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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

6η Συνεδρίαση της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτύων 

(6th meeting of the European Rural Networks Assembly) 

Την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στο κέντρο 
συνεδριάσεων Albert Borschette, η έκτη Συνεδρίαση της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών 
Αγροτικών Δικτύων (European Networks Assembly). Στη συνάντηση παραβρέθηκαν από 
την Ελλάδα η κα Μακρανδρέου Μαρία-Χριστίνα από την Μονάδα Δικτύωσης & 
Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΠΑΑ, ως εκπρόσωπος του ΕΑΔ, η κα Τζουμάκα Ευαγγελία από την 
Μονάδα Προγραμματισμού της ΕΥΔ ΠΑΑ, ως εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής, 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, οι οποίες,-οι συνυπογράφουν την παρούσα έκθεση. 

Προεδρεύων της Συνέλευσης ήταν ο κος Mario Milouchev (Διευθυντής Αγροτικής 
Ανάπτυξης Ι & Προενταξιακής Βοήθειας/Directorate E της DG AGRI), ο οποίος στην 
εναρκτήρια ομιλία του, αφού καλωσόρισε τα μέλη ενημέρωσε ότι αν και επιθυμούσε δεν 
μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω του Συμβουλίου Υπουργών της ίδιας ημέρας, ο νέος 
Επίτροπος Γεωργίας κος Janusz Wojciechowski. Κήρυξε την έναρξη των εργασιών της 
Συνέλευσης, ανακοίνωσε τις διαδικασίες και την ατζέντα της Συνεδρίασης, η οποία 
διαμορφώθηκε από τις συζητήσεις της Ομάδας Καθοδήγησης των Δικτύων (Steering Group) 
εντός του 2019 και αφορούσε σε δύο ενότητες: 

α) δραστηριότητες της δικτύωσης και 

β) δομή και διακυβέρνηση των δικτύων την νέα περίοδο 2021-2027, καθώς επίσης και 
εξελίξεις στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. 

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την εισαγωγική ομιλία του κου Mihail Dumitru (Αναπληρωτή 
Γενικού Διευθυντή της DG AGRI), ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της δικτύωσης, 
τονίζοντας τη σημαντική συμβολή της για τη μεταφορά γνώσης καθώς και τη δυνατότητα 
της ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών. Επιπλέον, ανέφερε τη σημασία της δικτύωσης στο 
πλαίσιο εκπόνησης των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ αλλά και στη λειτουργία της 
εταιρικής σχέσης, ενώ επισήμανε ότι η δικτύωση αποτελεί πυλώνα, στην προσέγγιση AKIS 
(Agricultural Knowledge and Innovation System) και ως εκ τούτου απαιτείται ενίσχυση της 
δικτύωσης, και συνεργασία με την ΕΕ, τα ινστιτούτα κ.λπ. στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδιασμού. Επιπλέον, αναφορικά με τη νέα προγραμματική περίοδο, επισήμανε  τα εξής: 
 Με το νέο δίκτυο ΚΑΠ (CAP network) συγχωνεύονται όλα τα υπάρχοντα Δίκτυα (ENRD, 

EIP-AGRI & Evaluation) και στο πλαίσιο αυτό τα Εθνικά Δίκτυα Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής θα διαδεχθούν τα υπάρχοντα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα (NRN). 

 Εντός 12 μηνών από την έγκριση των στρατηγικών σχεδίων χρειάζεται να είναι έτοιμα 
τα νέα Δίκτυα ΚΑΠ. 

 Ο προσανατολισμός της γεωργικής πολιτικής τη νέα προγραμματική περίοδο αφορά 
κυρίως στο περιβάλλον και το κλίμα και λαμβάνει υπόψη: την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για το Green Deal, που εκδόθηκε στις 11/12/2019, την αυξημένη 
περιβαλλοντική φιλοδοξία, καθώς και την αλυσίδα τροφίμων (food chain) για την 
οποία τον Μάρτιο η ΕΕ θα εκδώσει νέα στρατηγική («From Farm to Folk Strategy»), την 
ενίσχυση των ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων και τη νέα στρατηγική για τα δάση. 
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 Στη νέα προγραμματική περίοδο θα περάσουμε από τη συμμόρφωση στις 
επιδόσεις/αποτελέσματα, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται στο νέο μοντέλο 
παρακολούθησης της ΚΑΠ (New Delivery Model). 

 Στην αναγκαιότητα συμπληρωματικότητας αλλά και παραμονής κριτηρίων 
διαχωρισμού (demarcation) μεταξύ των πυλώνων. 

 Στο πλαίσιο του νέου κοινού κανονισμού (νέος CPR) καθώς και στο νέο βασικό 
κανονισμό για την ΚΑΠ αποτυπώνονται τα θέματα για τη συμπληρωματικότητα και τις 
συνέργειες των διαφορετικών πολιτικών στις αγροτικές περιοχές, οι απαιτήσεις 
συντονισμού σχετικά με την πολυταμειακή προσέγγιση για το CLLD/LEADER και τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία. 

Τέθηκαν ερωτήσεις από τον εκπρόσωπο της Ένωσης των ΟΤΔ του LEADER της Γερμανίας για 
την ικανότητα των δικτύων σε επίπεδο αγροτικών περιοχών καθώς και την ανάγκη 
στόχευσης στις πραγματικές ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων-στόχου και από τον 
εκπρόσωπο της COPA-COGECA για το μέλλον της Συνέλευσης (Assembly) και της Ομάδας 
Καθοδήγησης (Steering Group), ως καθοδηγητικών οργάνων των δικτύων. 

Οι απαντήσεις από τους κ.κ. Dumitru και Miluchev ήταν ότι η δικτύωση θα είναι ευρύτερη, 
στη διακυβέρνηση των δικτύων θα εισαχθούν νέα στοιχεία και ότι η δικτύωση θα πρέπει να 
εστιάσει και σε διαφορετικά θέματα εκτός της αγροτικής ανάπτυξης. Συμπλήρωσε ότι 
σχετικά με τη νέα διακυβέρνηση θα ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των μελών της 
συνέλευσης. Τέλος, ανέφερε ότι το θέμα της δικτύωσης είναι από αυτά με τα λιγότερα 
προβλήματα στη νέα νομοθετική πρόταση σε σύγκριση με άλλα θέματα. 

Στη συνέχεια έγινε η πρώτη παρουσίαση της ημέρας από την κα Gaëlle Marion (DG AGRI 
DDG2.F.1) με θέμα την τρέχουσα κατάσταση για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Αφορούσε 
κυρίως την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί σχετικά με τις διαπραγματεύσεις των 
σχεδίων των κανονιστικών κειμένων που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), όσον 
αφορά στην  εμπλοκή του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην όλη διαδικασία. 

Σημείωσε ότι, με το προηγούμενο Ευρωκοινοβούλιο δεν τελείωσε η διαδικασία διότι δεν 
πήγαν στην ολομέλεια οι νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ. 

Μεταξύ των άλλων, η παρουσίαση αφορούσε στις βασικές θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου 
σχετικά με τις νέες νομοθετικές προτάσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο  σχετικά με 
την Αγροτική Ανάπτυξη, τις  άμεσες ενισχύσεις, την αιρεσιμότητα, τα eco-schemes, το νέο 
μοντέλο λειτουργίας (New Delivery Model) και θέματα που άπτονται του αντικειμένου της 
DG ENVI. Επιπλέον, έγινε αναφορά και για την πρόοδο των εργασιών του Συμβουλίου και 
κυρίως για τις θέσεις στα προαναφερόμενα θέματα, τα οποία αποτελούν και τα βασικά 
σημεία που συζητούνται αυτήν την περίοδο στις ομάδες εργασίας αυτού. Επιπλέον, 
σημείωσε ότι από πλευράς της ΕΕ για τη νέα προγραμματική περίοδο απαιτείται τόσο 
ετήσιος σχεδιασμός όσο και ετήσια παρακολούθηση με ετήσιους στόχους και αυτά είναι τα 
στοιχεία που θα προσδώσουν ευελιξία στο νέο σύστημα παρακολούθησης. Τέλος, 
αναφέρθηκε στις νομοθετικές διατάξεις που εκδόθηκαν σχετικά με τη χρηματοδοτική 
ευελιξία μεταξύ των δύο Πυλώνων για το έτος 2020 και τη μεταβατική περίοδο το 2021 για 
τους ισχύοντες Κανονισμούς του ΕΓΤΑΑ και του ΕΓΤΕ, ώστε να μην υπάρξει κενό στη 
χρηματοδότηση μέχρι την έναρξη της εφαρμογής των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ (ΣΣ 
ΚΑΠ) τη νέα προγραμματική περίοδο. 
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Ακολούθησαν ερωτήσεις-τοποθετήσεις, μεταξύ των οποίων από εκπρόσωπο της 
γερμανικής Διαχειριστικής Αρχής, του EUROMONTANA, της ELARD, για τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου για τα δίκτυα και το LEADER καθώς και για το αν είναι ρεαλιστικό το 
τέλος του 2020 να έχουν κατατεθεί τα στρατηγικά σχέδια, χωρίς να υπάρχει εγκεκριμένος 
Κανονισμός και για το εάν οι ενισχύσεις στις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα (ANC) θα 
μετρήσουν στο ποσοστό του 30% για το κλίμα και το περιβάλλον. 

Στις σχετικές απαντήσεις αναφέρθηκε ότι δεν προβλέπεται να προσμετρούνται οι 
ενισχύσεις της εξισωτικής αποζημίωσης στο ποσοστό του 30% για το περιβάλλον και το 
κλίμα. Σχετικά με την επιλεξιμότητα και ειδικότερα για το LEADER αναφέρθηκε ότι αυτή 
ισχύει έως τέλος του 2023 και για τα ΚΜ που θα προβούν σε επέκταση του ΠΑΑ με πόρους 
από τη νέα προγραμματική περίοδο, αυτή θα είναι έως τέλος του 2024. Για τα δίκτυα ισχύει 
η επιλεξιμότητα έως το τέλος της περιόδου, θα πρέπει να ληφθεί όμως υπόψη και η 
διάρκεια του συμβολαίου για όσους έχουν αναθέσει την υποστήριξη της λειτουργίας των 
ΕΑΔ. 

Επιπλέον τέθηκε ερώτημα για το άρθρο 113 (Ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα αγροτικής 
πολιτικής) του σχεδίου του νέου Κανονισμού και για το εάν θα εκδοθούν σχετικοί οδηγοί με 
λεπτομέρειες από την ΕΕ ή θα συμπεριληφθούν στις εφαρμοστικές αποφάσεις οι σχετικές 
λεπτομέρειες. 

Ο εκπρόσωπος της ΕΕ επισήμανε ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στο άρθρο 113 και 
ότι τα θέματα είναι αντίστοιχα με την τρέχουσα προγραμματική περίοδο ενώ σημείωσε ότι 
υπάρχουν οδηγοί για τα δίκτυα και  ότι είναι ανοιχτοί στο να βοηθήσουν τα ΚΜ ως προς τα 
δίκτυα. 

Μετά το διάλλειμα έγινε η παρουσίαση της κας Sari Rannanpää (ENRD Contact Point) για 
την έρευνα αυτό-αξιολόγησης των δικτύων που έγινε το 2019. Η προηγούμενη είχε γίνει το 
2017, όμως η φετινή ήταν πιο «συμπυκνωμένη». Τα κύρια σημεία ήταν τα εξής: 

 Η αυτοαξιολόγηση του 2019 είχε ως βάση τους γενικούς στόχους του στρατηγικού 
πλαισίου, δηλαδή την ενίσχυση της συμμετοχής, τη βελτίωση της ποιότητας των 
πολιτικών και την αύξηση της ευαισθητοποίησης. 

 139 άτομα απάντησαν στην έρευνα από 28 ΚΜ. 
 Πάνω από 16.000 συμμετοχές στις διοργανώσεις των δικτύων ENRD και EIP-AGRI από 

το 2014 μέχρι σήμερα. 
 Η δικτύωση EIP-AGRI ενίσχυσε τη συμμετοχή αγροτών και το διάλογο αγροτών-

ερευνητών. 
 Οι δραστηριότητες των δικτύων συμβάλλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης 

σχετικά με τα οφέλη της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. 

Στη συνέχεια, με την καθοδήγηση του κου David Lamb (ENRD Contact Point) οι εκπρόσωποι 
χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες συζήτησης για τα αποτελέσματα και συστάσεις που 
προκύπτουν από την αυτοαξιολόγηση. Κάθε ομάδα είχε ως θέμα έναν από τους γενικούς 
στόχους του στρατηγικού πλαισίου των δικτύων (ενίσχυση της συμμετοχής, βελτίωση της 
ποιότητας της πολιτικής, αύξηση της ευαισθητοποίησης). 
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Η κα Τζουμάκα συμμετείχε στην 1η ομάδα με θέμα της ενίσχυση της συμμετοχής. Τα κύρια 
σημεία συζήτησης ήταν τα εξής: 

 Απαιτείται βελτίωση σχετικά με τους στόχους των εκδηλώσεων/γεγονότων και των 
πληροφοριών. 
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των παλιών και των 
νέων εμπλεκόμενων φορέων (νεολαίας, κοινωνικά αποκλεισμένων, κοινωνία των 
πολιτών, δήμους, πυλώνας Ι). 

 Απαιτείται προώθηση θεματικών δικτύων. 
Στο πλαίσιο αυτό σημειώθηκε ότι η συλλογική δουλειά και οι συνέργειες θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν με εστίαση σε κοινά θέματα, θεματικές περιοχές και γεωγραφικές 
ομάδες, χρησιμοποιώντας συμμετοχικές διαδικασίες.  

 Απαιτείται η ενίσχυση της ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων και το χτίσιμο 
εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφορετικών δρώντων. 

Επιπλέον μεταξύ των άλλων καταγράφηκε ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή σε εθνικό επίπεδο 
οδηγεί και σε μεγαλύτερη εμπλοκή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να γίνεται στις 
εκδηλώσεις και η χρήση νέων τεχνολογιών, όπως διαδικτυακές συναντήσεις, να 
πραγματοποιούνται πολυεπίπεδες συναντήσεις και θεματική δικτύωση. Επιπλέον, 
καταγράφηκε ότι θα πρέπει να εξετάζονται διάφορα θέματα σε βαθύτερο επίπεδο και σε 
μικρότερες ομάδες και να εξεταστεί το θέμα της δυνατότητας συμμετοχής των 
εμπλεκόμενων στη μητρική τους γλώσσα, γεγονός που δίνει το πλεονέκτημα της καλύτερης 
έκφρασης. 
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Οι κ.κ. Κανελλάκη και Μακρανδρέου συμμετείχαν στη 2η ομάδα με θέμα τη βελτίωση της 
ποιότητας της πολιτικής. Τα κύρια σημεία συζήτησης ήταν τα εξής: 

 Θα πρέπει να γίνει αξιοποίηση της ουδετερότητας και της εμβέλειας των δικτύων. 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της υποστήριξης των πρωτοβουλιών οι οποίες ήδη 
εφαρμόζονται, ενεργώντας ταυτόχρονα ως «μεσολαβητές» των ανταλλαγών πολιτικής 
αλλά και μέσω της δημιουργίας νέων δεσμών/συνδέσεων. 

 Οι δράσεις των ΕΑΔ αφορούν είτε συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες ή θέματα 
γενικότερου ενδιαφέροντος για τις αγροτικές περιοχές, ενώ θα πρέπει να διατηρηθεί 
μία ισορροπία μεταξύ εξειδικευμένων και οριζόντιων θεμάτων. 

 Θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των δικτύων και των Μονάδων Υποστήριξης των 
Δικτύων. 

 Θα πρέπει να βελτιωθεί η συνάφεια και η υιοθέτηση των συστάσεων πολιτικής που 
εκπονούνται από τα δίκτυα. 
Απαιτείται: 
- η εστίαση σε συγκεκριμένα θέματα με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, 
- η αντιμετώπιση ευρύτερων θεμάτων, 
- η ανάπτυξη ικανοτήτων και  
- η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. 

 Τα σχέδια δράσης των δικτύων θα πρέπει να είναι ευέλικτα για να μπορούν να 
προσαρμοστούν πιο εύκολα. 

Επίσης, έγινε αναφορά στην ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη ικανοτήτων τόσο των 
αξιολογητών αλλά και γενικότερα των εμπλεκόμενων μερών. Αυτό θα μπορούσε να 
επιτευχθεί μέσω των στοχευμένων εργαστηρίων, της διάδοσης καλών πρακτικών, αλλά και 
μέσω παραδειγμάτων μεθόδων αξιολόγησης. Γενικότερα, η περαιτέρω καθοδήγηση θα έχει 
ως αποτέλεσμα πιο ποιοτικές αξιολογήσεις οι οποίες θα οδηγήσουν και σε πιο ποιοτικές 
πολιτικές. 
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Ο κος Θεοδωρόπουλος συμμετείχε στην 3η ομάδα με θέμα την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης. Τα κύρια σημεία που προέκυψαν από τη συζήτηση και 
παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια μετά το μεσημεριανό διάλλειμα ήταν τα εξής: 

 Ανάγκη για μεταφράσεις των εργασιών των δικτύων (χρειάζονται πόροι). 
 Πολύ σημαντικές οι βραβεύσεις στην αγροτική καινοτομία. 
 Συνεργασία δικτύων με εταιρείες επικοινωνίας, για την καλύτερη διάχυση των 

αποτελεσμάτων. 
 Χρήση gamification. 
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Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση της διακυβέρνησης των δικτύων από τις κ.κ. Giuliana Keller 
και Antonella Zona (DG Agri), με τα εξής κύρια σημεία: 
 Η διακυβέρνηση των δικτύων δεν συμπεριλαμβάνεται στις προγραμματισμένες 

νομικές πράξεις. 
 Ωστόσο, θα υπάρχει και στη νέα περίοδο κάποια μορφή διακυβέρνησης. 
 Μετά από πρόταση της Φινλανδικής Προεδρίας, σε νέο άρθρο του Κανονισμού, 

προβλέπεται έκδοση εκτελεστικής απόφασης από την ΕΕ για την οργάνωση του 
δικτύου ΚΑΠ. 

 Η τρέχουσα μορφή διακυβέρνησης θα συνεχιστεί μέχρι την υιοθέτηση νέας. 
 Θα πρέπει να αναπτυχθεί η επικοινωνία μεταξύ των δικτύων και το Civil Dialogue 

Group για την Αγροτική Ανάπτυξη. 

 
 
Στη συνέχεια, με την καθοδήγηση του κου David Lamb (ENRD Contact Point), έγινε πάλι 
χωρισμός των εκπροσώπων σε τρία παράλληλα διαδραστικά εργαστήρια, με θέματα που 
είχαν προταθεί από τη Διευθύνουσα Ομάδα των Δικτύων για την εμπειρία από την 
τρέχουσα διακυβέρνηση, ιδέες και δυνατότητες για τη διακυβέρνηση της ερχόμενης 
περιόδου. 
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Οι κ.κ. Κανελλάκη, Μακρανδρέου, Τζουμάκα, σε συνέχεια επιλογής από το ENRD, 
συμμετείχαν στο εργαστήριο στην αίθουσα 0A και ο κος Θεοδωρόπουλος συμμετείχε στο 
εργαστήριο στην αίθουσα 0C. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια εν συντομία 
τα αποτελέσματα των εργασιών των τριών εργαστηρίων: 

Εργαστήριο αίθουσας 0A: 

 Διαφορετικές απόψεις για το τι είναι καινοτομία. 
 Η Συνέλευση να παραμείνει ως έχει, αλλά να είναι περισσότερο ενεργητική και 

λιγότερο «καθοδηγούμενη» από την Επιτροπή. 
 Οι υπο-ομάδες (subgroups) να προτείνουν θεματολογία η οποία να προωθείται στη 

Συνέλευση. 
 Οι εργασίες της Ομάδας Καθοδήγησης να αντανακλούν τις εργασίες των υπο-ομάδων. 
 Η Συνέλευση να επικυρώνει αποφάσεις, αλλά και να δικτυώνει και συμβάλει στην 

ανταλλαγή και διάχυση ιδεών. 
 Να δίνεται χρόνος για πιο άτυπες ανταλλαγές μεταξύ των φορέων. 

Εργαστήριο αίθουσας 0B: 

 Η ατζέντα της συνέλευσης να είναι πιο «πολιτική». 
 Η διοργάνωση να διαρκεί δύο ημέρες. 
 Τα μέλη της Ομάδας Καθοδήγησης να εναλλάσσονται. 
 Οι εννέα στόχοι της νέας ΚΑΠ να αντιπροσωπεύονται σε αντίστοιχες υπο-ομάδες. 
 Να εξασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ των πυλώνων Ι και ΙΙ στις υπο-ομάδες. 

Εργαστήριο αίθουσας 0C: 

 Να πραγματοποιείται μετάδοση ή πραγματοποίηση διαφόρων διοργανώσεων του 
δικτύου online. 

 Να εισαχθεί άμεσα η πολιτική του πυλώνα I στη δικτύωση. 
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 Η θεματολογία των υπο-ομάδων να μην είναι παγιωμένη, να δίνεται η δυνατότητα να 
αναδύονται νέα θέματα (new pop-ups). 

 Η ατζέντα της Συνέλευσης να είναι πιο ελκυστική. 
 Η Συνέλευση να πραγματοποιείται σε διαφορετικά ΚΜ. 

 

Ο κος Miluchev ευχαρίστησε τις ομάδες και τους παρουσιαστές των αποτελεσμάτων και 
κάλεσε την Επιτροπή να αναλογιστεί και να δράσει επί αυτών των απόψεων. 

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με την παρουσίαση του κου Paul Soto (ENRD Contact Point) για 
τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του ENRD το 2020. Στο πλαίσιο της παρουσίασής 
του ενημέρωσε ότι έχουν προγραμματιστεί: 

 Εργαστήρια και σεμινάρια που απευθύνονται κυρίως σε Διαχειριστικές Αρχές και Αρχές  
Πληρωμών, με έμφαση τη μετάβαση στη νέα ΚΑΠ, για risk management, 
απλοποιημένο κόστος, προγραμματισμό της νέας περιόδου και ευζωία των 
ζώων/ασφάλεια τροφίμων. Νέα θέματα και διοργανώσεις μπορεί να προκύψουν στη 
συνέχεια. 

 Δύο συναντήσεις των δικτύων (NRN Meetings), 3/3 στην Ισπανία και 7/5 στην Σουηδία. 
 Τρία εργαστήρια των δικτύων (NRN Workshops). 
 Θεματικά εργαστήρια και άλλες διοργανώσεις για το LEADER. 
 Ειδικές συναντήσεις της Θεματικής Ομάδας για την υποστήριξη του θεσμού των 

«έξυπνων χωριών» (Smart Villages). 
 Συναντήσεις της Θεματικής Ομάδας για τη βιοοικονομία και το κλίμα - δράση στις 

αγροτικές περιοχές. 
 Ενέργειες για την κοινωνική ένταξη και συμπληρωματικές θεματικές δραστηριότητες. 
 Τέλος, δημοσιεύσεις, ιστοσελίδες, οπτικοακουστικό υλικό κ.ά. εργαλεία επικοινωνίας 

που πραγματοποιεί το ENRD. 
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Η επόμενη παρουσίαση έγινε από τον κο Hannes Wimmer (Evaluation Helpdesk), σχετικά με 
τις συνεχιζόμενες και τις επερχόμενες δραστηριότητες του ENRD Evaluation Helpdesk για το 
2020. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν: 

 Τρέχουσες δραστηριότητες της Θεματικής Ομάδας 7 για την ex-ante αξιολόγηση των 
Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ. 

 Ενέργειες για την αξιολόγηση των επιτευγμάτων της πολιτικής και εργασίες στο 
πλαίσιο του EvaluationWORKS!2019 για την AIR (Annual Implementation Report) του 
2019 και την προετοιμασία της νέας περιόδου. 

 Για το 2020: Θεματική Ομάδα 8 για την ex post αξιολόγηση των ΠΑΑ 2014-2020, 
σεμινάρια καλών πρακτικών. 

 Ιστοσελίδα, newsletter κ.ά. υλικό. Ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα για την αξιολόγηση: 
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/back basics_en. 

Η τελευταία παρουσίαση ήταν από την κα Véronique Rebholtz (EIP-AGRI Service Point), για 
τις δράσεις του προηγούμενου έτους και το πρόγραμμα του EIP-AGRI για το 2020. Το 
πρόγραμμα ξεκινάει τον ερχόμενο Φεβρουάριο, θα υπάρχουν δύο συνεδριάσεις των υπό-
ομάδων καινοτομίας (Ιούνιο και Οκτώβριο. Οι δράσεις (focus groups, seminars, workshops) 
εντάσσονται σε πέντε προτεραιότητες: 
 Σεμινάριο για τις νέες δεξιότητες για την ψηφιακή γεωργία, 5 και 6 Φεβρουαρίου στην 

Ισπανία. 
 Σεμινάρια για AKIS και ψηφιακό μετασχηματισμό. 
 Σεμινάρια, εργαστήρια και ομάδες για την προώθηση της καινοτομίας στη διαχείριση 

των φυσικών πόρων και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των εκμεταλλεύσεων. 
 Ομάδες για την ενίσχυση των γεωργικών αλυσίδων αξίας μέσα σε μια κυκλική 

βιοοικονομία. 
 Στο πλαίσιο των παραπάνω, νέα Focus Groups: 

o Wildlife and agricultural production 
o Climate smart (sub)tropical food crops in the EU 
o Sustainable industrial crops in Europe: new market opportunities and business 

models which do not replace food production 
o Reducing the plastic footprint of agriculture 
o Sustainable Beef Production Systems 
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Έπειτα, ο κος David Lamb (ENRD Contact Point) κάλεσε τους εκπροσώπους να αξιολογήσουν 
τις εργασίες της Συνέλευσης με χρήση της on line εφαρμογής Mentimeter.  

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος για ανακοινώσεις στον εκπρόσωπο από το Αγροτικό 
Κοινοβούλιο, για τις πρόσφατες εργασίες του θεσμού και την κα Birke Lund από το ELARD 
(European LEADER Association for Rural Development), για το πρόσφατο συνέδριο που 
πραγματοποίησαν, το όραμα και τις θέσεις του ELARD για την περίοδο 2021-2027. 

 

Η Συνεδρίαση έκλεισε με την ομιλία του κου Milouchev για τα κύρια συμπεράσματα, την 
ανακοίνωση νέου διαγωνισμού για αγρότες στη βιοοικονομία και στην κλιματική αλλαγή το 
2020, την έγκριση από την Επιτροπή των προτάσεων της Διευθύνουσας Ομάδας και την 
επεξεργασία των σημερινών προτάσεων από την Επιτροπή. 
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Όλες οι παρουσιάσεις της Συνεδρίασης και άλλα αρχεία είναι αναρτημένα στη διεύθυνση 
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/6th-rural-networks-assembly-meeting_en 

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2020 

Οι συμμετέχοντες 

(υπογραφές στην επόμενη σελίδα) 

Θανάσης Θεοδωρόπουλος 
 
 
 

Βασιλική Κανελλάκη 

ΕΥΕ ΠΑΑ 
Μονάδα Παροχής Γεωργικών 

Συμβουλών 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων  

Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 

Μαρία-Χριστίνα Μακρανδρέου Ευαγγελία Τζουμάκα 

ΕΥΔ ΠΑΑ 
Μονάδα Δικτύωσης & 

Δημοσιότητας 

ΕΥΔ ΠΑΑ 
Μονάδα Προγραμματισμού 
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