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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

9η Συνάντηση Εθνικών Αγροτικών Δικτύων 

Ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 2017 

Τόπος Λευκωσία, Κύπρος 

Διοργανωτές Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το 

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Κύπρου 

Συμμετέχοντες 61 εκπρόσωποι των Μονάδων Υποστήριξης των Εθνικών 

Αγροτικών Δικτύων από 19 κράτη μέλη, εκπρόσωποι της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στελέχη του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ), καθώς και στελέχη του Υπουργείου 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Κύπρου. 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

Στόχοι της συνάντησης ήταν: 

 

1. Η εξειδίκευση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του ΕΔΑΑ με αντίστοιχες που υλοποιούν 

τα ΕΑΔ, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταλλαγή μεταξύ τους και να προωθηθούν κοινές 

δράσεις. Αυτές αφορούν : 

 τα Κοινά Δεδομένα Δικτύων για τις δραστηριότητες των Δικτύων (Common Network 

Statistics) που συλλέγονται σε ετήσια βάση, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και η 

διαδικασία συλλογής τους, 

 τη συλλογή των Καλών Πρακτικών την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, 

 τις θεματικές δραστηριότητες των ΕΑΔ και η σύνδεση μεταξύ τους. 

 
2. Η αξιοποίηση των ιδεών που προέκυψαν από την προηγούμενη 8η Συνάντηση Εθνικών 

Αγροτικών Δικτύων που πραγματοποιήθηκε στη Φιλανδία 

 

Κατά την έναρξη των εργασιών, η κα Ανδρούλα Γεωργίου, Διευθύντρια του Τμήματος 

Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος καλωσόρισε 

τους συμμετέχοντες τονίζοντας τη σημασία των εργασιών των ΕΑΔ στην εφαρμογή της 

πολιτικής της αγροτικής ανάπτυξης. Στη συνέχεια η κα Ελένη Μυτιληναίου από το 

Υπουργείο Γεωργίας της Κύπρου παρουσίασε την πορεία εφαρμογής του LEADER στην 

Κύπρο. 

 
Ο Mike Gregory, επικεφαλής του Σημείου Επαφής του ΕΔΑΑ παρουσίασε τον 
προγραμματισμό των ενεργειών του ΕΔΑΑ ανά προτεραιότητα.   
 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/nrn9_leader-cyprus_ioannou.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/nrn9_leader-cyprus_ioannou.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/nrn9_enrd-cp-activities_gregory.pdf
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Κατά την πρωινή συνεδρία πραγματοποιήθηκαν τρία παράλληλα εργαστήρια που 
αφορούσαν την ανάλυση – εξειδίκευση θεμάτων με τα οποία ασχολούνται τόσο το ΕΔΑΑ 
όσο και τα ΕΑΔ και συγκεκριμένα:  
 
Το πρώτο εργαστήριο αφορούσε στη συλλογή των κοινών δεδομένων για τις 
δραστηριότητες των Δικτύων (Common Network Statistics).  
 
Στόχος ήταν οι συμμετέχοντες να καταλήξουν σε μία κοινή συμφωνία για το σύστημα 
υποβολής των δεδομένων καθώς και της ανταλλαγής αυτών μεταξύ των Δικτύων. 
Μετά τη συζήτηση, η ομάδα συμφώνησε στα παρακάτω συμπεράσματα: 

 στην υποβολή των δεδομένων διαδικτυακά. 

 στην απλοποίηση των κατηγοριών. 

 στην κατάργηση περιττών κατηγοριών. 
 
Η αξία της συλλογής των δεδομένων αναγνωρίστηκε, αλλά συμφωνήθηκε ότι η διαδικασία 

θα πρέπει να απλουστευθεί περαιτέρω. Μία ομάδα εθελοντών ανέλαβε να δοκιμάσει μία 

απλουστευμένη έκδοση συλλογής δεδομένων κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2017.  

Τέλος αναγνωρίστηκε η ανάγκη για κοινή αντίληψη των δεικτών ώστε όλα τα δεδομένα που 

συλλέγονται να είναι συνεπή και ευρέως κατανοητά. 

 
Το δεύτερο εργαστήριο αφορούσε τις θεματικές δραστηριότητες των ΕΑΔ και πως 

μπορούν να συνδεθούν και να γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με αυτές τις 

θεματικές δραστηριότητες. Από τη συζήτηση έγινε σαφές ότι: 

 Είναι πολύ σημαντικό για τα ΕΑΔ να ανταλλάσουν αυτή την πληροφόρηση και το 

ΕΔΑΑ πρέπει να παίξει το ρόλο του φιλτραρίσματος της πληροφόρησης. 

 Τα ΕΑΔ θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον όρο «Θεματικές Πρωτοβουλίες» γιατί 

κάποια από τα ΕΑΔ δεν κάνουν χρήση του μηχανισμού των «Θεματικών Ομάδων». 

 οι «Θεματικές Πρωτοβουλίες» (thematic initiatives – TIs) αποτελούν 

δραστηριότητες που διαρκούν ένα έως δύο χρόνια, σε συγκεκριμένα θέματα τα 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/nrn9_common-network-statistics_lamb.pdf
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οποία συνδέονται με έναν από τους τέσσερεις στόχους των Δικτύων συνήθως τη 

βελτίωση εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα εργαστήρια ή τα 

σεμινάρια δεν ανήκουν στην κατηγορία αυτή.  

 Ορισμένες πληροφορίες που προκύπτουν από τις ΘΠ μπορεί να αφορούν μόνο ένα 

κράτος μέλος. Συχνά όμως κάποιες ΘΠ μπορεί να επωφεληθούν από τη 

τεχνογνωσία μέσω ανταλλαγής πληροφοριών (π.χ. καλών πρακτικών ή σχετικών 

μελετών) παρόμοιων ΘΠ που έχουν αναλάβει τα ΕΑΔ σε άλλα κράτη μέλη. Σε 

κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει και πιο απτή συνεργασία π.χ. αμοιβαία 

συμμετοχή σε συναντήσεις των ΘΠ ή ακόμα και διεξαγωγή κοινών δραστηριοτήτων. 

 Απαιτείται συντονισμός μεταξύ των ΕΑΔ και του ΕΔΑΑ για τη διευκόλυνση της 

ανταλλαγής της πληροφόρησης σχετικά με τις ΘΠ. 

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης κυκλοφόρησε ένα απλό πρότυπο ενημερωτικό για τις ΘΠ 

και συμφωνήθηκε ότι το Σημείο Επαφής θα έρθει σε επαφή με όλες τις Μονάδες 

Υποστήριξης Δικτύων προκειμένου να συλλέξει τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις 

ΘΠ, ώστε στη συνέχεια να τις μοιραστεί με όλα τα ΕΑΔ.  

 

Αυτό το σχέδιο θα ενεργοποιηθεί αρχές του 2018 και ίσως αργότερα να εξεταστεί το 

ενδεχόμενο διαδικτυακής εφαρμογής ανταλλαγής τέτοιου είδους πληροφόρησης η οποία 

θα επιτρέπει σε όλες τις Μονάδες Υποστήριξης Δικτύων να εισάγουν τις δικές τους 

πληροφορίες. 

 

  
 

 

Στο τρίτο εργαστήριο το οποίο αφορούσε στη συλλογή των καλών πρακτικών οι 

συμμετέχοντες εξέτασαν την πρόταση που τέθηκε από το ΕΔΑΑ για έναν πανευρωπαϊκό 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/nrn9_good-practices_papakonstantinou.pdf
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διαγωνισμό καλών πρακτικών. Τα ΕΑΔ ανέφεραν ότι τέτοιοι διαγωνισμοί οργανώνονται 

αυτό το διάστημα σε διάφορα κράτη μέλη. Στην Ιταλία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία 

εστιάζουν στους νέους αγρότες. Στις Βαλτικές/Σκανδιναβικές χώρες εστιάζουν στις 

επιπτώσεις των έργων σε μία περιοχή και όχι σε συγκεκριμένο θέμα. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι διαδικασίες των διαγωνισμών αυτών βρίσκονται στο στάδιο της 

πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων.  

 

Συμφωνήθηκε ωστόσο ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να διεξαχθεί ένας τέτοιος διαγωνισμός 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά για αργότερα (2018/2019), ώστε να υπάρξει επαρκής αριθμός 

ολοκληρωμένων έργων με καταγεγραμμένα αποτελέσματα από τα οποία θα μπορούσαν να 

γίνει μία προεπιλογή σε επίπεδο κρατών μελών για τη συμμετοχή τους στον πανευρωπαϊκό 

διαγωνισμό. Τα προτεινόμενα θέματα του διαγωνισμού αφορούν: 1) ‘Εξυπνα χωριά, 2) 

Ηλικιακή ανανέωση, 3) Αποδοτικοί πόροι, 4) Κοινωνική ένταξη, 5) Συνεργασία.  

 

Για αυτό απαιτείται μία προετοιμασία για κοινή φόρμα συλλογής των πληροφοριών ενός 

έργου το οποίο να ικανοποιεί και τα δύο επίπεδα (Κ-Μ και ΕΕ) καθώς και για κριτήρια 

επιλογής. Τέλος αναφέρθηκε ότι χρησιμοποιούνται διάφοροι νέοι τρόποι διάδοσης των 

καλών πρακτικών όπως π.χ. στη Φιλανδία δημοσιεύονται ως σύντομες ιστορίες (διηγήματα) 

μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στη Σλοβακία οργανώνονται επισκέψεις σε αυτά τα 

έργα. 

 

Κατά την απογευματινή συνεδρία συζητήθηκαν σε μικρές ομάδες, τα αποτελέσματα της 8ης 

Συνάντησης των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων που πραγματοποιήθηκε στη Φιλανδία με τη 

μέθοδο Ιnnovation camp (innovation camp), και συγκεκριμένα τα ακόλουθα θέματα. 

 

 Rural Proofing (η συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων όλων των πολιτικών που 

εφαρμόζονται στις αγροτικές περιοχές) 

 

Rural proofing νοείται ως η διαδικασία όπου οι πολιτικές, οι κανονισμοί και οι 

κυβερνητικές αποφάσεις αξιολογούνται με βάση τη συμβολή τους και την 

καταλληλότητά τους σε σχέση με τις ανάγκες των εμπλεκόμενων σε θέματα αγροτικής 

ανάπτυξης. Πραγματοποιείται συνήθως μέσω διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη και με χρήση «check lists» - ζητώντας από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να 

λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος της νομοθεσίας σε θέματα αρμοδιότητάς τους για τις 

αγροτικές περιοχές. 

 

Οι συμμετέχοντες σε αυτό το εργαστήριο συμφώνησαν ότι, αν και οι λίστες ελέγχου 

(check lists) είναι ένα απαραίτητο βήμα, μόνο οι τοπικοί φορείς της υπαίθρου μπορούν 

να παράσχουν ανατροφοδότηση σχετικά με τον πραγματικό αντίκτυπο των πολιτικών. 

Εκείνοι που διαθέτουν ισχυρές γνώσεις και σχέσεις με τους φορείς της υπαίθρου και 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/nrn9_innovation-projects_lamb.pdf
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τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής πιστεύουν ότι μπορούν να διαδραματίσουν 

ένα ρόλο στη διαδικασία αυτή: ενημέρωση και συγκέντρωση γνώσεων βασισμένων στην 

εμπειρία. 

 

Ορισμένα ΕΑΔ εξέφρασαν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες προκειμένου παρακινήσουν 

τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής οι οποίοι δεν ασχολούνται άμεσα με αγροτικά 

ζητήματα. Συμφωνήθηκε ευρέως ότι υπάρχει ανάγκη για μια ισχυρή εθνική πολιτική 

εντολή που να απαιτεί τη συμμετοχή διαφόρων υπουργείων, του ΕΑΔ ή άλλων φορέων 

όπως τα αγροτικά κοινοβούλια για να συμμετάσχουν σε μια συζήτηση για τις αγροτικές 

ανάγκες. 

 

Προκειμένου να δημιουργηθεί μια τέτοια εντολή, θα πρέπει να συγκεντρωθούν 

πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που τυχόν εφαρμόζουν τα ΕΑΔ και έχουν 

αντίκτυπο στη συνεκτίμηση των πολιτικών. Η παρουσίαση αυτών των πληροφοριών 

προς στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία από κοινού 

συζήτηση. 

 

 Επικοινωνία 

Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη για πιο διαδραστικά εργαλεία και πλατφόρμες για 

την ανταλλαγή πληροφοριών, μεθόδων και πρακτικών για την επικοινωνία της 

αγροτικής ανάπτυξης. Ως παράδειγμα αναφέρθηκε μία ομάδα που έχει δημιουργηθεί 

στο Facebook στην οποία συμμετέχουν το Φιλανδικό και Σουηδικό ΕΑΔ και αυτή τη 

στιγμή έχει 78 μέλη. Αυτή η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη σε όλα τα ΕΑΔ και δεν 

περιορίζεται στους υπεύθυνους επικοινωνίας των Μονάδων Υποστήριξης των Δικτύων.  

 

Στόχος είναι να συμπεριλάβει όλα τα στελέχη όλων των Μονάδων Υποστήριξης Δικτύων 

ή άλλους χρήστες των οποίων η δουλειά περιλαμβάνει επικοινωνία. Προτάθηκε να 

διερευνηθεί η δυνατότητα πρωτοβουλίας σε επίπεδο ΕΕ να δημιουργηθεί μια «ημέρα 

επικοινωνίας για την αγροτική ανάπτυξη». Η πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσε να 

οργανωθεί ως φεστιβάλ και να διεξάγεται σε ένα διαφορετικό κράτος μέλος κάθε χρόνο 

έχοντας μια κοινή ταυτότητα. Ως πρώτο βήμα, θα ήταν σημαντικό να αυξηθεί η εμπλοκή 

των ΕΑΔ και οι μέθοδοι ανταλλαγής επικοινωνίας. 

 

 Καινοτομία  

Στην ομάδα συμμετεχόντων για την καινοτομία συζητήθηκαν δύο βασικές προτάσεις. Η 

μία αφορά στη διοργάνωση ενός διαγωνισμού EuRuVation και οι συμμετέχοντες 

δεσμεύτηκαν ότι θα σχηματίσουν μια μικρή ομάδα εργασίας για να αναπτύξουν δράσεις 

για τον προτεινόμενο διαγωνισμό ώστε να γίνει ανταλλαγή ορθών πρακτικών στην 

καινοτομία τον Ιούνιο του 2018 μέσω συνδέσμων και κοινών βίντεο (μεταξύ κάποιων 

ΕΑΔ). Η δεύτερη πρόταση που συζητήθηκε ήταν να αναπτυχθεί ένα σχέδιο δράσης για 
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τους νέους αγρότες. Αυτό θα προωθηθεί ως πιλοτικό έργο στη Φιλανδία, όπου θα 

δημιουργηθεί ομάδα που θα συνδέεται με τα ΕΑΔ που θα σχεδιάσουν και θα 

δημιουργήσουν τη δική τους στρατηγική για την υλοποίηση αγροτικής ανάπτυξης που 

θα απευθύνεται ειδικά στους νέους αγρότες. Οι ενέργειες στρατηγικής θα καθοριστούν 

επίσης από αυτή την ομάδα. 

 

Συμπεράσματα - Επισημάνσεις 

→ Tα ΕΑΔ και το ΕΔΑΑ έχουν τη διάθεση να υλοποιήσουν πολλές από τις ενέργειες που 

προτάθηκαν και κυρίως να έχουν πιο στενή συνεργασία για θέματα όπως: 

 την απλοποίηση των Κοινών Δεδομένων Δικτύων (το ΕΔΑΑ δεσμεύτηκε ότι θα 

δοκιμάσει μία νέα προσέγγιση για τη συλλογή των δεδομένων του 2017), 

 το Σημείο Επαφής του ΕΔΑΑ θα συλλέξει πληροφορίες από όλες τις θεματικές 

πρωτοβουλίες όλων των ΕΑΔ και θα τις επικοινωνήσει σε όλα τα ΕΑΔ, 

 τα ΕΑΔ θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν προσεγγίσεις για το Rural Proofing και για 

την Καινοτομία,  

 οι δραστηριότητες επικοινωνίας των ΕΑΔ θα ενισχυθούν περαιτέρω με την αύξηση 

συμμετοχής των ΕΑΔ μέσω των κοινωνικών δικτύων ενημέρωσης, 

 μετά από μία δοκιμαστική ανταλλαγή που έγινε μεταξύ του Σημείου Επαφής του 

ΕΔΑΑ και του ΕΑΔ της Φιλανδίας (συγκεκριμένα στέλεχος της Μονάδας 

Υποστήριξης Δικτύου της Φιλανδίας φιλοξενήθηκε για κάποιο διάστημα στην έδρα 

του Σημείου Επαφής του ΕΔΑΑ και αντίστοιχα στέλεχος του ΕΔΑΑ φιλοξενήθηκε 

στην Φιλανδία στα γραφεία του ΕΑΔ και ανταλλάχθηκαν εμπειρίες και 

τεχνογνωσία), κρίνεται σκόπιμο να εφαρμοστούν τέτοιου είδους ανταλλαγές 

στελεχών μεταξύ των ΕΑΔ προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω 

της συμμετοχής και της μάθησης από τις δραστηριότητες και τις μεθόδους 

εργασίας άλλων ΕΑΔ. 

 

Η ημερήσια διάταξη, οι παρουσιάσεις και η έκθεση παρουσίασης της συνάντησης είναι 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/9th-nrns-meeting_en.  

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2018 
Οι συμμετέχουσες 

 
(υπογεγραμμένο) 

  
Μαρία-Χριστίνα Μακρανδρέου Γαβριέλα Μιχαήλ 

ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας  
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