
1 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

2η  Συνεδρίαση της Συνέλευσης των Αγροτικών Δικτύων     
 

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2015 
 

 

H Συνέλευση των Αγροτικών Δικτύων είναι το κύριο κοινό όργανο διακυβέρνησης του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Δικτύου ΕΙΡ-AGRI. Η Συνέλευση παρέχει μια 

ενοποιημένη πλατφόρμα όπου κατατίθενται και συζητούνται οι προτεραιότητες, οι απόψεις 

και οι ανησυχίες των εμπλεκομένων που καλύπτουν όλες τις πτυχές της πολιτικής αγροτικής 

ανάπτυξης 2014-2020, οι οποίες εκτίνονται σε ένα ευρύτατο φάσμα, από τον προγραμματισμό 

ως την αξιολόγηση και από το CLLD ως την καινοτομία. 

Ένα στρατηγικό πλαίσιο για τα δίκτυα έχει ήδη δημιουργηθεί και το 2015 είναι ουσιαστικά το 

πρώτο έτος δραστηριότητας των δικτύων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Μέχρι 

σήμερα τα περισσότερα Προγράμματα των κρατών-μελών και περιφερειών έχουν εγκριθεί, με 

εξαίρεση – από τα εθνικά το ελληνικό και κυπριακό –  όπου έχει ζητηθεί να υπάρξουν κάποιες 

αλλαγές και τα οποία προβλέπεται να εγκριθούν εντός των προσεχών ημερών. 

Η  1η συνεδρίαση της Συνέλευσης των Αγροτικών Δικτύων, που πραγματοποιήθηκε στις 

Βρυξέλλες την 26/1/2015, είχε αποτελέσει το ορόσημο για την αύξηση της συμμετοχής 

εμπλεκομένων στην εφαρμογή της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ. Πλαίσιο και στόχοι 

της συνάντησης εκείνης ήταν, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων 

φορέων, η ανάπτυξη και η ανταλλαγή νέων γνώσεων και εμπειριών, καθώς και η βελτίωση των 

επιδόσεων. 

Η 2η συνεδρίαση της Συνέλευσης των Αγροτικών Δικτύων πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες 

την 26/11/2015, μέσα σε ένα κλίμα εμφανούς προσπάθειας της βελγικής κυβέρνησης να 

αποτρέψει με βραχυπρόθεσμη τουλάχιστον επιτυχία, κάθε σκέψη νέων τρομοκρατικών 

ενεργειών στην Ευρώπη, αυτού του φαύλου κύκλου βίας κατά πολιτών, σε συνέχεια της 

τραγικής 13ης Νοέμβρη στο Παρίσι. Είμαστε όλοι στο πλευρό των φίλων Γάλλων αλλά και των 

Σύριων και των άλλων λαών που χειμάζονται από ολέθριους πολέμους. Ωστόσο έχουμε, κατά 

τη γνώμη μου, και την αξιοζήλευτη τύχη να ζούμε στην ασφαλέστερη και δημοκρατικότερη 

ήπειρο του πλανήτη, όπου όμως θα πρέπει να φιλτράρουμε τον καταιγισμό ειδήσεων και 

υπερβολών και να κρατάμε την ουσία. Ο υπέρμετρος φόβος και η έλλειψη ψυχραιμίας είναι 
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κακοί σύμβουλοι που μας οδηγούν στην παγίδα εκείνων – τρομοκρατών ή μη – που μας θέλουν 

φοβισμένους, απομονωμένους, αμέτοχους, άβουλους, βαθειά συντηρητικούς. Στατιστικά, στην 

Ευρώπη του σήμερα, τι πιθανότητα υπάρχει να πέσουμε θύματα τρομοκρατίας σε σχέση με 

άλλα κλασικά ατυχήματα ή ασθένειες;… 

Η συμμετοχή στα ευρωπαϊκά φόρα είναι σημαντική διότι μας δίνεται η δυνατότητα 

‘‘συνδιαμόρφωσης’’ που δεν πρέπει να απολέσουμε, ανταλλαγής, σύγκρισής μας με τους 

άλλους, αλλά και μεταφοράς εμπειρίας στις υπηρεσίες ή τους φορείς που εκπροσωπούμε. 

Ο φόρτος που επωμίζεται το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο είναι μεγάλος, αποτελεί ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα – στο πλαίσιο, ασφαλώς, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης – οι 

υποχρεώσεις εντός και εκτός πολυάριθμες και σύνθετες, θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να 

ισχυροποιηθεί η κανονιστικά αυτόνομη Μονάδα Υποστήριξης Δικτύου, να επιλυθούν οι 

εκκρεμότητες, να στελεχωθεί επαρκώς ή να αναζητηθούν και εξωτερικές λύσεις, να τεθούν οι 

κατευθύνσεις για να μπορέσει το εγχείρημα άμεσα –  με την μεγαλύτερη εμπειρία που πλέον 

αποκτήσαμε με σκληρή δουλειά και σε αντίξοες συνθήκες – να ξαναλειτουργήσει.  

Α. Η πρώτη συνεδρία είχε τίτλο : «Απελευθέρωση του δυναμικού των προγραμμάτων 

αγροτικής ανάπτυξης». Διαδραστική συνεδρία για να παρουσιαστεί η ‘‘κατάσταση 

πραγμάτων’’ του ΠΑΑ. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νέων Προγραμμάτων. Τι 

χρειάζεται να γίνει για να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι νέες ευκαιρίες και να αντιμετωπιστούν 

οι προκλήσεις. 

 Κατάσταση προόδου των ΠΑΑ, DG AGRI 

 Σκοπός της απελευθέρωσης του δυναμικού των ΠΑΑ 

o Συζήτηση με πάνελ εκπροσώπων των μεγαλύτερων ομάδων εμπλεκομένων των 

Αγροτικών Δικτύων (Πάνελ: Τ. Robijns, T. Bertilsson, J. Silberstein, W. Lӧhe, J. 

Loriz-Hoffmann) 

o Ανοιχτή συζήτηση 

Ο Γενικός Υποδιευθυντής της DG AGRI Mihail Dumitru, στην εναρκτήρια παρουσίασή του, 

ευχαρίστησε με θερμά λόγια τον ικανό αριθμό παρισταμένων που ξεπέρασαν το φόβο για χάρη 

της δικτύωσης και της κοινής μας προσπάθειας, ενώ ο Προεδρεύων, Διευθυντής Γενικών 

Υποθέσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Έρευνας Aldo Longo, παρουσίασε τους στόχους της 2ης 

συνεδρίασης της Συνέλευσης που ήταν οι εξής: 

 Η εξέταση των κύριων μηνυμάτων που προέκυψαν από την προκαταρκτική 

ανασκόπηση των εγκεκριμένων ΠΑΑ. 

 Η καταγραφή των μέχρι τώρα δραστηριοτήτων των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτύων 

στο πλαίσιο του στρατηγικού πλαισίου. 

 Η συζήτηση και η υποβολή προτάσεων για τις δράσεις προτεραιότητας του 2016 των 

Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτύων, υπό το πρίσμα των ευκαιριών που προσδιορίζονται 

για τη βελτίωση της εφαρμογής του ΠΑΑ. 

 Ο διάλογος και η υποβολή προτάσεων ως προς τη διασφάλιση ότι οι δομές 

διακυβέρνησης των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτύων είναι αποτελεσματικές για την 
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αντιμετώπιση των αναγκών των διαφόρων εμπλεκομένων, καθώς και η ενθάρρυνση 

της ενεργού συμμετοχής των μελών της Συνέλευση σε μελλοντικές δραστηριότητες. 

Ο κ. Dumitru, αναφέρθηκε – στη συνθετική παρουσίασή του σχετικά με τα ΠΑΑ στο σύνολό 

τους – στη σημασία που έχει, μετά την έγκριση των Προγραμμάτων, η εφαρμογή τους, 

υλοποίηση και επιδόσεις, ώστε να μην πάει ούτε ένα πολύτιμο ευρώ των ευρωπαίων 

φορολογουμένων χαμένο, όπως έχει επανειλημμένα τονίσει και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής J.C. Juncker. 

Ένα νέο στοιχείο στο μέτρο που αφορά την αγροτική ανάπτυξη, είναι η ενσωμάτωση και 

αξιοποίηση του τεράστιου κύματος προσφύγων. 

Πρέπει να διαχειριστούμε με τον σωστότερο δυνατό τρόπο τα 161 δις ευρώ των 

Προγραμμάτων μας εκ των οποίων τα 99,6 δις είναι η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού 

Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Από αυτά, 11,38 δις πάνε στη Γαλλία, 8,29 στην 

Ισπανία, 4,7 στην Ελλάδα, 132 εκ. στην Κύπρο κλπ. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι η ελαστικότητα 

μεταφοράς μεταξύ Πυλώνων Ι και ΙΙ της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και ένα δεύτερο, η επιλογή 

ή μη του CLLD. 11 κράτη-μέλη το επέλεξαν με 4 Ταμεία, 3 με 3, 2 με 2 και ενώ 3 κράτη-μέλη δεν 

το έχουν επιλέξει. 

Τη μερίδα του λέοντος στην κατανομή των πόρων στις διάφορες στρατηγικές προτεραιότητες 

των ΠΑΑ έχουν τα Οικοσυστήματα στη Γεωργία και Δασοπονία με 44%. Περιβάλλον και 

Κλιματική Αλλαγή με 51% και LEADER/CLLD με 6,9%, ξεπέρασαν τα ελάχιστα προβλεπόμενα 

ποσοστά του Κανονισμού. Οι Επενδύσεις έρχονται επίσης πρώτες στην κατανομή, 

ακολουθούμενες από τις Αγροπεριβαλλοντικές Δράσεις, τις Δράσεις σε Περιοχές Φυσικών 

Περιορισμών, τις Εκμεταλλεύσεις & Επιχειρηματικότητα, το LEADER/CLLD, τις Βασικές 

Υπηρεσίες και τη Βιολογική Γεωργία. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο παρακάτω πίνακας με τις επιλογές από τα διάφορα ΠΑΑ στα 

κράτη-μέλη:     

  
Αριθμός 

κρατών-μελών 

 
Αριθμός ΠΑΑ 

Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας 26 89 

Διαχείριση Κινδύνου 13 15 

Αναπτυξιακή Ενίσχυση για Μικρές Εκμεταλλεύσεις 13 39 

Περιοχές Φυσικών Περιορισμών 25 93 

Υποπρογράμματα 4 5 

Ενίσχυση Εκκίνησης για Νέους Γεωργούς 24 92 

Χρηματοδοτικά Εργαλεία 9 15 

Πολυταμειακό LEADER/CLLD 25 Μη διαθέσιμος 
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Κράτη-μέλη που θα χρησιμοποιήσουν τα 0,4 δις του ΕΓΤΑΑ για χρηματοδοτικά εργαλεία, 

σύμφωνα με χάρτη που παρουσιάστηκε είναι, εκτός των άλλων, η Γερμανία, η Γαλλία, η 

Ισπανία, οι Κάτω Χώρες, η Ρουμανία, η Εσθονία, η Ουγγαρία κ.ά. 

Τα επόμενα στοιχεία δείχνουν παραδείγματα στόχων που τέθηκαν για διάφορες περιοχές 

εστίασης. Παρουσιάζουν το άθροισμα των στόχων που καθορίζονται σε κάθε ΠΑΑ από τα 

κράτη-μέλη και περιφέρειες σύμφωνα μόνο με την αναφερόμενη περιοχή εστίασης, χωρίς να 

εμπεριέχουν τις επιπρόσθετες επιπτώσεις σε άλλα τμήματα των ΠΑΑ: 

Στόχος μεταφοράς γνώσης και καινοτομίας 

 3,9% της συνολικής δαπάνης 

 15.259 υποστηριζόμενα σχέδια συνεργασίας 

 3,9 εκατομμύρια καταρτιζομένων 

 3.000 Επιχειρησιακές Ομάδες ΕΣΚ 

 Πρώτη σε Δ.Δ. η Μάλτα ακολουθούμενη από τις Σουηδία, Δανία, Κάτω Χώρες, Βέλγιο, 

Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία κλπ 

Στόχος βιοποικιλότητας 

 17,6% της συνολικής γεωργικής γης στο πλαίσιο διαχειριστικών συμβάσεων που 

υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα ή και τα τοπία 

 3,45% της συνολικής δασικής γης στο πλαίσιο διαχειριστικών συμβάσεων που 

υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα 

 Εδώ η Ελλάδα βρίσκεται τελευταία στην κατάταξη Δ.Δ. 

Στόχος μετριασμού της κλιματικής αλλαγής 

 7,6% της συνολικής γεωργικής γης στο πλαίσιο διαχειριστικών συμβάσεων για τη 

μείωση αερίων του θερμοκηπίου 

 2% του συνόλου των μονάδων ζωικού κεφαλαίου ενδιαφερόμενων για επενδύσεις 

κτηνοτροφικής διαχείρισης ενόψει μείωσης αερίων του θερμοκηπίου ή και αμμωνίας 

 Εδώ πρώτο στην κατάταξη Δ.Δ. είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και στις τελευταίες θέσεις η 

Ελλάδα, ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία και η Δανία 

Στόχος δημιουργίας θέσεων εργασίας 

 123.500 νέες θέσεις μη γεωργικής εργασίας εκ των οποίων: 77.500 διαφοροποίησης 

και δημιουργίας μικρών επιχειρήσεων και 46.000 από δράσεις που στοχεύουν στην 

ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές 

 Πρώτη εδώ η Ρουμανία, ακολουθούμενη από τις Πολωνία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ιταλία, Φινλανδία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Γαλλία κλπ  

Ο Petr Lapka από την DG AGRI αναφέρθηκε στα προκαταρκτικά ευρήματα της προγραμματικής 

διαδικασίας των ΠΑΑ. (Συμπληρωματικότητα/Συντονισμός, Απλοποίηση, Εστίαση στην 

απλοποίηση για τους ωφελούμενους, Καλές Πρακτικές, Ιδέες για τη συζήτηση:  Προσέγγιση 
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προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, Διάχυση καλών πρακτικών, Συνέχεια εναντίον 

Απλοποίησης) 

Μια σημαντική διαφάνεια από την παρουσίασή του:  

 

Κατόπιν παρουσιάστηκαν τα πεδία δράσης που κρίθηκαν αξιόλογα: 

Από παράγοντες σε επίπεδο ΕΕ Από παράγοντες σε εθνικό/περιφ. επίπεδο 

Μείωση μέτρων/υπομέτρων και ενεργειών 
στα ΠΑΑ 

Απλουστευμένες επιλογές κόστους 

Οικονομική διαχείριση στην πορεία της 
εφαρμογής 

Μέτρο 16/Συνεργασία 

Οδηγίες φια τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία Αύξηση της ελαστικότητας, π.χ. στις 
τροποποιήσεις ΠΑΑ 

Μέτρο 16/Συνεργασία Απλοποίηση διαδικασιών, π.χ. στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης 

Απλουστευμένες επιλογές κόστους Κριτήρια επιλογής 

Ενίσχυση της συμβολής των ΠΑΑ στην 
προώθηση της καινοτομίας και στη βελτίωση 
του περιβάλλοντος 

LEADER/CLLD/TNC 
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Καθώς και οι ευκαιρίες που εντοπίστηκαν: 

Από παράγοντες σε επίπεδο ΕΕ Από παράγοντες σε εθνικό/περιφ. επίπεδο 

Σύσφιξη σχέσεων μεταξύ ΔΑ και οργανισμών 
ΕΕ 

Αύξηση της ευαισθητοποίησης και παροχή 
πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο των 
ΠΑΑ, καθώς και για τη σημασία των 
οικονομικών δεσμεύσεων 

Μείωση μέτρων/υπομέτρων και ενεργειών 
στα ΠΑΑ 

Σχεδιασμός και εφαρμογή των κριτηρίων 
επιλογής 

Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ ΔΑ και 
διαφόρων διοικητικών επιπέδων 

Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ ΔΑ και 
διαφόρων διοικητικών επιπέδων 

Η Επιτροπή θα πρέπει να εμπλέκεται ως 
‘‘παρατηρητής’’ καθ’ όλη την προγραμματική 
διαδικασία 

Διευκόλυνση ως προς τις τροποποιήσεις ΠΑΑ 
και αύξηση των τροποποιήσεων 

 Εμπλοκή των ΕΑΔ καθ’ όλη τη διάρκεια της 
περιόδου 

 Πρωτοβουλία διαφάνειας Κρατικών 
Ενισχύσεων 

 Χρηματοπιστωτικά εργαλεία 

 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές ΕΕ για την 
εφαρμογή σχεδίων ΤΝC – CLLD/LEADER 

 

Επιπλέον ευρήματα σχετικά με τις δραστηριότητες των Αγροτικών Δικτύων 

 Οι απόψεις σχετικά με την επεξεργασία εγγράφων καθοδήγησης διαφέρουν 

αξιοσημείωτα 

 Τα εργαστήρια ως εργαλείο θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για τις ΟΤΔ (ειδικά για 

TNC), αλλά και σχετικά με Επιχειρησιακές Ομάδες ΕΣΚ 

 Οι Καλές Πρακτικές φάνηκαν να είναι ένα αξιόλογο εργαλείο για όλες τις ομάδες 

ενδιαφερομένων που συμμετείχαν στην έρευνα 

 Οι Καλές Πρακτικές είναι ιδιαίτερα καλοδεχούμενες στα παρακάτω πεδία: 

o Καινοτομία, προστιθέμενη αξία, μεταφορά και ανταλλαγή γνώσης (ΕΕ) 

o Τρόποι ελέγχου του κόστους των επενδύσεων (ΕΕ) 

o Στήριξη των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΕ) 

o Εφαρμογή μέτρου 16 (εθνικά/περιφερειακά) 

o Δημόσιες συμβάσεις (εθνικά/περιφερειακά) 

Πριν τη λήξη της συνεδρίας, μοιράστηκε στους συμμετέχοντες το παρακάτω έντυπο για να 

συμπληρωθεί ανά ομάδες 2-3 ατόμων. Η ομάδα στην οποία συμμετείχα επέλεξε – συνοπτικά – 

την ενδυνάμωση του ρόλου της συνεργασίας, να αναζητηθούν όλοι οι δυνητικοί εμπλεκόμενοι, 

να βοηθηθεί η δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων, να ενισχυθεί ο ρόλος τους και να διαχυθεί 

σωστά η πληροφορία. 
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Β. Η δεύτερη συνεδρία είχε τίτλο : «Ευκαιρίες για τη βελτίωση της εφαρμογής των ΠΑΑ μέσω  

των Αγροτικών Δικτύων». Υπόμνηση του κοινού στρατηγικού πλαισίου των Αγροτικών Δικτύων 

και ειδικά ζητήματα. Τρέχοντα θέματα και δραστηριότητες του ΕNRD (εκ μέρους των ENRD 

Contact Point, ENRD Evaluation Help Desk) και του Δικτύου EIP-AGRI (εκ μέρους του EIP-AGRI 

Service Point). Ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες αξιολόγησης των Αγροτικών Δικτύων. 

Ερωτήσεις και συζήτηση σχετικά με το πώς τα μέλη της Συνέλευσης μπορούν να εμπλακούν και 

να συνεισφέρουν στις διάφορες δραστηριότητες. 

Στον κύκλο αυτό παρουσιάστηκαν εισηγήσεις των Antonella Zona (DG AGRI – 2 εισηγήσεις), 

Paul Soto (ENRD Contact Point), Hannes Wimmer (ENRD Evaluation Help Desk), Pacôme Elouna 

Eyenga (EIP-AGRI Service Point), Matthias Langemeyer (DG AGRI). 

Ποια είναι τα αντικείμενα που πραγματεύονται τα Δίκτυα: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(Εμπλοκή των ενδιαφερομένων στην αγροτική ανάπτυξη, Διάλογος μεταξύ γεωργών και 

ερευνητικής κοινότητας, Συμπερίληψη όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία ανταλλαγής 

της γνώσης). ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ανταλλαγή εμπειριών και καλών 

πρακτικών, Βελτίωση της ποιότητας των ΠΑΑ, Στήριξη της αξιολόγησης των ΠΑΑ). ΑΥΞΗΣΗ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Πληροφόρηση του ευρέως κοινού για τα οφέλη της πολιτικής αγροτικής 

ανάπτυξης). 

Ποια είναι τα εργαλεία των Δικτύων:  
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Ποιες είναι οι προτεραιότητες θεματολογίας δραστηριοτήτων των Δικτύων κατά το 2015: 

Απλοποίηση, Ενδυνάμωση των συμβουλευτικών υπηρεσιών – μεταφοράς γνώσης – 

καινοτομίας, Τοπικά τρόφιμα – Μικρές αλυσίδες – Αγρο-αστική σχέση – Μικρές 

εκμεταλλεύσεις, Δεσμοί Πυλώνα Ι & ΙΙ, Δημογραφική αλλαγή και κοινωνική ενσωμάτωση, 

Πολυταμειακότητα, Πράσινη οικονομία σε σχέση με την εργασία και την ανάπτυξη, Αξιολόγηση 

των δραστηριοτήτων των ΕΑΔ, Κλιματική αλλαγή. 

Η θεματολογία αυτή έγινε αντικείμενο επεξεργασίας μέσω Υποομάδων, Θεματικών Ομάδων, 

Ομάδων εστίασης και Εκδηλώσεων. 

Έχουμε καταλήξει σε 5 Προτεραιότητες για το ENRD CP: 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ‘‘ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΩΝ’’ 

1. Αποτελεσματικότερη και απλούστερη εφαρμογή των ΠΑΑ 

2. Ενδυνάμωση των ΕΑΔ και των Μονάδων Υποστήριξης Δικτύωσης 

3. Απλούστερο και πιο αποτελεσματικό CLLD 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

4. Έξυπνες και ανταγωνιστικές αγροτικές περιοχές 

5. Προώθηση της μετάβασης στην πράσινη οικονομία στις αγροτικές περιοχές 

Στη συνέχεια αναλύθηκαν οι 5 αυτές προτεραιότητες και οι τρόποι επίτευξης των στόχων που 

περικλείουν και παρουσιάστηκε σχέδιο «οδικού χάρτη» των δραστηριοτήτων. 
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Οι προαναφερθείσες προτεραιότητες θεματολογίας δραστηριοτήτων, για το ENRD Evaluation 

Help Desk, γίνονται πράξη με: 

1. Καλύτερες μεθόδους αξιολόγησης και εργαλεία 

2. Καλές πρακτικές αξιολόγησης των ΠΑΑ 

3. Μεγαλύτερη ικανότητα αξιολόγησης 

4. Σωστά οργανωμένες εκδηλώσεις σχετικές με την αξιολόγηση 

5. Επικαιροποιημένη πληροφόρηση επί ζητημάτων αξιολόγησης 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 

1. Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για Σχέδιο Αξιολόγησης, έχουμε από τον 

Ιούνιο 2015 

2. Κατευθυντήριες γραμμές: Εκτίμηση αποτελεσμάτων των ΠΑΑ, θα έχουμε το Δεκέμβριο 

2015 

3.  Κατευθυντήριες γραμμές: Αξιολόγηση των ΕΑΔ, θα έχουμε το Φεβρουάριο 2016 

 

 

Αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Όπως όλες οι άλλες 

πολιτικές της ΕΕ, έτσι και τα Δίκτυα υπόκεινται σε εξωτερική αξιολόγηση από ανεξάρτητους 

εμπειρογνώμονες – που επιλέγονται μέσω δημόσιων προσκλήσεων – προκειμένου να 

αναδειχθεί η συμβολή τους στην αγροτική ανάπτυξη, την ΚΓΠ και σε ευρύτερους στόχους. 

Μέσω της αυτοαξιολόγησης τα Δίκτυα αποτιμούν τις δραστηριότητές τους σε συνεχή βάση, με 

στόχο την εξαγωγή διδαγμάτων και προσαρμόζουν συνεχώς το κυλιόμενο σχέδιο δράσης τους 

και βελτιώνουν τις δραστηριότητές τους. 

Ομοίως με την αξιολόγηση, η συνεχής αυτοαξιολόγηση ξεκινά με την ανάπτυξη μιας λογικής 

παρέμβασης για το Δίκτυο, με τον καθορισμό σαφών στόχων και δεικτών, και ακολούθως 

συνεχίζει με αδιάκοπη παρακολούθηση της προόδου, ανατροφοδοτώντας με τα αποτελέσματα 

το έργο του Δικτύου. 

Οι ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ και Δραστηριότητες του EIP-AGRI Service Point συνοψίζονται: 

1. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΓΝΩΣΗΣ 
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2. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Μέσω οριζόντιων δραστηριοτήτων: 

1. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις που οργανώνονται στα κράτη-μέλη 

2. Εντοπισμός καλών πρακτικών / εμπνεύσεων 

3. Επικοινωνιακά εργαλεία 

4. Εργαστήρια 

5. Σεμινάρια 

6. Helpdesk (κατ’ ιδίαν συναντήσεις, απαντήσεις σε ερωτήματα) 

7. Website (‘‘Σημείο Συνάντησης’’, Εξειδικευμένες περιοχές συνεργασίας) 

Σκοπός: 

1. Διευκόλυνση ανταλλαγής εμπειρίας και καλών πρακτικών 

2. Διευκόλυνση της συμπερίληψης όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία ανταλλαγής 

γνώσης 

3. Διάλογος μεταξύ γεωργών και ερευνητικής κοινότητας 

Ομάδες-στόχος: 

ΔΑ και ΕΑΔ, Γεωργοί - ‘Δασικοί’ κ.ά, Ερευνητές, Βιομηχανία, Σύμβουλοι, ΜΚΟ κλπ 

 

Γ. Η τρίτη συνεδρία αφορούσε τρία παράλληλα Εργαστήρια που σχεδιάστηκαν για να 

κατατεθούν οι ιδέες των μελών της Συνέλευσης σχετικά με το πώς να εστιασθεί η μελλοντική 

εργασία κατά τρόπο που να είναι πιο πρακτικός και αποτελεσματικός για την εφαρμογή των 

ΠΑΑ. 

Βασικός στόχος για κάθε Εργαστήριο ήταν να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες για τις 

δραστηριότητες των Αγροτικών Δικτύων για το 2016: με βάση τις τρέχουσες δραστηριότητες, 

αλλά χωρίς περιορισμό απαραίτητα σε αυτές. Την εισαγωγή στα εργαστήρια έκανε ο M. 

Gregory από το ENRD CP. 

Θέματα: 

1. «Αγροτικά Δίκτυα: Συμβολή  για ‘‘έξυπνες’’ και ανταγωνιστικές αγροτικές περιοχές» 

2. «Αγροτικά Δίκτυα: Προώθηση της μετάβασης στην πράσινη οικονομία» 

3. «Αγροτικά Δίκτυα: Αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων εφαρμογής των ΠΑΑ 

(συμπεριλαμβανομένης μιας απλούστερης και πιο αποτελεσματικής εξέλιξης στο 

LEADER / CLLD) 

Η συμμετοχή μου ήταν στο 1ο Εργαστήριο. 

Έξυπνες και ανταγωνιστικές αγροτικές περιοχές. 



12 
 

Έξυπνα χωριά 

 Διασύνδεση αγροτικών υπηρεσιών και κοινοτήτων 

 Δημιουργία έξυπνων χωριών και προορισμών 

Έξυπνες αλυσίδες εφοδιασμού 

 Προσαρμογή των δυνατοτήτων του παραγωγού στις ευκαιρίες της αγοράς 

 Βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά και προστιθέμενη αξία 

Έξυπνη γεωργία 

 Ανταλλαγή γνώσης – Δίκτυα και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

 Χρήση κοινόχρηστης τεχνολογίας, μηχανημάτων και μεγάλα δεδομένα 

Μετά από μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα, έγινε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση από 

εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου του Wageningen για τις μικρές αλυσίδες εφοδιασμού 

τροφίμων. Ο ορισμός τους είναι «Κανένας ή μόνο ένας ενδιάμεσος μεταξύ καταναλωτή και 

παραγωγού», όσο το δυνατόν λιγότεροι κρίκοι, γεωγραφικά κοντά από 0 μέχρι 500 χιλιόμετρα, 

καθώς και με ποιότητα σχέσης και διαφάνεια. Πιθανά οφέλη: Μείωση χιλιομέτρων για τα 

τρόφιμα, ποιότητα και φρεσκάδα, διαφάνεια και ασφάλεια, παραγωγικό τοπίο, κυκλική 

οικονομία, οικονομία χωρίς αποκλεισμούς, καινοτομία. 

Τα αποτελέσματα του Εργαστηρίου 1 αναφέρονται στις παρακάτω διαφάνειες:  
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Τα αποτελέσματα του Εργαστηρίου 2 αναφέρονται στις παρακάτω διαφάνειες:  
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Τα αποτελέσματα του Εργαστηρίου 3 αναφέρονται στις παρακάτω διαφάνειες:  
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Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το Μανιφέστο της Καμπάνιας 2015 του Ευρωπαϊκού Αγροτικού 

Κοινοβουλίου, στην οποία συμμετείχε, ως γνωστό, και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο της χώρας 

μας. 

Η συνάντηση έκλεισε με τις προσεχείς εκδηλώσεις και δραστηριότητες των Δικτύων: 

 3η συνάντηση Υποομάδας LEADER/CLLD, 16/2/2016 

 4η συνάντηση Υποομάδας Καινοτομίας, 18/2/2016 

 4η συνάντηση Διευθύνουσας Ομάδας, 4/3/2016 

 5η συνάντηση Διευθύνουσας Ομάδας, 16/6/2016 (προς επιβεβαίωση) 

 6η συνάντηση Διευθύνουσας Ομάδας, 13/10/2016 (προς επιβεβαίωση) 

 3η συνάντηση Συνέλευσης, 24/11/2016 (προς επιβεβαίωση) 

Το Δίκτυο EIP-AGRI προετοιμάζει τα εξής: 

 1η συνάντηση Ομάδας Εστίασης για τη συγκριτική αξιολόγηση της παραγωγικότητας 

των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τις επιδόσεις βιωσιμότητας, 9-10/12/2015, 

Ισπανία 
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 1η συνάντηση Ομάδας Εστίασης στις εκπομπές της παραγωγής ζωικού κεφαλαίου, 2-

3/2/2016, (τόπος προς επιβεβαίωση) 

 Εργαστήριο: Επιχειρησιακές Ομάδες, πρώτες εμπειρίες, 20-21/1/2016, Ιταλία 

 Σεμινάριο: Συστήματα γνώσης και διαδραστική καινοτομία, 3-4/12/2015, Ιρλανδία 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδικτυακό τόπο του ENRD, στην 

ιστοσελίδα https://enrd.ec.europa.eu/en/news-events/events, όπου σύντομα θα αναρτηθεί 

περιγραφή της συνάντησης και οι σχετικές παρουσιάσεις.  

 
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015 

Ο συμμετέχων 
 

(υπογεγραμμένο) 
  

Πέτρος Μούχας 
ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

https://enrd.ec.europa.eu/en/news-events/events

