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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4η Συνεδρίαση της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτύων 

(European Rural Networks Assembly 4th meeting) 

Στις 14 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στο κέντρο συνεδριάσεων 
Albert Borschette, η τέταρτη Συνεδρίαση της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Αγροτικών 
Δικτύων (European Networks Assembly). Στη συνάντηση παραβρέθηκαν από την Ελλάδα ο 
κος Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος από την ΕΥΕ ΠΑΑ, ως εκπρόσωπος των Παρόχων 
Γεωργικών Συμβουλών και η κα Κανελλάκη Βασιλική από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως εκπρόσωπος 
του Οργανισμού Πληρωμών. 

Προεδρεύων της Συνέλευσης ήταν ο κος Mario Milouchev (Διευθυντής Αγροτικής 
Ανάπτυξης Ι & προενταξιακής βοήθειας/Directorate E της DG Agri), ο οποίος αφού κήρυξε 
την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης στις 09.30, καλωσόρισε τα μέλη και ανακοίνωσε 
την ατζέντα. 

Το πρόγραμμα της συνεδρίασης ξεκίνησε με την εισαγωγική ομιλία από τον κο Mihail 
Dumitru (Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της DG Agri). Τα κύρια σημεία της ομιλίας του, 
συνοψίζονται στα εξής: 

 Γενικά αναφορά στην υλοποίηση και την πρόοδο των Προγραμμάτων Αγροτικής 
Ανάπτυξης των Κρατών Μελών (ΠΑΑ) και στη συμβολή των Εθνικών Αγροτικών 
Δικτύων των Κρατών Μελών (ΕΑΔ), έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα από την 
πρώτη αυτό-αξιολόγησή τους. 

 Πρόοδος εργασιών για την τροποποίηση (εκσυγχρονισμός και απλοποίηση) της 
ΚΑΠ. Στις 29 Νοεμβρίου η Επιτροπή υιοθέτησε μια πολιτική επικοινωνίας για την 
ΚΑΠ μετά το 2020, η οποία συμβάλει και στη συζήτηση για το μέλλον της ΕΕ. 

 Κύρια σημεία της επικοινωνίας είναι η υποστήριξη της αγροτικής πολιτικής ως ένα 
καλό και επιτυχημένο παράδειγμα πολιτικής εντός της ΕΕ, η απαίτηση για καλύτερη 
στόχευση πόρων για τη χρηματοδότηση, το χτίσιμο μια γεωργίας βασισμένης στη 
γνώση, εντός της οποίας η καινοτομία και η έρευνα είναι στοιχεία-κλειδιά και η 
καλυτέρευση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές (με έμφαση στις νέες 
τεχνολογίες και τη δημιουργία «έξυπνων χωριών» - «smart villages»). 

 Στο πλαίσιο της ψηφιακής πολιτικής της ΕΕ, ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας 
δικτύου γραφείων (Broadband Competence Offices) υποστήριξης των πολιτών σε 
περιοχές χρηματοδότησης από την ΕΕ (μεταξύ των οποίων και αγροτικές) για 
θέματα αξιοποίησης της ευρυζωνικότητας και των ευκαιριών της ψηφιοποίησης 
(βλ. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-competence-offices). 

 Τα δίκτυα ENRD & EIP-Agri εντός του 2018 θα πρέπει να εργαστούν και σε θέματα 
σχετικά με τα ύδατα. Στους στόχους της συνάντησης είναι και η συζήτηση για τις 
δράσεις του επόμενου έτους. 

Το πρώτο θέμα του προγράμματος ήταν η επικοινωνία για την ΚΑΠ που έγινε στο τέλος 
Νοεμβρίου από την Επιτροπή. Η σχετική παρουσίαση για τη μελλοντική ΚΑΠ έγινε από τον 
κο Guido Castellano (DG Agri). Μέσα από την επικοινωνία αναδεικνύεται η έμφαση που 
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πρέπει να δοθεί στις προκλήσεις και στις ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι γεωργικές και 
αγροτικές περιοχές και πιο συγκεκριμένα στη βιωσιμότητα των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, στο μέλλον των αγροτικών περιοχών, σε θέματα κλιματικής αλλαγής και 
περιβαλλοντικά, στη γνώση στις αγροτικές περιοχές και όλα αυτά μαζί στο συνολικό 
πλαίσιο της λειτουργίας της ΕΕ (προτεραιότητες, πολιτική συνοχής, συμπληρωματικότητα, 
προστιθέμενη αξία, αποτελεσματικότητα, απλοποίηση, οικονομικά αποτελέσματα). Αυτοί 
οι στόχοι και προτεραιότητες της παρέμβασης πρέπει να συσχετιστούν με πιο στοχευμένη 
και αποδοτική πολιτική κάθε Κράτους Μέλους (ΚΜ). Τα ΚΜ θα πρέπει να σχεδιάσουν μέτρα 
τα οποία θα ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες και ευρωπαϊκούς στόχους, 
διαθέτοντας τους απαιτούμενους πόρους, καταγράφοντας και παρακολουθώντας  την 
εκτέλεσή τους. Άλλα σημεία που αναφέρθηκαν ήταν η χρήση της έρευνας και της 
καινοτομίας, το αγροτικό εισόδημα (ακόμη παραμένει χαμηλότερο του μέσου εισοδήματος 
και χρειάζεται ενίσχυση), η άνιση κατανομή των ενισχύσεων, η επένδυση που απαιτείται 
προκειμένου να αυξηθεί η απόδοση της αγροτικού τομέα, η διαχείριση κινδύνου, η 
αλληλεπίδραση της γεωργίας με τις περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις, η ανάγκη για 
συνολική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και η προσέλκυση νέων στη γεωργία. Τέλος, 
παρουσιάστηκε ο οδικός χάρτης για την επερχόμενη διαδικασία εκσυγχρονισμού και 
απλοποίηση της ΚΑΠ. 

 

Κατά τις απαντήσεις σε ερωτήσεις που έγιναν, διευκρίνιστηκε ότι τώρα συζητάμε μόνο για 
ένα σχέδιο επικοινωνίας της κύριας πολιτικής και ότι είναι περισσότερο απαραίτητη η 
συνάφεια με τις άλλες πολιτικές της ΕΕ και των ΚΜ. Επίσης, ότι θέλουν να ενισχύσουν τους 
δεσμούς αστικών-αγροτικών περιοχών, να απλοποιήσουν την πολιτική, να θεσπίσουν και 
να συμφωνήσουν με τα ΚΜ περιβαλλοντικούς δείκτες, στο πλαίσιο της μείωσης της 
πολυπλοκότητας των ισχυουσών περιβαλλοντικών πολιτικών. 

Η δεύτερη παρουσίαση έγινε από την κα Agnieszka Gogolewska (DG Agri) και είχε ως θέμα 
τη σύνθεση των αποτελεσμάτων των ex-post αξιολογήσεων των ΠΑΑ 2007-2013. Η 
παρουσίαση αναπτύχθηκε σε τρία μεγάλα κομμάτια, στο σκοπό της σύνθεσης, στη 
μεθοδολογία – δομή της  και στα συμπεράσματα. Ο στόχος είναι η παροχή μιας ανάλυσης 
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για τις ex-post αξιολογήσεις των ΠΑΑ 2007-2013, να προσδιορίσει τις κοινές τάσεις, να 
επισημάνει τις διαφορές μεταξύ των προγραμμάτων και να παρέχει συμπεράσματα και 
συστάσεις. Τα δεδομένα που αναλύθηκαν ήταν οι χρηματοδοτικοί πίνακες των δαπανών 
ανά Μέτρο και Άξονα για όλα τα ΠΑΑ, 91 ex-post αξιολογήσεις - εκθέσεις, 87 ΠΑΑ, 4 
προγράμματα σε εθνικά δίκτυα, 27 εθνικά στρατηγικά πλάνα και δύο εθνικά πλαίσια. 
Παρουσιάστηκε η μεθοδολογία, η οποία περιλάμβανε ερωτηματολόγια σχετικά με τη 
συνεισφορά των προγραμμάτων στην οικονομία, στο περιβάλλον, στη διαφοροποίηση και 
στην ποιότητα της ζωής, στη συνολική εφαρμογή τους. Τέλος, η παρουσίαση περιλάμβανε 
τα αποτελέσματα των Μέτρων ανά Άξονα εστιάζοντας σε ενδεικτικά μέτρα και 
στρατηγικούς στόχους που αυτά στόχευαν. Πιο συγκεκριμένα, για τον Άξονα 1 
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των μέτρων 121 & 125, για τον Άξονα 2 των μέτρων 211-
212-214, για τον Άξονα 3 των μέτρων 311 & 322 και για τον Άξονα 4 των μέτρων 421 & 431 
(π.χ. η παρακάτω διαφάνεια για τον Άξονα 1 και τη συμβολή των Μέτρων στην 
ανταγωνιστικότητα). 

 

Μετά το σύντομο διάλειμμα για καφέ, έγινε η τρίτη παρουσίαση από την κα Sari Rannanpaa 
(ENRD Contact Point) για τα αποτελέσματα της αυτο-αξιολόγησης των Δικτύων και τις 
προτάσεις της Διευθύνουσας Ομάδας (Steering Group) των Δικτύων. Τονίστηκε ο αυξημένος 
αριθμός διοργανώσεων και συμμετεχόντων σε αυτές. Οι προτάσεις της Διευθύνουσας 
Ομάδας ήταν σε 3 άξονες: ενίσχυση της συμμετοχής, βελτίωση της ποιότητας πολιτικής και 
αύξηση της ενημερότητας. 

Στη συνέχεια έγινε ο χωρισμός των εκπροσώπων σε ομάδες συζήτησης, ανάλογα με την 
ιδιότητα του φορέα που εκπροσωπούν. Η κα Κανελλάκη συμμετείχε στην ομάδα με τους 
εκπροσώπους των Οργανισμών Πληρωμών και ο κος Θεοδωρόπουλος συμμετείχε στην 
ομάδα με τους εκπροσώπους των συμβούλων και των Ερευνητικών Ινστιτούτων. Οι ομάδες 
είχαν ως αντικείμενο συζήτησης 3 κοινά θέματα-στόχους που αφορούσαν τη δικτύωση και 
διήρκησαν μέχρι το μεσημεριανό διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα και την επιστροφή στην 
ολομέλεια στις 14.00, ο κος Mike Gregory (ENRD Contact Point) παρουσίασε συνοπτικά τις 
προτάσεις των ομάδων ανά θέμα-στόχο: 
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 Χρειάζεται η ενεργοποίηση διαφορετικών ενδιαφερόμενων για τη διάδοση και 
ευαισθητοποίηση στην εφαρμοζόμενη πολιτική και η χρήση διαφορετικών μέσων 
επικοινωνίας. 

 Είναι απαραίτητη η εύρεση επιτυχημένων παραδειγμάτων εφαρμογής των 
Προγραμμάτων και η συζήτηση και απόφαση ποιες είναι πραγματικά οι καλύτερες 
πρακτικές σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

 Περισσότερη ή λιγότερη απλοποίηση του μηνύματος για την ευαισθητοποίηση, 
διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας, μετάφραση (εντύπων, newsletters κ.λπ.) στις 
γλώσσες των ΚΜ να γίνεται σε επίπεδο ΕΕ ή τοπικά; 

Το επόμενο θέμα της ατζέντας ήταν οι δράσεις των δικτύων το 2018. Σε αυτό το πλαίσιο 
έγινε η παρουσίαση του κου Mike Gregory (ENRD Contact Point) για τις προγραμματισμένες 
δραστηριότητες του ENRD για το 2018. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε το πολυετές 
πλαίσιο  που θα κινηθούν αυτές και οι έξι ειδικές προτεραιότητες για το 2018. Η πρώτη 
είναι η υποστήριξη σε μια πιο αποτελεσματική και απλούστερη υλοποίηση του 
προγράμματος, η δεύτερη η ενδυνάμωση των ΕΑΔ και των Μονάδων Υποστήριξης (NSUs), η 
τρίτη η υποστήριξη των δράσεων CLLD/Leader (μέσω της έρευνας των ΟΤΔ, workshops 
κ.λπ.), η τέταρτη η ανάπτυξη των «έξυπνων χωριών», η πέμπτη η αειφόρος διαχείριση του 
νερού και των εδαφών και η έκτη η ενδυνάμωση των αγροτικών κοινοτήτων. Μια 
χαρακτηριστική διαφάνεια για την έρευνα των ΟΤΔ είναι η παρακάτω: 

 

Τέλος, έγινε αναφορά στα εργαλεία επικοινωνίας με κυριότερο το website 
www.enrd.ec.europa.eu, τα διάφορα φόρα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Thematic –
networking–LEADER /CLLD exchanges, Twitter – ‘what’s happening today’, Youtube videos), 
τις διάφορες εκδόσεις (μηνιαία Newsletter, το  ENRD περιοδικό «Rural Connections”, το 
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«EU Rural Review» και τις διάφορες EAFRD θεματικές μπροσούρες με την προτροπή του για 
εγγραφή στις εκδόσεις του ENRD στην ηλεκτρονική διεύθυνση subscribe@enrd.eu. 

Η επόμενη παρουσίαση έγινε από τον κο Hannes Wimmer (Evaluation Helpdesk) και 
αφορούσε δραστηριότητες του ENRD Evaluation Helpdesk. Αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, οι 
δράσεις του Helpdesk για τη βελτίωση της πολιτικής, η προετοιμασία οδηγιών και οι 
διοργανώσεις εργαστηρίων και άλλων εκδηλώσεων, ανάμεσά τους και η πρόσφατη στην 
Αθήνα (30/11 & 1/12). 

 

Μετά έγινε η παρουσίαση για το Δίκτυο EIP-Agri, τον προσανατολισμό και τον 
προγραμματισμό του για το 2018, από τον κο Koen Desimpelaere (EIP Service Point). Κύρια 
σημεία ήταν τα εξής: 

 Η ανάπτυξη ενός συστήματος καινοτομίας στην ΕΕ, με αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων των Επιχειρησιακών Ομάδων στα ΠΑΑ και στην τροφοδοσία της 
συζήτησης για τη νέα ΚΑΠ, εξάπλωση της ψηφιοποίησης. 

 Η προώθηση της καινοτομίας στη διαχείριση των φυσικών πόρων και στην 
ανθεκτικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 

 Η ενδυνάμωση των αλυσίδων αξίας στη γεωργία εντός μιας κυκλικής βιο-
οικονομίας. 
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Ακολούθησαν, για λίγο χρόνο, ερωτήσεις-απαντήσεις, στις οποίες ένα από τα θέματα που 
τέθηκαν ήταν η ενσωμάτωση του αλιευτικού τομέα σε μια τοπική κυκλική μικροοικονομία. 

Έπειτα από το διάλειμμα για καφέ, έγινε η εισαγωγή για τα απογευματινά εργαστήρια 
(workshops). Τα θέματα που τέθηκαν για συζήτηση (κατόπιν των προτάσεων της 
Διευθύνουσας Ομάδας) ήταν: 

 Επικοινωνία στην καινοτομία 
 Απλοποίηση των πολιτικών της ΚΑΠ 
 Πρόοδος των ΕΑΔ 

Η επιλογή των εργαστηρίων ήταν ελεύθερη, με μέριμνα από την πλευρά των οργανωτών να 
υπάρχει αριθμητική ισορροπία. Η κα Κανελλάκη συμμετείχε στο 2ο εργαστήριο με θέμα την 
απλοποίηση των πολιτικών της ΚΑΠ και των Κανονισμών, ένα διαρκές αίτημα όλων των ΚΜ 
και ο κος Θεοδωρόπουλος συμμετείχε στο 3ο εργαστήριο για την πρόοδο των ΕΑΔ, όπου 
συζητήθηκαν θέματα οργάνωσης των δικτύων, τρόπων προσέλκυσης των ενδιαφερομένων 
και αναζήτησης των θεμάτων προτεραιότητας (π.χ. το ΕΑΔ Φλάνδρας πραγματοποιεί 
ετήσιες έρευνες με ερωτηματολόγια). 

Έπειτα στην ολομέλεια παρουσιάστηκαν περιληπτικά, από τους κ.κ. Tom Kelly (Teagasc, 
Ireland), Paul Soto (ENRD Contact Point) και David Lamb (ENRD Contact Point) αντίστοιχα, τα 
αποτελέσματα των εργασιών των εργαστηρίων. 

Στη συνέχεια ο κος Goran Soster (PREPARE – Partnership for Rural Europe) παρουσίασε τα 
αποτελέσματα της τελευταίας συνόδου του αγροτικού κοινοβουλίου τον Οκτώβριο, όπου 
εκπροσωπήθηκαν 40 Ευρωπαϊκές χώρες, τονίστηκε η ανάγκη για μεγαλύτερη συνοχή σε 
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όλα τα επίπεδα, η αναγνώριση της σημασίας των μικρών πόλεων-κοινοτήτων, ο ρόλος της 
προσέγγισης CLLD-Leader σε όλους τους κοινωνικοοικονομικούς τομείς και ανακοινώθηκε η 
αγροτική διακήρυξη (European rural manifesto, βλ. και 
http://europeanruralparliament.com/). 

Η τελευταία, πολύ σύντομη, παρουσίαση έγινε από την κα Kristiina Tammets (ELARD – 
European LEADER Association for Rural Development) για την πρόταση χρηματοδότησης 
των CLLD μετά το 2020, με προοπτική τη συνάντηση των ΟΤΔ στην Φινλανδία τον Ιούνιο του 
2018. 

 

Η Συνεδρίαση έκλεισε με τα συμπεράσματα από τον κο Miluchev, που επικεντρώθηκε στην 
πρόοδο των ΕΑΔ και στην απλοποίηση της πολιτικής (αναφορά στην έκδοση του Omnibus). 

Όλες οι παρουσιάσεις της Συνεδρίασης και άλλα αρχεία είναι αναρτημένα στη διεύθυνση 
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/4th-rural-networks-assembly-meeting_en. 

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018 
Οι συμμετέχοντες 

(υπογεγραμμένο) 

Θανάσης Θεοδωρόπουλος Βασιλική Κανελλάκη 

ΕΥΕ ΠΑΑ 
Μονάδα Παροχής Γεωργικών 

Συμβουλών 
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Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 
Τμήμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας 

 


