
Στις 26 Ιανουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η πρώτη συνάντηση της Συνέλευσης 
των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτύων (European Rural Networks Assembly). Στη συνάντηση 
παραβρέθηκαν η κα Τσολακίδη Κατερίνα, ως εκπρόσωπος του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, ο κος 
Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος, ως εκπρόσωπος των παρόχων γεωργικών συμβουλών, η κα Κανελλάκη 
Βασιλική, ως εκπρόσωπος του οργανισμού πληρωμής, ο κος Χαρουτουνιάν Σέρκος, ως εκπρόσωπος των 
γεωργικών ερευνητικών ινστιτούτων και ο κος Πάτρας Παναγιώτης ως εκπρόσωπος των ομάδων τοπικής 
δράσης LEADER. 

Πρόεδρος της συνάντησης ήταν ο κος Longo, Διευθυντής για γενικά θέματα αγροτικής ανάπτυξης 
και έρευνας της DG Agri. Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης έκανε μια επισκόπηση 
του τρόπου σχηματισμού, της σύνθεσης και της στελέχωσής της ενώ επεσήμανε ότι η εκπροσώπηση των 
παρόχων Γεωργικών Συμβουλών στη Συνέλευση σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται από στελέχη των 
Διαχειριστικών Αρχών, το οποίο είναι αποδεκτό στην παρούσα φάση, όμως τα Κράτη Μέλη (ΚΜ) οφείλουν 
να ορίσουν εκπροσώπους των παρόχων, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής τους. 

Εν συνεχεία πήρε το λόγο ο κος Dumitru, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της DG Agri, ο οποίος 
σημείωσε ότι ο ρόλος του Δικτύου είναι να βοηθά όχι μόνο τις διαχειριστικές αρχές αλλά και όλους του 
εμπλεκομένους με την αγροτική ανάπτυξη, ενώ επεσήμανε ότι η συνέλευση είναι κυρίαρχο όργανο καθώς 
αποτελεί πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων.  

Παρουσιάστηκαν από την Επιτροπή οι βασικές δομές και κανόνες λειτουργίας της Συνέλευσης, 
σύμφωνα με την 2014/825/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής για την οργανωτική δομή και 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ) και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 
Καινοτομίας (ΕΣΚ) (επισυνάπτεται). Οι διοικητικές δομές στηρίζονται στις αρχές του συντονισμού και των 
συνεργειών μεταξύ των δικτύων, της ευρύτερης συμμετοχής των εμπλεκομένων, της λειτουργικότητα, της 
ευελιξίας και της καλύτερης στόχευσης. Όσον αφορά στους κανόνες λειτουργίας των δομών αυτών, δεν 
υπάρχουν πολλοί καθώς αποτελούν μέσα ανταλλαγής απόψεων και όχι όργανα λήψης αποφάσεων. 

Η Επιτροπή απαντώντας στα ερωτήματα που δέχθηκε ανέφερε: 
- Στόχος της είναι η ευρύτερη δυνατή διάχυση όλων των σχετικών παραγόμενων εγγράφων. 
- Τα ΚΜ έχουν τη δυνατότητα να θέτουν θέματα προς συζήτηση στη Συνέλευση, φτάνει να 

υπάρχει επάρκεια χρόνου για την προετοιμασία τους . 
- Ο ορισμός μελών στις υποομάδες θα γίνει μετά από σχετική πρόσκληση της Επιτροπής.  
Επιπλέον, παρουσιάστηκε από την Επιτροπή η πρόταση για τη διευθύνουσα ομάδα (Steering Group) 

και για τις μόνιμες υποομάδες (Subgroups). Πιο συγκεκριμένα, η διευθύνουσα ομάδα θα αποτελείται από 
48 μέλη που προέρχονται από διάφορους φορείς, ώστε να υπάρχει γεωγραφική και θεματική ισορροπία. 
Σκοπός της είναι η υποστήριξη του ΕΔΑΑ και του δικτύου ΕΣΚ τα επόμενα χρόνια. Αναλυτικότερα, το 
αντικείμενο της είναι:  

- η προετοιμασία, εφαρμογή και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του ΕΔΑΑ και του 
δικτύου ΕΣΚ,  

- ο συντονισμός των θεματικών εργασιών και η παρακολούθηση της υλοποίησης τους,  
- η αξιολόγηση σε συνεχή βάση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των 

δραστηριοτήτων του ΕΔΑΑ και του δικτύου ΕΣΚ, και 
- ο συντονισμός των εργασιών της Συνέλευσης με εκείνες των άλλων ομάδων εμπειρογνωμόνων 

και επιτροπών. 



Αναφορικά με τις μόνιμες υποομάδες η Επιτροπή ανάφερε την άμεση συγκρότηση δύο, σχετικά με 
την καινοτομία για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας και το Leader και τοπική 
ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) ενώ σε επόμενο χρόνο θα συγκροτηθεί μία για 
την αξιολόγηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.  

Για αυτές τις δύο υποομάδες θα σταλούν σχετικές προσκλήσεις στα μέλη της Συνέλευσης για ορισμό 
εκπροσώπων. Αρχικά ο σχεδιασμός της Επιτροπής ήταν η υποομάδα της καινοτομίας να αποτελείται από 
30 μέλη και η υποομάδα Leader - CLLD από 96. Μετά από αντίδραση πληθώρας εκπροσώπων της 
Συνέλευσης αποφασίστηκε η διεύρυνση της υποομάδας της καινοτομίας, μέχρι τα 60 μέλη, προκειμένου 
να συμμετέχουν φορείς από όλα τα ΚΜ.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή παρουσίασε το κοινό στρατηγικό πλαίσιο για τα Ευρωπαϊκά Αγροτικά 
Δίκτυα. Σύμφωνα με αυτό αρχικά τίθενται οι Γενικοί στόχοι, όπως η ενίσχυση της συμμετοχής, η βελτίωση 
της ποιότητας της πολιτικής και η αύξηση της επίγνωσης. οι οποίοι αναλύονται σε ειδικούς στόχους, όπως 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, οι οποίοι με τη σειρά τους εξειδικεύονται περαιτέρω σε Επιχειρησιακούς 
και σε τύπους δράσεων. Παράλληλα παρουσιάστηκαν τα διαθέσιμα εργαλεία για την επίτευξη των 
ανωτέρω στόχων όπως θεματικές ομάδες, ανάλυση της Αγροτικής Ανάπτυξης και της καινοτομίας, καλές 
πρακτικές, καθοδήγηση/καταρτίσεις, ιστοσελίδα/μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύσεις, εκδηλώσεις, 
δικτύωση (ΕΑΔ, ΟΤΔ, Επιχειρησιακές Ομάδες) και διακρατικές συνεργασίες. 
 
Πίνακας: Ανάλυση γενικών στόχων του κοινού στρατηγικού πλαισίου σε ειδικούς  
 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ 

• Ανάμειξη των εμπλεκομένων 
μερών της Αγροτικής 
Ανάπτυξης. 

• Διάλογος μεταξύ αγροτών και 
ερευνητικής κοινότητας. 

• Συμπερίληψη όλων των 
εμπλεκομένων στη διαδικασία 
διάχυσης της γνώσης. 

• Ανταλλαγή εμπειρίας και 
καλών πρακτικών 

• Βελτίωση της ποιότητας των 
Προγραμμάτων Αγροτικής 
Ανάπτυξης 

• Ενίσχυση της αξιολόγησης των 
Προγραμμάτων Αγροτικής 
Ανάπτυξης 

• Ενημέρωση του ευρύτερου 
κοινού σχετικά με τα οφέλη 
της πολιτικής για την αγροτική 
ανάπτυξη 

 
Η Επιτροπή τόνισε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζει ποια είναι τα θέματα προτεραιότητας για τα 

δίκτυα και ότι στα εργαστήρια που θα ακολουθήσουν θα δοθεί η δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις 
τους, οι οποίες θα αποτελέσουν μια καλή βάση για την πρώτη συνάντηση της Διευθύνουσας Ομάδας. 
Επεσήμανε, επίσης, ότι τα βασικά κανάλια επικοινωνίας των αναγκών των ΚΜ είναι η Συνέλευση και η 
Διευθύνουσα Ομάδα αλλά και εναλλακτικά, μπορούν να υποβληθούν προτάσεις μέσω των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, όμως αυτές είναι σκόπιμο να συζητούνται στη Συνέλευση και να αναγνωρίζονται οι 
προτεραιότητες καθώς σ’ αυτή συμμετέχουν οι κατάλληλοι εκπρόσωποι. 

Ακολούθησε μια συνοπτική παρουσίαση των εργαστηρίων από την Επιτροπή. Βασικός στόχος αυτών 
ήταν η αναγνώριση των προτεραιοτήτων και των θεμάτων για τις θεματικές ομάδες εργασίας που θα 
υλοποιηθούν από το ΕΔΑΑ και το δικτύου ΕΣΚ. 

Τα εργαστήρια 1 (Better Networking with ENRD/EIP-AGRI - Καλύτερη δικτύωση με ΕΔΑΑ/EIP-AGRI) 
και 2 (Farmers in Innovation - Αγρότες στην Καινοτομία) στοχεύουν στο γενικό στόχο ενίσχυση της 



συμμετοχής, τα εργαστήρια 3 & 4 (Networking priorities - Προτεραιότητες δικτύωσης) και 5 (What should 
come first in innovation - Τι πρέπει να έρθει πρώτο στην καινοτομία) στοχεύουν στη βελτίωση της 
ποιότητας της πολιτικής ενώ το 6ο (Better communication with stakeholders - Καλύτερη επικοινωνία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη) στη αύξηση της επίγνωσης. 

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν ο Επίτροπος κος Hogan και το μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κα Kaljulaid και έκαναν μια σύντομη παρέμβαση. 

Ο κος Hogan ανέφερε ότι η ανταγωνιστική αγροτική ανάπτυξη μπορεί να οδηγήσει στην πρόοδο 
μιας χώρας και ότι οι σημαντικές προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι η αύξηση της 
παραγωγής με βιώσιμο τρόπο και η παραγωγή περισσότερων και καλύτερων δημόσιων αγαθών, ενώ 
επεσήμανε ότι τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία για την 
αντιμετώπισή τους. Παράλληλα, σημείωσε την ανάγκη να πεισθούν και οι εκτός τομέα για τη σημασία της 
αγροτικής ανάπτυξης και συνεπώς η αξιολόγηση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο. Το ελεγκτικό συνέδριο 
θα ελέγχει τον τρόπο χρήσης των πόρων με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για 
την αγροτική ανάπτυξη. Παράλληλα επεσήμανε ότι η απλοποίηση δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά είναι 
ιδιαίτερα σημαντική, και προς αυτή την κατεύθυνση μπορούν να συμβάλλουν οι τελικοί δικαιούχοι με τις 
προτάσεις τους. 

Η κα Kaljulaid ανέφερε τη θετική επίδραση των δικτύων στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων για 
την αγροτική ανάπτυξη. Επιπλέον, το δίκτυο θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ανάπτυξη κουλτούρας 
καλύτερης επίδοσης (better performance culture) μέσω της συλλογής και διάχυσης καλών πρακτικών. Η 
κανονικότητα των πληρωμών και η μείωση του επιπέδου του ποσοστού σφάλματος (error rate) μέσω 
απλοποίησης, χωρίς όμως κακή χρήση των πόρων, και η ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα σημαντικά θέματα. 
Τέλος, επεσήμανε τη σημαντικότητα των χρηματοδοτικών εργαλείων καθώς, μπορούν να επιτύχουν 
περισσότερα αποτελέσματα με τη χρήση λιγότερων δημόσιων πόρων, δεδομένου ότι κινητοποιούν 
επιπλέον πόρους (ιδιωτικούς). 

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες της Συνέλευσης χωρίστηκαν στα εργαστήρια και το απόγευμα στην 
ολομέλεια παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των εργασιών τους. Ο κος Θεοδωρόπουλος συμμετείχε στο 
Εργαστήριο 2 και η κα Τσολακίδη στο Εργαστήριο 5. 

 
Εργαστήριο 1 (Better Networking with ENRD/EIP-AGRI - Καλύτερη δικτύωση με ΕΔΑΑ/ΕΣΚ) 
Τα βασικότερα θέματα που αναγνώρισε η ομάδα ήταν η ανταγωνιστική γεωργία, η βιώσιμη 

διαχείριση των φυσικών πόρων και η ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη. 
Ο τρόπος συμβολής των αγροτικών δικτύων είναι μέσω της ανταλλαγής των καλών πρακτικών, της 

επικοινωνίας των θετικών προοπτικών και η παροχή των κατάλληλων φόρουμ για ανταλλαγή απόψεων. 
 
Εργαστήριο 2 (Farmers in Innovation - Αγρότες στην Καινοτομία – How to establish a dialogue 

between farmers and research community - Πως θα καθιερωθεί ένας διάλογος μεταξύ αγροτών και 
ερευνητικής κοινότητας)  

Επισημάνθηκε είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν τα υφιστάμενα δίκτυα και ότι υπάρχουν 
διαφορετικές περιπτώσεις αγροτών που απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση. 

Στόχος του εργαστηρίου ήταν ο εντοπισμός των καλύτερων μεθόδων ώστε να διασφαλιστεί η 
συμμετοχή των αγροτών στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα (EIP-AGRI και ENRD), Η διερεύνηση των ωφελειών για 



τους αγρότες και πως οι εμπλεκόμενοι και στα δύο Δίκτυα (ΕΑΔ, γεωργικοί σύμβουλοι, οργανισμοί με 
συμβουλευτικό ρόλο κλπ.) μπορούν να το υποστηρίξουν. 

Είχαν τεθεί εξαρχής από τους διοργανωτές τρία ερωτήματα προς συζήτηση και προστέθηκε πριν την 
έναρξη των εργασιών και ένα τέταρτο (το τελευταίο που παρατίθεται). Η συντονίστρια Margarida Ambar 
(από το EIP-Agri Service Point) χώρισε τους συμμετέχοντες με βάση τα πεδία που εκπροσωπούν και 
ύστερα σε 4 ομάδες. Κάθε ομάδα συμμετείχε στη συζήτηση και κατάρτιση απαντήσεων και 
συμπερασμάτων για 2 ερωτήσεις. Τα ερωτήματα και τα τελικά συμπεράσματα που εξήχθησαν και 
παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια, είναι τα εξής: 

- Ποιοί δίαυλοι επικοινωνίας μπορεί να αποδειχθούν αποτελεσματικοί για τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα; 
Χρησιμοποίηση των υπαρχόντων δικτύων και διαύλων. 
Παραδοσιακά και νέα εργαλεία επικοινωνίας για διαφορετικές γενιές αγροτών. 
Δημιουργία βάσης δεδομένων για βέλτιστες λύσεις/πρακτικές. 
 

- Ποια θα πρέπει να είναι τα κύρια μηνύματα (ορολογία, πλευρές κλπ.) που πρέπει να τεθούν; 
Πρέπει να προβάλλονται τα οφέλη για τους αγρότες από τη συμμετοχή τους στο δίκτυο. 
Διευκόλυνση της διάδοσης των καλύτερων πρακτικών από αγρότη σε αγρότη, χρησιμοποίηση αγρών 
επίδειξης, οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων. 
Χρήση απλής γλώσσας, στοχευμένα μηνύματα. 
Προβολή και ευρύτερη κατανόηση της καινοτομίας (όχι μόνο της τεχνολογικής), προβολή του 
σημαντικού ρόλου των αγροτών στις σύγχρονες κοινωνίες (κοινωνική ευθύνη από την πλευρά των 
αγροτών, κατανόηση της σημασίας της πρωτογενούς παραγωγής από τον υπόλοιπο πληθυσμό). 
Διάλογος με τους αγρότες πριν από τη δημιουργία/βελτίωση δικτύων – συγκέντρωση και καταγραφή 
των αναγκών τους (προσωπικές συναντήσεις). 
 

- Πως μπορούν οι εμπλεκόμενοι στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα να συνεισφέρουν σε αυτό; 
Πρέπει να μάθουμε, να γνωρίσουμε τους αγρότες (π.χ. ηλικίες, τεχνολογική επάρκεια/πρόσβαση). 
Διαφορετικές γλώσσες-μετάφραση (εξέλιξη εργαλείων αυτόματης μετάφρασης). 
Καθορισμός προτεραιοτήτων στα ερευνητικά αντικείμενα/θέματα. 
 

- Ποια οφέλη για τους αγρότες πρέπει να προβάλλουν τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα; 
Οι αγρότες θέλουν σαφείς και απτές απαντήσεις στα προβλήματά τους. 
Δημιουργία κύκλων που να εμπλέκουν αγρότες, ερευνητές, συμβούλους-εμπλοκή αγροτών σε 
ερευνητικά προγράμματα και μοίρασμα/διάδοση με άλλους αγρότες. 
Οριζόντια επικοινωνία μεταξύ ομάδων με κοινά ενδιαφέροντα. 
Ανοικτή και ξεκάθαρη πληροφόρηση. 
 
Εργαστήρια 3 & 4 (Networking priorities - Προτεραιότητες δικτύωσης)  
Τα 5 θέματα που αναγνωρίστηκαν ως σημαντικότερα ήταν: διαχείριση & επίδοση, απλοποίηση, 

δημογραφικές προκλήσεις, συνεργατική διαφοροποίηση και παρακολούθηση & αξιολόγηση. 
Η δικτύωση μπορεί να συνεισφέρει μέσω της διάχυσης των καλών πρακτικών, της παροχής τεχνικής 

υποστήριξης, της επικοινωνία με σκοπό την αύξηση της κατανόησης πολύπλοκων θεμάτων, της 



δυνατότητας να συγκεντρώσει τα ενδιαφερόμενα μέλη και δημιουργώντας φόρουμ/πλατφόρμες για 
ανταλλαγή απόψεων.  

 
Εργαστήριο 5 (What should come first in innovation - Τι πρέπει να έρθει πρώτο στην καινοτομία)  
Το πέμπτο εργαστήριο είχε ως στόχο να αναγνωρίσει τις προτεραιότητες για τα θέματα καινοτομίας 

με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούν τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα για την Αγροτική Ανάπτυξη. 
Αρχικά παρουσιάστηκαν τα θέματα καινοτομίας, όπως προέκυψαν από την Υψηλού Επιπέδου 

Διοικούσα Επιτροπή (High Level Steering Board) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, τα οποία ήταν: 

- Μέθοδοι και συστήματα καλλιέργειας  
- Συστήματα γνώσης 
- Αλληλεπίδραση επιστήμης-πράξης 
- Κλιματική αλλαγή (προσαρμογή και μετριασμός) 
- Ανθεκτικά και υγιή φυτά και ζώα 
- Βιώσιμη και αποτελεσματική χρήση εισροών 
- Βελτίωση και διαφοροποίηση αγροτικών και δασικών εκροών 
- Χρήση ικανοτήτων αυτορρύθμισης  
- Αύξηση παραγωγικότητας κατά μήκος της αλυσίδας αξίας  
- Θέματα διατροφής και ποιότητας  
- Βιώσιμη κατανάλωση 
- Παραγωγή τροφίμων και μεταποίηση  
- Βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού & συνεργασία αστικού-αγροτικού 
- Ζήτηση μη τροφίμων 
- Διαχείριση αποβλήτων 
- Δημόσια υγεία 

Επιπλέον τα ζητήματα που τέθηκαν από το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, τα οποία ήταν: 

- Νερό 
- Βιοοικονομία 
- Νεαροί/Νέοι αγρότες  
- Δασοπονία  
- Ποιότητα τροφίμων 
- Καινοτόμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
- Συλλογικές προσεγγίσεις 
- Κτηνοτροφία 

Εν συνεχεία ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες, αφού χωρίστηκαν σε υποομάδες, να επισημάνουν 
τα θέματα καινοτομίας που θεωρούν ότι λείπουν, να ιεραρχηθούν και να αναφερθεί ποιος πρέπει να είναι 
ο ρόλος των δικτύων στην αντιμετώπισή τους. 

Τα θέματα που έθιξαν οι υποομάδες παρουσίασαν σημαντική παραλλακτικότητα και είναι τα 
ακόλουθα: 

- Καινοτομία στην πολιτική 
- Καινοτομία στην εμπορία 



- Μεταφορά της γνώσης και της καινοτομίας από κάτω προς τα πάνω 
- Οικονομική βιωσιμότητα  
- Μεταφορά γνώσης/εμπειρίας από γενιά σε γενιά 
- Κοινωνική καινοτομία με έμφαση στις δεξιότητες εμπορίας (μάρκετιν) των παραγωγών  
- Χρηματοδοτικά εργαλεία 
- Ποιότητα εδάφους 
- Αποδοτικότητα ενέργειας  
- Κυκλική οικονομία (circular economy) 

Στη συνέχεια τα θέματα καινοτομίας και από τις 3 κατηγορίες ενοποιήθηκαν και ζητήθηκε από τους 
συμμετέχοντες να ιεραρχηθούν. Τα τέσσερα σημαντικότερα ήταν: 

- Βιώσιμη και αποτελεσματική χρήση εισροών 
- Μεταφορά γνώσης  
- Κυκλική οικονομία (circular economy) 
- Μέθοδοι και συστήματα καλλιέργειας  

Τέλος, σχετικά με τους τρόπους που μπορούν τα Ευρωπαϊκά Αγροτικά Δίκτυα να εμπλακούν στην 
αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων οι προτάσεις των συμμετεχόντων ήταν: 

- Παρουσίαση τόσο των καλών όσο και των κακών πρακτικών ώστε να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι 
τι πρέπει να αποφεύγουν 

- Οι ΟΤΔ να αποτελέσουν επικοινωνιακό εργαλείο 
- Σημασία στη βιωσιμότητα της συνεργασίας και μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των 

εμπλεκομένων 
- Πιλοτικά έργα για τη σύνδεση των αναγκών των αγροτών με την έρευνα 
- Επιχειρηματικά μοντέλα για τους παραγωγούς 
- Σύνδεση Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας και τους στόχους του Ορίζοντα 2020 
- Δικτύωση καινοτόμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

 
Εργαστήριο 6 (Better communication with stakeholders - Καλύτερη επικοινωνία με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη) 
Επισημάνθηκε ότι ο βασικός ρόλος των δικτύων είναι η ενίσχυση της κάθετης ροής των 

πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και διάχυσης εύκολων στην κατανόηση θεμάτων 
σχετικών με την αγροτική ανάπτυξη, καλών πρακτικών και δραστηριοτήτων των εμπλεκόμενων μελών. 
Απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια για τη διάχυση και την προσβασιμότητα της διαθέσιμης 
πληροφορίας. 

Μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργαστηρίων και τη συζήτησή τους, έγινε 
απολογισμός των εργασιών τους σε σχέση με τις δράσεις των Ευρωπαϊκών Δικτύων από εκπρόσωπο του 
ENRD Contact Point και στη συνέχεια προγραμματισμός επόμενων βημάτων/εργασιών από εκπρόσωπο 
της Επιτροπής.  

Στο κλείσιμο των εργασιών έγινε από τον κο Longo ο τελικός απολογισμός με κύρια σημεία: 
- Η αγροτική ανάπτυξη μέχρι το 2020 οφείλει να πετύχει πιο φιλόδοξους στόχους με λιγότερους 

πόρους και αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν και τα αγροτικά δίκτυα. 



- Όσον αφορά στην καινοτομία, είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση των επιχειρησιακών ομάδων 
και ο ρόλος των εθνικών δικτύων και των γεωργικών συμβούλων είναι κρίσιμος για την 
επίτευξη αυτού του στόχου. 

- Απαιτείται απλοποίηση στη διαχείριση και στην υλοποίηση των προγραμμάτων προκειμένου 
να υπάρχουν οφέλη για όλους τους εμπλεκομένους και τα δίκτυα μπορούν να παίξουν 
σημαντικό ρόλο σε αυτό, φέρνοντας τις διαφορετικές ομάδες ενδιαφέροντος σε ένα κοινό 
διάλογο. 

- Οι διαδικασίες ελέγχου μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή πληροφοριών και 
προτάσεων. 

- Κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτηση μιας νέας λογικής στη μέτρηση της απόδοσης των 
προγραμμάτων, βασισμένη στην κατανόηση των αιτιών των λαθών και των προβλημάτων. Τα 
δίκτυα μπορούν και εδώ να παίξουν σημαντικό ρόλο με τη διάδοση των καλών πρακτικών. 

 
 
 

Οι συντάξαντες 
(υπογεγραμμένο) 

 
Θανάσης Θεοδωρόπουλος    Κατερίνα Τσολακίδη 


