλοσ Ακανάςιοσ, ωσ εκπρόςωποσ των Ραρόχων Γεωργικϊν Συμβουλϊν και θ κα 

Κανελλάκθ Βαςιλικι, ωσ εκπρόςωποσ του Οργανιςμοφ Ρλθρωμϊν. 

Ρρόεδροσ τθσ ςυνζλευςθσ ιταν ο κοσ Aldo Longo, Διευκυντισ Γενικϊν Θεμάτων Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Ζρευνασ τθσ DG Agri (Directorate H). 
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Οι εργαςίεσ ξεκίνθςαν ςτισ 09:30, με τθν κιρυξθ τθσ ζναρξθσ των εργαςιϊν από τον 

Ρρόεδρο τθσ Συνζλευςθσ ο οποίοσ ζκανε μια επιςκόπθςθ των ςυνεδριάςεων τθσ 

Συνζλευςθσ κατά τθν τελευταία διετία. 

Στθ ςυνζχεια, ςτθν ειςαγωγικι ομιλία του, ο Επίτροποσ Γεωργίασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, 

κοσ Phil Hogan ενκάρρυνε τα μζλθ των ευρωπαϊκϊν και εκνικϊν δικτφων να ςυνεχίςουν να 

ανταλλάςουν εμπειρίεσ και γνϊςθ ςε κζματα αγροτικισ ανάπτυξθσ, υποςτθρίηοντασ ενεργά 

τθν «από κάτω προσ τα πάνω» προςζγγιςθ και τθ διαβοφλευςθ με τουσ εμπλεκόμενουσ ςε 

κζματα αγροτικισ ανάπτυξθσ. Τα κφρια ςθμεία τθσ ομιλίασ του, ςυνοψίηονται ςτα εξισ: 

 Η Διακιρυξθ Cork 2.0 και θ ςθμαςία τθσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ μελλοντικισ 

ευρωπαϊκισ πολιτικισ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ: θ Διακιρυξθ Cork 2.0 και οι 10 

προτεραιότθτεσ που προτείνει κα πρζπει να οδθγιςουν ςε ζνα Σχζδιο Δράςθσ ςε 

πολιτικό επίπεδο και ςε διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ οι οποίεσ κα μπορζςουν να 

ςυνδιαμορφϊςουν το πλαίςιο τθσ αγροτικισ πολιτικισ για το μζλλον. 

 Η εξζταςθ των επιπτϊςεων των άλλων πολιτικϊν που εφαρμόηονται ςτισ αγροτικζσ 

περιοχζσ (το λεγόμενο «Rural proofing”) και θ ςυμπλθρωματικότθτα 

χρθματοδότθςθσ και πολιτικϊν. 

 Η αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων με προςπάκεια εξεφρεςθσ λφςεων και 

δθμιουργίασ ευκαιριϊν, με επικζντρωςθ ςτα ςθμεία τθσ εφαρμογισ που χριηουν 

βελτίωςθσ. 

 Η αξιοποίθςθ τθσ εμπειρίασ και το «χτίςιμο» ευκαιριϊν μζςω των προγραμμάτων 

τοπικισ ανάπτυξθσ των 2.000 περίπου Ομάδων Τοπικισ δράςθσ LEADER. 

 Η ενκάρρυνςθ πνεφματοσ επιχειρθματικότθτασ ςε όλουσ τουσ τομείσ.  

 Οι ευκαιρίεσ που αναδεικνφονται για τθν «πράςινθ» γεωργία, τθν απόκτθςθ 

δεξιοτιτων ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ και τθ χριςθ αποτελεςματικϊν εργαλείων για 

τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων. 

 Η ςυνζχιςθ τθσ προςπάκειασ κάλυψθσ των αγροτικϊν περιοχϊν από ευρυηωνικά 

δίκτυα (κάλυψθ μόνο 25% ςτθν παροφςα φάςθ) και χριςθ των τεχνολογιϊν 

ψθφιοποίθςθσ ςε όλο το φάςμα εφαρμογισ των παρεμβάςεων των ΡΑΑ. 

Στθ ςυνζχεια, ο κοσ A. Longo ανακοίνωςε τθν θμεριςια διάταξθ τθσ Συνεδρίαςθσ και 

επεςιμανε ότι θ Διακιρυξθ Cork 2.0 κα είναι ςφντομα διακζςιμθ ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ τθσ 

Ε.Ε. 

Το πρϊτο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ιταν θ αξιολόγθςθ των δραςτθριοτιτων των 

δικτφων από τθν ζναρξθ τθσ προγραμματικισ περιόδου 2014-2020 μζχρι ςιμερα και θ 

ανάδειξθ των κετικϊν αποτελεςμάτων και των δράςεων αντίςτοιχα που χριηουν 

βελτίωςθσ. 

Η πρϊτθ παρουςίαςθ ζγινε από τθν κα Veronika Madner, από τθ Διαχειριςτικι Αρχισ τθσ 

Αυςτρίασ, ωσ εκπρόςωποσ των Διαχειριςτικϊν Αρχϊν. Αναδείχκθκαν δυςλειτουργίεσ ςτισ 

δραςτθριότθτεσ των δικτφων, προτάκθκαν διορκωτικζσ ενζργειεσ και τονίςτθκε ο ρόλοσ τθσ 

ενεργοφσ ςυμμετοχισ, ςυνεργαςίασ και ςυνειςφοράσ. Επίςθσ τονίςτθκε θ αναγκαιότθτα 

ανάδειξθσ με πιο προςβάςιμο τρόπο του μεγάλου όγκου πλθροφόρθςθσ που παράγεται 

προκειμζνου να ενθμερϊνονται καλφτερα οι ενδιαφερόμενοι. 
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Η δεφτερθ παρουςίαςθ ζγινε από τθν κα Maria Custodia-Correia από το Εκνικό Αγροτικό 

Δίκτυο τθσ Ρορτογαλίασ, ωσ εκπρόςωποσ των Εκνικϊν Αγροτικϊν Δικτφων. Ραρουςίαςε 

αποτελζςματα ερωτθματολογίων για τθν ικανοποίθςθ ι όχι των μελϊν από τισ 

δραςτθριότθτεσ των δικτφων και ζκανε προτάςεισ βελτίωςθσ ςε ευρωπαϊκό και τοπικό 

επίπεδο. Επίςθσ τόνιςε τθν αναγκαιότθτα μετάφραςθσ ςτισ γλϊςςεσ των Κρατϊν Μελϊν 

του πλθροφοριακοφ υλικοφ που παράγεται ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η τρίτθ παρουςίαςθ ιταν από τθν οπτικι των Μθ Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων (NGOs) τθσ 

Συνζλευςθσ και ζγινε από τον κο Franz Thoma του CEPF (Critical Ecosystem Partnership 

Fund). Εντόπιςε επίςθσ προβλιματα ςτισ δραςτθριότθτεσ των δικτφων, πρότεινε 

διορκωτικζσ ενζργειεσ ςε ςχζςθ με τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ, τθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ τθσ πολιτικισ και τθν αφξθςθ τθσ ενθμζρωςθσ (δθλ. τουσ γενικοφσ ςτόχουσ του 

Δικτφου, ςφμφωνα με τον Καν. 1305/2013). 

Η τζταρτθ παρουςίαςθ ζγινε από τθν κα Antonella Zona τθσ DG Agri, που μίλθςε για τθν 

αυτοαξιολόγθςθ των δικτφων, θ οποία πρζπει να ξεκινάει (ςφμφωνα με τα ςυμπεράςματα 

τθσ 2θσ Συνεδρίαςθσ) από τθ λογικι τθσ παρζμβαςθσ με ςαφείσ ςτόχουσ, δείκτεσ και 

ανατροφοδότθςθ με αποτελζςματα (30 κατθγορίεσ δραςτθριοτιτων, 40 δείκτεσ εκροϊν, 25 

δείκτεσ αποτελζςματοσ και 22 ερωτιματα αξιολόγθςθσ). Διαχϊριςε τθν αυτοαξιολόγθςθ 

από τθν επίςθμθ αξιολόγθςθ και παρουςίαςε το υπό διαμόρφωςθ ςτρατθγικό πλαίςιο 

εργαςίασ (strategic framework) που προετοιμάηεται από τθ Διευκφνουςα Ομάδα (Steering 

Group). Τζλοσ προςδιόριςε τθ διαδικαςία τθσ αυτοαξιολόγθςθσ για το 2017. 

Μετά το διάλειμμα, ξεκίνθςε το δεφτερο κυρίωσ κζμα τθσ ατηζντασ, που ιταν θ ανάπτυξθ 

νζων δραςτθριοτιτων με βάςθ τθ Διακιρυξθ Cork 2.0. Η πρϊτθ παρουςίαςθ ζγινε από τθν 

κα Christiane Kirketerp de Viron τθσ DG Agri, θ οποία περιζγραψε τθ ςυμμετοχικι 

διαδικαςία που ακολουκικθκε από τισ ομάδεσ εργαςίασ και οδιγθςε ςτθν καταγραφι των 

10 προτεραιοτιτων τθσ Διακιρυξθσ.  

Επεςιμανε ότι ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων τθσ Ρράςινθσ Εβδομάδασ ςτο Βερολίνο 

(International Green Week Berlin) που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 20-29 Ιανουαρίου 2017, 

διοργανϊνεται ςυηιτθςθ με κζμα «The "Cork 2.0 Declaration - From Reflection to Action"» 

ςτισ 20/1/2017 υπό τθν αιγίδα του Ευρωπαίου Επιτρόπου Phil Hogan και του 

Ομοςπονδιακοφ Υπουργοφ Τροφίμων και Γεωργίασ τθσ Γερμανίασ Christian Schmidt. Οι 

ενδιαφερόμενοι μποροφν να εγγραφοφν ςτθν ακόλουκθ ιςτοςελίδα 

https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/CORK2017/start μζχρι τισ 13/1/2017. 

Η δεφτερθ παρουςίαςθ ζγινε από τον κο Matthias Langemeyer τθσ DG Agri και αφοροφςε 

ςτισ δραςτθριότθτεσ των δικτφων για το Cork 2.0. Ήδθ οι 10 προτεραιότθτεσ των δικτφων κα 

μποροφςαν να τροφοδοτιςουν τισ 10 κατευκφνςεισ τθσ Διακιρυξθσ: 

https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/CORK2017/start
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Συνοπτικά ανακοίνωςε τα εξισ: 

 Δράςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ και απλοφςτερθ υλοποίθςθ των 

προγραμμάτων, τθν ενίςχυςθ των εκνικϊν δικτφων, τθν υποςτιριξθ του CLLD. 

 Δικτφωςθ των Επιχειρθςιακϊν Ομάδων (Operational Groups). 

 Υποςτιριξθ του δικτφου ΕΣΚ (EIP AGRI). 

 Δράςεισ του Evaluation Helpdesk για το 2017. 

 Θεματικζσ προτεραιότθτεσ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ENRD). 

 Δράςεισ του δικτφου ΕΣΚ για το 2017 (βλ. φωτ. παρακάτω).  
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Στθ ςυνζχεια παρουςιάςτθκαν οι προτάςεισ από τθ Διευκφνουςα Ομάδα (Steering Group) 

για τθν «εμβάκυνςθ» τθσ Διακιρυξθσ (Taking Cork Forward). Ο κοσ John Place (UK dept. for 

Environment, Food & Rural Affairs) από τθν πλευρά των Διαχειριςτικϊν Αρχϊν τόνιςε 4 

ςθμεία: 

 Βελτίωςθ τθσ ςθμαντικότθτασ, τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ και τθσ αντίλθψθσ για τισ 

αγροτικζσ περιοχζσ (ςυςχζτιςθ με τθν 1θ προτεραιότθτα τθσ Διακιρυξθσ). 

 Κατάςταςθ και αξιολογιςεισ τρεχόντων προγραμμάτων (ςυςχζτιςθ με τισ 2θ – 7θ και 

τθ 10θ προτεραιότθτεσ τθσ Διακιρυξθσ). 

 Συνεχισ εςτίαςθ ςτθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ και ςτθν απλοποίθςι τθσ (ςυςχζτιςθ 

με τισ 8θ – 9θ προτεραιότθτεσ τθσ Διακιρυξθσ). 

 Εκκίνθςθ ςυηιτθςθσ για τθν πολιτικι μετά το 2020 (ςυςχζτιςθ με τισ 2θ – 7θ 

προτεραιότθτεσ τθσ Διακιρυξθσ). 

Οι κ.κ. Edgars Linde (Λετονία) & Aistair Prior (Μεγάλθ Βρετανία) από τθν πλευρά των 

Εκνικϊν Δικτφων και ο κοσ Radim Srsen (Αντιπρόεδροσ του ELARD/European Leader 

Association for Rural Development) από τθν πλευρά των ΜΚΟ, Ερευνθτικϊν Ινςτιτοφτων και 

των Ραρόχων Γεωργικϊν Συμβουλϊν ζκαναν τισ επόμενεσ παρουςιάςεισ. Ο τελευταίοσ 

ςυμπεριζλαβε, μεταξφ άλλων, τθν παρακάτω ενδιαφζρουςα διαφάνεια: 
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Κατόπιν, με τθν παρότρυνςθ και τισ οδθγίεσ του κου David Lamb (ENRD Contact Point), 

ςχθματίςτθκαν μικρζσ ομάδεσ εργαςίασ από εκπροςϊπουσ, οι οποίεσ κατζγραψαν 

ςφντομεσ προτάςεισ δράςθσ για τθν επεξεργαςία των προτεραιοτιτων τθσ Διακιρυξθσ και 

οι οποίεσ ςυγκεντρϊκθκαν από το ENRD Contact Point για αξιοποίθςθ. 

Μετά το διάλειμμα, ςτισ 14.30, ξεκίνθςε το τρίτο κζμα τθσ ατηζντασ το οποίο αφοροφςε τθν 

ψθφιοποίθςθ (digitisation). Κατόπιν μιασ ςφντομθσ ειςαγωγισ από τον Ρροεδρεφοντα κο A. 

Longo, ζγινε μια παρουςίαςθ για τθν περιγραφι και τθν ζννοια του όρου κακϊσ και τθν 

τρζχουςα πραγματικότθτα ςτθν Ευρϊπθ από τον κο Joel Bacquet τθσ DG Connect. 

Η ψθφιοποίθςθ είναι μια πρωτοβουλία τθσ DG Connect και αφορά ςτθν ψθφιοποίθςθ όλων 

των παραγωγικϊν κλάδων. Επιδιϊκει όλοι οι κλάδοι να επωφελοφνται από τθν ψθφιακι 

καινοτομία, μζςω του ςυντονιςμοφ των δράςεων και τθσ κινθτοποίθςθσ δθμόςιων και 

ιδιωτικϊν πόρων. 
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Σε αυτό το πλαίςιο ιδιαίτερθ ςθμαςία ζχουν: 

 Η δθμιουργία πανευρωπαϊκοφ δικτφου Κόμβων Ψθφιακισ Καινοτομίασ (Digital 

Innovation Hubs) που ςυνδζουν Κυβερνιςεισ, επιχειριςεισ, ερευνθτικά κζντρα, 

χρθματοδότεσ κ.λπ. 
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 Η ενδυνάμωςθ τθσ θγεςίασ ςτισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ με τθ δθμιουργία αξίασ ςτισ 

ψθφιακζσ αλυςίδεσ και πλατφόρμεσ (leadership in digital value chains and 

platforms). 

 

 To Internet of Things, δθλαδι ζνα δίκτυο που ςυνδζει ανκρϊπουσ και ςυςκευζσ και 

διευκολφνει και αξιοποιεί τθν ανταλλαγι ενόσ τεράςτιου όγκου δεδομζνων. 

Για τθν ευρωπαϊκι γεωργία τα παραπάνω μποροφν να ςθμαίνουν ςθμαντικά οφζλθ μζςω 

τθσ χριςθσ αυτοματιςμϊν, αυτόνομων μθχανϊν, γεωργίασ ακριβείασ κ.λπ. 

Ζπειτα ζγινε μια ςφντομθ παρζμβαςθ από τον Ρροεδρεφοντα κο A. Longo και δόκθκε λίγοσ 

χρόνοσ για τοποκετιςεισ/προβλθματιςμοφσ από τα μζλθ. Η ςθμαντικότερθ ιταν από 

εκπροςϊπουσ από τθν Μεγάλθ Βρετανία και αφοροφςε ςτισ ελλείψεισ και διαφορζσ εντόσ 

τθσ Ε.Ε. ςτισ ευρυηωνικζσ υποδομζσ. 

Στθ ςυνζχεια ζγινε θ τελευταία παρουςίαςθ πριν τθν ειςαγωγι ςτα εργαςτιρια, από τον κο 

Iman Boot τθσ DG Agri και τθν κα Edina Ocsko από το ENRD Contact Point και αφοροφςε ςτθ 

ςυνειςφορά των Δικτφων ςε κζματα ψθφιοποίθςθσ. Τονίςτθκαν οι ευκαιρίεσ που 

προςφζρει θ ψθφιοποίθςθ αλλά και προβλθματιςμοί, όπωσ οι διαφορζσ που υπάρχουν 

ςτισ ευκαιρίεσ πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία και θ πρόςβαςθ ςε ιδιωτικά ςτοιχεία από 

τρίτουσ. 

Με τθν κακοδιγθςθ του κου D. Lamb (ENRD Contact Point), ζγινε ο χωριςμόσ των 

εκπροςϊπων ςτα εργαςτιρια, ανάλογα με τθν ιδιότθτα του φορζα που εκπροςωποφν. Το 

κζμα των εργαςτθρίων ιταν κοινό, δθλαδι θ ψθφιοποίθςθ και ο ρόλοσ των εμπλεκόμενων 

με τθν αγροτικι ανάπτυξθ (digitisation – the role for rural stakeholders).  
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Η κα Κανελλάκθ ςυμμετείχε ςτο εργαςτιριο 1 (Διαχειριςτικζσ Αρχζσ και Οργανιςμοί 

Ρλθρωμϊν), θ κα Μακρανδρζου ςτο εργαςτιριο 2 (Εκνικά Δίκτυα και ΟΤΔ) και ο κοσ 

Θεοδωρόπουλοσ ςυμμετείχε ςτο εργαςτιριο 4 (Ερευνθτικά Ινςτιτοφτα και Ράροχοι 

Γεωργικϊν Συμβουλϊν). 

Οι ερωτιςεισ που τζκθκαν για ςυηιτθςθ ιταν: 

 Ρωσ ανταποκρίνονται ςτθν ψθφιοποίθςθ οι οργανιςμοί που ανικετε; 

 Ρου διακρίνετε τισ μεγαλφτερεσ ανάγκεσ και ευκαιρίεσ για το μζλλον για τον 

οργανιςμό που ανικετε; 

 Ροιεσ προτάςεισ υπάρχουν (προσ δίκτυα και άλλουσ) για να αξιοποιθκοφν οι 

ευκαιρίεσ ψθφιοποίθςθσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ; 
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Στο εργαςτιριο 1 παρουςιάςτθκε από τθν εκπρόςωπο του Flemish Land Academy, ςτα 

πλαίςια τθσ ςυηιτθςθσ για τθ Ψθφιοποίθςθ,  ο ρόλοσ των εμπλεκόμενων μερϊν ςτθν 

αγροτικι ανάπτυξθ. Η παρουςίαςθ αφοροφςε ςτθν εφαρμογι τθσ ψθφιοποίθςθσ με τθν 

κακιζρωςθ τθσ «ενιαίασ αίτθςθσ». Η «ενιαία αίτθςθ»  αποτελεί τόςο τθ γεωχωρικι αίτθςθ  

όςο και  τθ διλωςθ κοπριάσ - λιπαςμάτων για τθν αντίςτοιχθ τράπεηα ςυλλογισ αυτϊν των 

ςτοιχείων. Ριο ςυγκεκριμζνα, αφορά α) ςτθ διλωςθ των αγροτεμαχίων για τθ βαςικι 

ενίςχυςθ, ςτο πραςίνιςμα, ςτουσ νζουσ γεωργοφσ και ςτα αγροπεριβαλλοντικά μζτρα και β)  

ςτθν αίτθςθ για τισ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ «Ν», τθσ οδθγίασ για τα νιτρικά- (Οδθγία 

91/676EEC1). Ρθγαίνοντασ πίςω ςτο χρόνο και ςυγκεκριμζνα πριν το 2007 απαιτοφνταν δφο 

διαφορετικζσ καταχωριςεισ αγροτεμαχίων ςε δφο διαφορετικζσ υπθρεςίεσ.  Τϊρα μζςω 

του E-Office οι γεωργοί υποβάλλουν μια αίτθςθ. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται θ 

ταυτοποίθςθ των γεωργϊν αλλά και για τα αγροτεμάχια, τόςο τα δθλωκζντα ςτθν αίτθςθ 

τθσ περςινισ περιόδου όςο και τα νζα, καταγράφονται ςτοιχεία για τισ καλλιζργειεσ, τθν 

περίοδο χριςθσ, τον αρικμό των εκταρίων, τισ τυχόν εξειδικευμζνεσ μεκόδουσ παραγωγισ, 

το πραςίνιςμα κτλ. Πλα αυτά τα ςτοιχεία που υπάρχουν θλεκτρονικά επικοινωνοφνται 

/ανταλλάςςονται/διαςταυρϊνονται μεταξφ των υπθρεςιϊν που είναι υπεφκυνεσ για τθν 

αγροτικι ανάπτυξθ, αλλά και με άλλεσ υπθρεςίεσ όπωσ για παράδειγμα με υπθρεςίεσ τθσ 

Eurostat. Τα οφζλθ βζβαια από αυτι τθ διαχείριςθ είναι πολλά, αναφζρονται ενδεικτικά θ 

μείωςθ των λακϊν, των υπζρ καλφψεων αλλά και θ δυνατότθτα παροχισ ςυγκεντρωτικϊν 

ποιοτικϊν ςτοιχείων των αγροτεμαχίων από τθν ανάλυςθ των γεωχωρικϊν δεδομζνων. 

Σαφϊσ υπάρχουν και τα ςτάδια ελζγχων ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ, τόςο κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ τθσ αίτθςθσ όςο και μετά όπου γίνεται και θ ποιοτικι ανάλυςθ 

των ςτοιχείων. Ακολοφκθςε ςυηιτθςθ τόςο από το παράδειγμα τθσ Φλάνδρασ όςο και από 
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τθν εμπειρία των υπολοίπων ςυμμετεχόντων. Η Κφπροσ παρουςίαςε επίςθσ, προφορικά, 

τθν εμπειρία τθσ ςχετικά με τθν υποβολι τθσ Ενιαίασ Αίτθςθσ. .   

Στο εργαςτιριο 2 παρουςιάςτθκε από τθν κα Gråinne Dwyer το παράδειγμα «Ludgate Hub, 

Skibbereen: Ireland’s First 1GB Rural Town». Αποτελεί μία περίπτωςθ-φάρο για τισ 

αγροτικζσ περιοχζσ ςτθν Ιρλανδία, θ οποία αναδεικνφει τισ επενδυτικζσ δυνατότθτεσ που 

μποροφν να δθμιουργθκοφν ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ μζςω τθσ προϊκθςθσ των νζων 

τεχνολογιϊν: ςε μια κωμόπολθ 2.700 κατοίκων, ςτο Skibbereen, μετά τθν εγκατάςταςθ 

ευρυηωνικισ υποδομισ, δθμιουργικθκε ο ψθφιακόσ κόμβοσ Ludgate Hub, προκειμζνου να 

προςελκφςει start-ups διεκνϊν επιχειριςεων, να ςτθρίξει τθν απαςχόλθςθ και να 

διευκολφνει τον ψθφιακό αλφαβθτιςμό τθσ κοινότθτασ.   

Ακολοφκθςε ςυηιτθςθ ςε δφο υπο-ομάδεσ, μία μεταξφ των Εκνικϊν Αγροτικϊν Δικτφων και 

μία μεταξφ των Ομάδων Τοπικισ Δράςθσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ αναφζρκθκαν οι 

δυνατότθτεσ που δίνονται για τθ δθμιουργία υπθρεςιϊν μζςω τθσ αξιοποίθςθσ 

υφιςτάμενων ψθφιακϊν δικτφων (Φιλανδία), παραδείγματα ςχεδίων διακρατικισ 

ςυνεργαςίασ των Ομάδων Τοπικισ Δράςθσ LEADER και διεξαγωγι ςεμιναρίου για τισ ΟΤΔ, 

δεδομζνου ότι θ ψθφιοποίθςθ αποτελεί εκνικι προτεραιότθτα (Εςκονία), κατάρτιςθ 

εκνικισ ςτρατθγικισ για τα ευρυηωνικά δίκτυα (Αυςτρία), δθμιουργία ανοιχτϊν δεδομζνων 

(Κφπροσ). Σε γενικζσ γραμμζσ, φαίνεται ότι τα περιςςότερα Εκνικά Αγροτικά Δίκτυα δεν 

ζχουν ενςωματϊςει τθ ςυγκεκριμζνθ κεματολογία ςτισ δραςτθριότθτζσ τουσ.  

Τα κφρια ςθμεία που αναδείχκθκαν από τθ ςυηιτθςθ είναι:  

 Η ενίςχυςθ των προςπάκειασ επζκταςθσ των ευρυηωνικϊν δικτφων ςτισ αγροτικζσ 

περιοχζσ. 

 Η καταγραφι ςυγκεκριμζνων αναγκϊν και θ αντιμετϊπιςι τουσ από τα 

Ρρογράμματα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ. 

 Η προϊκθςθ καλϊν πρακτικϊν ςχετικά με τθν ψθφιοποίθςθ. 

 Ο ρόλοσ και θ ςυμβολι του ΕΤΡΑ. 

 Η καταγραφι των αναγκϊν των αγροτικϊν περιοχϊν ςε κζματα ψθφιοποίθςθσ από 

τισ Ομάδεσ Τοπικισ Δράςθσ. 

 Η καταγραφι των αναγκϊν για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων και εξοικείωςθσ των 

αγροτϊν ςε κζματα ψθφιοποίθςθσ. 

Στο εργαςτιριο 4 παρουςιάςτθκαν τα αποτελζςματα μελζτθσ του ILVO (Institute for 

Agricultural and Fisheries Research, Φλάνδρα, Βζλγιο) για τθν ψθφιοποίθςθ ςτθ γεωργικι 

πρακτικι. Ριο διαδεδομζνα παρουςιάηονται τα ςυςτιματα οδιγθςθσ με χριςθ GPS, οι 

αυτοματοποιθμζνεσ αμελκτικζσ μθχανζσ, θ χριςθ εφαρμογϊν μζςω smartphones κ.ά. Η 

γεωργία ακριβείασ ζχει μζχρι τϊρα περιοριςμζνθ επιτυχία λόγω μθ καλισ εξοικείωςθσ με 

τθν τεχνολογία, πολυπλοκότθτασ, πολλϊν δεδομζνων και αρνθτικισ ςχζςθσ κόςτουσ-αξίασ. 

Μζςω του ςυγχρθματοδοτοφμενου από τθν Ε.Ε. ζργου «Θεματικό Δίκτυο: Αποφάςεισ 

Γαλακτοπαραγωγισ για Αγρότεσ με τθ Χριςθ Δεδομζνων (Thematic Network Data Driven 

Dairy Decisions for Farmers / 4D4F) προςπακοφν να βοθκιςουν κτθνοτρόφουσ με μεγάλεσ 

εκμεταλλεφςεισ ςε 8 χϊρεσ τθσ Ε.Ε. να βελτιϊςουν τα αποτελζςματά τουσ αξιοποιϊντασ 

δεδομζνα (www.4d4f.eu). Ακολοφκθςαν τοποκετιςεισ των εκπροςϊπων επί των 3 

http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/assembly3_workshop2_grainne.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/assembly3_workshop2_grainne.pdf
http://www.4d4f.eu/
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ερωτιςεων και ςφντομθ ςυηιτθςθ (ςε δφο ομάδεσ, μια για τα Ερευνθτικά Ινςτιτοφτα και 

μια για τουσ Ραρόχουσ Γεωργικϊν Συμβουλϊν). 

Το απόγευμα ςτθν ολομζλεια παρουςιάςτθκαν από τουσ ςυντονιςτζσ των εργαςτθρίων τα 

αποτελζςματα των εργαςιϊν τουσ. Τα κυριότερα ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 

 Απαραίτθτθ θ ανάλυςθ κόςτουσ-οφζλουσ για τθν υιοκζτθςθ τθσ τεχνολογίασ. 

 Χρειάηεται εκπαίδευςθ των αγροτϊν. 

 Ενίςχυςθ των δεξιοτιτων χριςθσ τθσ τεχνολογίασ. 

 Εξαςφάλιςθ ευρυηωνικϊν και άλλων τεχνολογικϊν υποδομϊν. 

 Επαρκισ προςταςία δεδομζνων. 

Στθ ςυνζχεια ο κοσ M. Langemeyer τθσ DG Agri ανακοίνωςε τισ επόμενεσ εκδθλϊςεισ των 

δικτφων: 

 7θ ςυνάντθςθ υπο-ομάδασ καινοτομίασ ςτισ 16/2/2017 

 6θ ςυνάντθςθ υπο-ομάδασ LEADER/CLLD ςτισ 21/2/2017 

 7θ ςυνεδρίαςθ τθσ Διευκφνουςασ Ομάδασ ςτισ 18/5/2017 (προσ επιβεβαίωςθ) 

Η Συνεδρίαςθ ζκλειςε με τα αρχικά ςυμπεράςματα από τον κο A. Longo. 

Πλεσ οι παρουςιάςεισ και το ενθμερωτικό υλικό τθσ Συνεδρίαςθσ και των εργαςτθρίων 

είναι αναρτθμζνα ςτθ διεφκυνςθ https://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-

meetings/3rd-rural-networks-assembly-meeting-20161201_en. Στθν ίδια διεφκυνςθ κα 

αναρτθκοφν ςφντομα και τα επίςθμα ςυμπεράςματα.  

Ακινα, 20 Δεκεμβρίου 2016 
Οι ςυμμετζχοντεσ 
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