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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

15η Συνάντηση Εθνικών Αγροτικών Δικτύων  

Συνάντηση Περιφερειακών Αγροτικών Δικτύων της Γαλλίας 

Ημερομηνία 19 – 20 Σεπτεμβρίου 2019 

Τόπος Poitiers – Γαλλία  

Διοργανωτές Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Εθνικό 
Αγροτικό Δίκτυο Γαλλίας 

Ιστοσελίδες 
(παρουσιάσεις): 

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/15th-nrn-meeting_en 

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/evenements/15eme-
rencontre-des-reseaux-ruraux-nationaux 

 

Η 15η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (15th NRN Meeting) του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ/ENRD) πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2019 με την υποστήριξη 

της Μονάδας Υποστήριξης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου της Γαλλίας, στο Poitiers, πόλη της 

μεγαλύτερης σε έκταση Περιφέρειας της Γαλλίας, Nouvelle Aquitaine, όπου η γεωργία ως οικονομική 

δραστηριότητα κατέχει πολύ σημαντική θέση. Στη συνάντηση συμμετείχαν η Μαρία – Χριστίνα 

Μακρανδρέου και η Παρασκευή Θωμοπούλου, από τη Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας της ΕΥΔ 

ΠΑΑ. Την επόμενη μέρα, στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε Συνάντηση των Εθνικών 

Αγροτικών Δικτύων με εκπροσώπους των 18 Περιφερειακών Αγροτικών Δικτύων της Γαλλίας.  

15th  NRN Meeting – 19 Σεπτεμβρίου 2019 

Στη συνάντηση συμμετείχαν 74 εκπρόσωποι των Μονάδων Υποστήριξης των Εθνικών Αγροτικών 

Δικτύων από 23 κράτη μέλη, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στελέχη του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD), καθώς και εκπρόσωποι από τις Μονάδες Υποστήριξης των 18 

Περιφερειακών Αγροτικών Δικτύων της Γαλλίας.  

Κύριοι στόχοι της συνάντησης ήταν: 

 η παρουσίαση χωρικών στρατηγικών και η διασύνδεσή τους με τις αγροτικές περιοχές,  

 η ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD), 

του Evaluation Help Desk και του Δικτύου για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη 

Γεωργία (EIP-AGRI),  

 η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσης σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη 

διευκόλυνση της διαβούλευσης και της συμμετοχής των μελών των ΕΑΔ και ενδιαφερόμενων 

για την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των Εθνικών Αγροτικών 

Δικτύων.  

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/15th-nrn-meeting_en
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/evenements/15eme-rencontre-des-reseaux-ruraux-nationaux
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/evenements/15eme-rencontre-des-reseaux-ruraux-nationaux
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Κατά την έναρξη των εργασιών, απεύθυνε χαιρετισμό η Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας 

Nouvelle Aquitaine, αρμόδια για διεθνή και ευρωπαϊκά θέματα, κα Isabelle Bourdineau, η οποία 

επεσήμανε κυρίως θέματα αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες, βούλησης των 

Περιφερειών να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την προσέγγιση LEADER δεδομένου ότι συνεισφέρει 

στη διατήρηση της χωρικής συνοχής των αγροτικών περιοχών, καθώς και θέματα που αφορούν στη 

σχέση μητροπολιτικών και αγροτικών περιοχών. Χαιρετισμούς απεύθυναν επίσης ο κος Yves Auffret, 

Υποδιευθυντής για θέματα ΚΑΠ του Υπουργείου Γεωργίας & Τροφίμων της Γαλλίας, η κα Patricia 

Andriot, στέλεχος της Μονάδας Υποστήριξης του ΕΑΔ της Γαλλίας, η κα Helen Williams, εκπρόσωπος 

της DG AGRI, καθώς και ο Συντονιστής του ENRD, κος John Grieve, οι οποίοι αναφέρθηκαν κυρίως στις 

νέες απαιτήσεις για την προετοιμασία της προγραμματικής περιόδου 2021-2020 και τη συμμετοχή 

περισσότερων εμπλεκομένων κυρίως από τον Πυλώνα Ι.   

Στη συνέχεια, ο κος Giuseppe Bettoni, Καθηγητής πολιτικής και γεωπολιτικής γεωγραφίας στο 

Πανεπιστήμιο της Ρώμης “Tor Vergata”, o οποίος εξειδικεύεται σε θέματα χωροταξίας και 

συγκρούσεων χρήσεων γης μεταξύ των αρμόδιων φορέων, κυρίως μεταξύ Κράτους και Περιφερειών, 

έθεσε το βασικό πλαίσιο της συζήτησης και των παρουσιάσεων που ακολούθησαν με παραδείγματα 

χωρικών αναπτυξιακών στρατηγικών (Territorial Development Strategies). Ειδικότερα, αναφέρθηκε 

σε θέματα που προκύπτουν από χωρικές αναπτυξιακές στρατηγικές που οδηγούν σε 

κατηγοριοποίηση περιοχών καθώς και στη «διχοτομία» που παρατηρείται στις δημόσιες πολιτικές 

για τις αστικές και τις αγροτικές περιοχές. Αναφέρθηκε, για παράδειγμα, στους τρόπους με τους 

οποίους μία περιοχή αντιλαμβάνεται την κατηγορία στην οποία έχει υπαχθεί, κυρίως για λόγους 

χρηματοδότησης, και τους τρόπους με τους οποίους καλλιεργεί αυτή την ιδέα (για παράδειγμα, 

υπάρχουν περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως «φτωχές», «απομακρυσμένες», «μειονεκτικές», 

ωστόσο στην πάροδο των ετών έχουν αναπτυχθεί και ενδεχομένως να πρέπει να αναπτύξουν άλλες 

δεξιότητες και συνεργασίες με τις αστικές περιοχές). Επίσης, αναφέρθηκε στις διασυνδέσεις που 

ανέκαθεν υπήρχαν μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, αποτέλεσμα κυρίως της βιομηχανικής 

επανάστασης, καθώς και στο «περίπλοκο» επάγγελμα του αγρότη, το οποίο στις μέρες μας γίνεται 

όλο και πιο απαιτητικό, αφού καλείται να ασχοληθεί και με άλλες δραστηριότητες, όπως η παραγωγή 

ενέργειας, η μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων κλπ. 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν δύο παραδείγματα χωρικών αναπτυξιακών στρατηγικών: 

https://www.youtube.com/watch?v=v8vBGqgt3eU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v8vBGqgt3eU&feature=youtu.be
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Ο κος Massimiliano Piatella, στέλεχος του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου της Ιταλίας, παρουσίασε την 

Εθνική Στρατηγική για τις απομακρυσμένες περιοχές στην Ιταλία, προϋπολογισμού 1 δις. € η οποία 

καλύπτει το 53% των ιταλικών Δήμων και το 23% του πληθυσμού της χώρας, και με την οποία 

υποστηρίζεται ο από κοινού σχεδιασμός των χωρικών στρατηγικών, με τη συνεργασία της Κεντρικής 

Διοίκησης, των Περιφερειών και των Δήμων (πολυεπίπεδη διακυβέρνηση), τη συνεργασία μεταξύ των 

Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών & Επενδυτικών Ταμείων και εθνικής χρηματοδότησης (πολυταμειακή 

προσέγγιση), τη συνέργεια μεταξύ διαφόρων κλάδων και υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές, καθώς 

και η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τους κατά τόπους συλλόγους. 

 

Ένα δεύτερο παράδειγμα χωρικής αναπτυξιακής στρατηγικής, παρουσιάσθηκε από περιφερειακό  

στέλεχος του DATAR στην Περιφέρεια Nouvelle Aquitaine (Διεύθυνση Συνοχής και Χωρικού 

Σχεδιασμού) και αφορούσε τις «Χωρικές Συμβάσεις» (Contrats de Territoires). Αυτές αφορούν 

αναπτυξιακές στρατηγικές για συγκεκριμένες περιοχές της Περιφέρειας, με στόχο την οικονομική 

τους ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, οι οποίες περιλαμβάνουν τριετές Σχέδιο 

Δράσης αφενός με έργα που βρίσκονται σε φάση ετοιμότητας και άμεσης υλοποίησης και, αφετέρου 

με έργα που απαιτούν στήριξη και προπαρασκευαστικές ενέργειες για να ωριμάσουν.  

 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/nrn15_innerareas_piattella.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/nrn15_contractual_reau.pdf
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Τέλος, η κα Patriciat Andriot, στέλεχος του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου της Γαλλίας, παρουσίασε την 

πρωτοβουλία «Συλλογική Κινητοποίηση για την αγροτική ανάπτυξη», τη λεγόμενη MCDR 

(mobilisation collective pour le développement rural), με την οποία προωθείται η συνεργασία 

μεταξύ φορέων αγροτικής ανάπτυξη, μέσα από καινοτόμα σχέδια στους τομείς της αγροοικολογίας, 

των σχέσεων πόλης-υπαίθρου, της διακυβέρνησης στον τομέα των τροφίμων, της κοινωνικής 

οικονομίας και της κυκλικής οικονομίας, με στόχο να «τεσταριστούν», μέσα από την εμπειρία των 

φορέων, νέες έννοιες και νέες προσεγγίσεις αγροτικής ανάπτυξης.   

Στην απογευματινή συνεδρία, o Συντονιστής του Σημείου Επαφής του ENRD παρουσίασε τις 

προγραμματισμένες δραστηριότητες του ENRD για την περίοδο 2019-2020, οι οποίες 

επικεντρώνονται κυρίως σε θέματα προετοιμασίας της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και 

απευθύνονται κυρίως στις Διαχειριστικές Αρχές και τους Οργανισμούς Πληρωμών, σε θέματα LEADER 

και Smart Villages, βιοοικονομίας και κλιματικής αλλαγής, κοινωνικής ένταξης, συνεργασίας μεταξύ 

των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ειδικότερα, για 

το τελευταίο σημείο, σημειώνεται ότι έχουν αρχίσει οι ανταλλαγές στελεχών μεταξύ των ΕΑΔ, όπως η 

περίπτωση της Φιλανδίας με την Εσθονία, και της Πορτογαλίας με το ENRD. Στο πλαίσιο των 

ανταλλαγών αυτών, διάρκειας συνήθως 2 εβδομάδων, δίνεται η δυνατότητα στα στελέχη των 

Μονάδων Στήριξης των ΕΑΔ και του ENRD να ασχοληθούν με τις καθημερινές εργασίες των φορέων, 

προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα θέματα εφαρμογής ΠΑΑ και να αποκτήσουν νέες γνώσεις και 

δεξιότητες. Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο της Γαλλίας προθυμοποιήθηκε να φιλοξενήσει στελέχη άλλων 

Μονάδων Στήριξης των ΕΑΔ. Επίσης, παρουσιάσθηκε Σχέδιο Έκθεσης που αφορά το έργο των 32 

Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (προγραμματισμός, Σχέδια Δράσης και δραστηριότητες) σύμφωνα με 

στοιχεία που αντλήθηκαν από τα ΠΑΑ, τις Ετήσιες Εκθέσεις του 2018, την ανάλυση των κοινών 

στατιστικών στοιχείων για τα ΕΑΔ (Common Network Statistics) και την ανάλυση της εργασίας 12 

επιλεγμένων Μονάδων Στήριξης των ΕΑΔ.  

 

  
 
Στη συνέχεια, στέλεχος του Evaluation Help Desk παρουσίασε τις προσεχείς δραστηριότητές του, οι 

οποίες επικεντρώνονται κυρίως στην προετοιμασία των ex-ante αξιολογήσεων για τα Στρατηγικά 

Σχέδια ΚΑΠ. Ειδική αναφορά έγινε σε πρόσφατη δουλειά του Evaluation Help Desk η οποία έχει 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/nrn15_cpactivities_grieve.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/nrn15_exchange_lamb.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/nrn15_exchange_lamb.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/nrn15_screening_lamb.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/nrn15_screening_lamb.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/nrn15_helpdesk_stiffler.pdf
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αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/back-basics_en και αφορά βασικές 

αρχές και θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση στο πλαίσιο των ΠΑΑ.  

Εκπρόσωπος της DG AGRI, παρουσίασε πρόσφατες και προσεχείς δραστηριότητες του EIP – AGRI, 

όπως η διοργάνωση εργαστηριών και θεματικών focus-group που βρίσκονται σε λειτουργία στην 

παρούσα φάση, καθώς και τις προτεραιότητες για το 2020 που επικεντρώνονται σε θέματα AKIS, 

ποιότητας του εδάφους, βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων, ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας 

αξίας στην κυκλική οικονομία, προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.  

Μετά την παρουσίαση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων για το προσεχές διάστημα των 

Ευρωπαϊκών Δικτύων, ακολούθησαν 3 Ομάδες Εργασίας με κύριο θέμα «Μέθοδοι για τη 

διευκόλυνση και τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης σε διαδικασίες 

διαβούλευσης». Σε κάθε Ομάδα Εργασίας, παρουσιάσθηκαν 3 παραδείγματα δραστηριοτήτων 

διαβούλευσης που έχουν υλοποιήσει 3 Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα και συγκεκριμένα το ΕΑΔ της 

Λετονίας με θέμα «Τρόποι προσέγγισης και επικοινωνίας με τους αγρότες», το ΕΑΔ της Φιλανδίας με 

θέμα «Προετοιμασία των ΟΤΔ LEADER για την κατάρτιση της SWOT ανάλυσης στο πλαίσιο της 

προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και το ΕΑΔ της Ελλάδας με θέμα «Δράσεις ευαισθητοποίησης 

και ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο του Μέτρου 16 Συνεργασία». 

 

Συνάντηση Περιφερειακών Αγροτικών Δικτύων της Γαλλίας, 20 Σεπτεμβρίου 2019 

 

Επ’ευκαιρία της 15ης συνάντησης των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων, το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο της 

Γαλλίας σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης, διοργάνωσε συνάντηση 

μεταξύ των ΕΑΔ των Κρατών Μελών και των 18 Περιφερειακών Αγροτικών Δικτύων της Γαλλίας με 

θέμα «Δικτύωση: ποια η προστιθέμενη αξία; Συμβολή στην προετοιμασία του μελλοντικού Δικτύου 

ΚΑΠ».  

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μελλοντική ΚΓΠ και τη 

δημιουργία ενός ενιαίου Δικτύου το οποίο θα καλύπτει τον 1ο και τον 2ο πυλώνα της ΚΓΠ και θα 

αντικαταστήσει τα υπάρχοντα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα, το ΕΑΔ της Γαλλίας πρότεινε στη συνάντηση 

αυτή να ξανασυζητηθούν οι βασικές αρχές της δικτύωσης, τα αποτελέσματα αυτής της 

προγραμματικής περιόδου, καθώς και οι προκλήσεις και τυχόν ανησυχίες για τη δημιουργία ενός 

ενιαίου Δικτύου ΚΑΠ. 

Αρχικά, οι κ.κ. Helen Williams (DG AGRI/E.2) και Antonella Zona από την DG AGRI, παρουσίασαν τα 

νέα δεδομένα όπως αυτά διαμορφώνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Σχεδίου Κανονισμού της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μελλοντική ΚΓΠ, σχετικά με  το νέο Δίκτυο ΚΑΠ και το νέο 

οικοσύστημα καινοτομίας που προτείνεται για την προώθηση της καινοτομίας μετά το 2020 μέσω 

της δικτύωσης.  

https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/back-basics_en
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/nrn15_eip_zona.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/nrn15_capnetwork_williams.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/nrn15_innovation_zona.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/nrn15_innovation_zona.pdf
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O κος Olivier Coussi, καθηγητής στο Ινστιτούτο Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Poitiers 

υπήρξε ο κεντρικός ομιλητής ο οποίος ανέπτυξε τις βασικές αρχές της δικτύωσης όπως ανάγκη για 

κοινούς κανόνες και αξίες, στοχοθεσία, ύπαρξη βούλησης, προσωπικής δέσμευσης και εθελοντικής 

δράσης, ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης, συλλογική προσπάθεια για την επίτευξη κοινών στόχων, 

νομιμότητα και αναγνωρισιμότητα του δικτύου, αξιοποίηση ατομικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Η 

ομιλία του αποτέλεσε τη βάση ώστε στη συνέχεια σε Ομάδες Εργασίας να συζητηθούν πιο αναλυτικά 

τα επιτεύγματα του έργου των υφιστάμενων ΕΑΔ καθώς και οι προκλήσεις και ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται για το νέο δίκτυο ΚΑΠ. 

Στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν άλλα Δίκτυα (σκοπός, δραστηριότητες, τρόποι λειτουργίας) που 

δραστηριοποιούνται στη Γαλλία, όπως το Δίκτυο CIRENA (CItoyens en Réseau pour des EnR en 

Nouvelle-Aquitaine – Δικτυωμένοι Πολίτες για τις Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας στην Περιφέρεια 

Nouvelle-Aquitaine), το οποίο ιδρύθηκε το 2014 και στόχος του είναι να υποστηρίζει σχετικά έργα που 

γίνονται στην Περιφέρεια, τα Κέντρα Πληροφόρησης Europe Direct της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

καθώς και άτυπα δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί από την πρωτοβουλία «Συλλογική Κινητοποίηση 

για την αγροτική ανάπτυξη», τη λεγόμενη MCDR, του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου της Γαλλίας. 

Το απόγευμα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν δύο έργα κοινωνικής ένταξης 

στο χωριό Saint Sauvant, του Διαμερίσματος Charentes-Maritime, 40 χιλιόμετρα από το Poitiers, να 

συναντήσουν και να συζητήσουν με τους βασικούς συντελεστές των έργων, τον Δήμαρχο και την 

κοινωνική λειτουργό – συντονίστρια της Ένωσης «Αλληλεγγύη, Περιβάλλον, Ένταξη». Τα έργα 

αφορούσαν τη δημιουργία εστιατορίου και τη δημιουργία ξενώνα στο οποίο εργάζονται άτομα με 

ειδικά κοινωνικά προβλήματα. Τα έργα χρηματοδοτήθηκαν από πόρους του Δήμου, της Περιφέρειας, 

του Κράτους αλλά και του LEADER. 

   

 

Αθήνα, 29/10/2019 
Οι συμμετέχουσες 

 
 

Μαρία-Χριστίνα Μακρανδρέου Παρασκευή Θωμοπούλου 
 

https://energie-partagee.org/outils/les-reseaux-regionaux/le-reseau-cirena-en-nouvelle-aquitaine/

