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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

7η Συνεδρίαση της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτύων 

(7th meeting of the European Rural Networks Assembly) 

Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, η έβδομη Συνεδρίαση 
της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτύων (European Networks Assembly). Τη 
συνάντηση παρακολούθησαν 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 με την 
εναρκτήρια ομιλία του, καλωσόρισε τα 149 μέλη-συμμετέχοντες, κήρυξε την έναρξη των 
εργασιών της 7ης Συνέλευσης, τονίζοντας ότι το 2020 ήταν ουσιαστικά το έκτο έτος 
λειτουργίας των Αγροτικών Δικτύων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και 
ανακοίνωσε τις διαδικασίες και την ατζέντα της Συνεδρίασης, η οποία διεξάγεται με 
παρουσιάσεις και ερωτήσεις-απαντήσεις, ενώ δεν περιλαμβάνει εργαστήρια σε ομάδες, σε 
σχέση με τις δια ζώσης Συνεδριάσεις των προηγούμενων ετών στις Βρυξέλλες. 

Στόχοι της 7ης Συνεδρίασης ήταν: 

α) η ενημέρωση για την πρόοδο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, τις διαδικασίες μετάβασης και 
τις λοιπές πρωτοβουλίες της Επιτροπής. 

β) η ενημέρωση για το Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές και τη συμβολή 
της δικτύωσης στην εξέλιξή του. 

γ) η ανάδειξη των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ ερευνητικών έργων και πρωτοβουλιών 
σε σχέση με τις δραστηριότητες των αγροτικών δικτύων, 

δ) η καταγραφή των επιτευγμάτων της δικτύωσης την περίοδο 2014-2020 και ενημέρωση 
για τις μελλοντικές δράσεις της. 

Αρχικά έγιναν από τον κο Wolfgang Burtscher (Γενικό Διευθυντή της DG AGRI) κάποιες 
γενικές παρατηρήσεις, σχετικές με τη νέα ΚΑΠ και κυρίως ότι: 
 Εντός του Δεκεμβρίου θα αποσταλούν επίσημα οι συστάσεις της Επιτροπής στα Κράτη 

Μέλη (ΚΜ) για τα Στρατηγικά Σχέδια (ΣΣ), στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. 
 Οι εργασίες για το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο και η υιοθέτηση των βασικών Κανονισμών 

ολοκληρώνονται το 2ο  τετράμηνο του 2021. 
 Την ίδια χρονική περίοδο αναμένεται να δημοσιευθεί η Ανακοίνωση της Επιτροπής για 

το Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο 
της δημόσιας διαβούλευσης που ολοκληρώθηκε ηλεκτρονικά στις 30/11/2020 
υποβλήθηκαν 2.000 απαντήσεις. 

 Τα Στρατηγικά Σχέδια θα υιοθετηθούν το 2022 και η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 
1η Ιανουαρίου 2023. 
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Επίσης, μεταξύ των άλλων, τόνισε τα εξής: 
 Η έρευνα και η καινοτομία είναι τα κλειδιά για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 

στη γεωργία. 
 Η γνώση παίζει σημαντικό ρόλο για τους αγρότες.  
 Πρέπει να εστιάσουμε στην «πράσινη» πολιτική και στον Πυλώνα ΙΙ στα Στρατηγικά 

Σχέδια της ΚΑΠ και επισήμανε τα θέματα της πράσινης αρχιτεκτονικής, των 
οικολογικών προγραμμάτων “eco-schemes” και της ενισχυμένης αιρεσιμότητας. 

 Εξαιτίας της πρόκλησης της κρίσης από την πανδημία εξαιτίας του COVID-19 πρέπει 
για τις αγροτικές περιοχές να δοθεί έμφαση στις ευρυζωνικές υποδομές. 

 Για την ανάπτυξη της υπαίθρου, είναι απαραίτητη και σημαντική η συνεργασία 
μεταξύ όλων των Ταμείων (rural proofing). 

 
 
Η Συνεδρίαση συνεχίστηκε με την παρουσίαση του κου Mihail Dumitru (Αναπληρωτή 
Γενικού Διευθυντή της DG AGRI) για την τρέχουσα κατάσταση της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ 
και του Μεταβατικού Κανονισμού. Έκανε μια σύντομη αναφορά στην έναρξη των 
διαδικασιών, τον Ιούνιο 2018, και στις εξελίξεις της πολιτικής τα δύο χρόνια που 
μεσολάβησαν, σε σχέση με  
 το Green Deal (τις στρατηγικές σε προκλήσεις αειφορίας  - Farm to Fork και στρατηγική 

βιοποικιλότητας), 
 το δομημένο διάλογο με τα ΚΜ, τις συστάσεις στα μελλοντικά στρατηγικά σχέδια, 
 τις έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν με την κρίση λόγω της πανδημίας COVID-19 
και επιπλέον ότι: 
 Συμφωνήθηκε η μεταβατική περίοδος (προτάθηκε 1 έτος - μετατράπηκε σε 2 έτη). 
 Οι διαπραγματεύσεις για τη νέα ΚΑΠ συνεχίζονται. 
 Αναμένονται σύντομα η υιοθέτηση του προϋπολογισμού 2021-2027, του Μεταβατικού 

Κανονισμού (μέσα Δεκεμβρίου 2020) καθώς και η συμφωνία για τους πόρους από το 
Ταμείο Ανάκαμψης (EURI). 
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 H επόμενη τροποποίηση των ΠΑΑ θα πρέπει να συμπεριλάβει τις προσαρμογές σε 
αυτά τα δεδομένα (κατανομή πόρων από το ΠΔΠ για τα έτη 2021 & 2022 καθώς και για 
τους πόρους του EURI). 

 Η δικτύωση πρέπει να υποστηρίξει τη μετάβαση και την προετοιμασία των ΣΣ. 
 Τα νέα Εθνικά Δίκτυα θα οριστούν εντός 12 μηνών από την έγκριση των ΣΣ. 
 Προκηρύχθηκαν (28/10/2020) νέες υποστηρικτικές δομές των Ευρωπαϊκών Αγροτικών 

Δικτύων (μία προκήρυξη με τέσσερα επιμέρους έργα (lots): ΕΔΑΑ, Αξιολόγηση, EIP-
AGRI, Επικοινωνία). Η προκήρυξη λήγει στις 19/1/2021. 

 Θα γίνουν «ασκήσεις» επεξεργασίας των εμπειριών από την τρέχουσα μορφή  
διακυβέρνησης των δικτύων. Οι δομές διακυβέρνησης θα συνεχιστούν μέχρι να 
δημιουργηθούν νέες για το νέο δίκτυο της ΚΑΠ. 

 Κατά τη διαδικασία ερωτήσεων-απαντήσεων επισημάνθηκε ότι το πεδίο δράσης των 
Εθνικών Δικτύων θα είναι διευρυμένο και ότι η απλοποίηση της πολιτικής θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση των ΣΣ. 

 
 
Έπειτα, η κα Maria Gafo Gomez-Zamalloa (DG AGRI) και στη συνέχεια ο κος Paul Soto (ENRD 
Contact Point) παρουσίασαν το Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές με 
ορίζοντα το 2040, προβάλλοντας τα κρίσιμα ερωτήματα, που θα θέλαμε να βρισκόμαστε το 
2040, πως θα το επιτύχουμε και ποια η συμβολή της δικτύωσης σε αυτό. Συγκεκριμένα: 
 Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση online μέχρι 30/11/2020. Συμμετείχαν κατά 61% 

πολίτες, 9% δημόσιες αρχές, 9% ΜΚΟ – λοιποί εμπλεκόμενοι, με συνολικές 2.181 
απαντήσεις. 

 Δημιουργήθηκε μία «εργαλειοθήκη» (the LTVRA Workshop Package) προσβάσιμη από 
το διαδίκτυο (https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-
vision/long-term-rural-vision-portal/resources/ltvra-workshop-package-for-nrns) που 
δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες, δίκτυα κ.λπ. να διεξάγουν σε τοπικό επίπεδο 
συζητήσεις, να κατανοήσουν, να συμβάλουν στο όραμα, να αξιολογήσουν την 
κατάσταση μιας αγροτικής περιοχής και να προβληθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της μέσω επιτυχημένων, τοπικών παραδειγμάτων. 



4 
 

 Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν πρέπει να δοθούν στο ENRD έως το τέλος του 
Ιανουαρίου 2021, ώστε να συμπεριληφθούν στο ENRD Summary του Φεβρουαρίου 
2021, θα ακολουθήσει σχετικό συνέδριο τον Μάρτιο 2021 με την ολοκλήρωση της 
επικοινωνίας το 2ο τρίμηνο του 2021. 

 
 

Η επόμενη παρουσίαση ήταν από τις κ.κ. Tereza Budnakova και Inge van Oost (Μονάδα 
Έρευνας & Καινοτομίας της DG AGRI) και αφορούσε εξέχοντα παραδείγματα από 
ερευνητικά προγράμματα και πρωτοβουλίες της ΕΕ που σχετίζονται με τις δραστηριότητες 
των αγροτικών δικτύων. Ιδιαίτερα αναφέρθηκαν σε: 
 Πρωτοβουλία της Επιτροπής για την καλή κατάσταση των εδαφών με ορίζοντα το 2030 

(έργα Horizon), με κυρίαρχο μήνυμα το «Φροντίδα για το έδαφος, φροντίδα για τη 
ζωή» και κύριο στόχο την εξασφάλιση του 75% των εδαφών να είναι υγιή για τα 
τρόφιμα, τους ανθρώπους, τη φύση και το κλίμα (https://ec.europa.eu/info/horizon-
europe/missions-horizon-europe/soil-health-and-food_en). Για την πρωτοβουλία 
προγραμματίζεται σεμινάριο του EIP-AGRI την άνοιξη. 
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 Επιχειρησιακές Ομάδες καινοτομίας, με πάνω από 1600 ήδη σε υλοποίηση ή 
ολοκληρωμένες. 

 Προτάσεις για δράσεις ενδυνάμωσης της καινοτομίας και της ανταλλαγής γνώσης, για 
τη μετάβαση στη νέα ΚΑΠ και στο AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation 
System). 

 Πληροφορίες για το AKIS (θεσμικό πλαίσιο, σημασία κ.λπ.). 

 

Μετά το μεσημεριανό διάλειμμα για φαγητό, ο κος John Grieve (ENRD Contact Point) 
παρουσίασε πρόσφατες και επερχόμενες δραστηριότητες του ENRD, με έμφαση στα Rural 
Inspiration Awards 2021 (υποβολές προτάσεων έως 18/1/2021, απονομή Μάρτιος 2021) και 
σε διοργανώσεις για το Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές, ενώ επιπλέον 
εργαζόμενοι στο Contact Point μετέφεραν τις εμπειρίες τους στα μέλη της Συνέλευσης. 

Η επόμενη παρουσίαση έγινε από τον κο Hannes Wimmer (Evaluation Helpdesk), για τις 
επερχόμενες δραστηριότητες του ENRD Evaluation Helpdesk και τις εργασίες αυτού του 
ξεχωριστού τμήματος του ENRD την πενταετία 2015-2020 στη διάδοση μιας κουλτούρας 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της πολιτικής σε σύγκριση με τους σκοπούς, 
αξιοποιώντας εργαλεία όπως οδηγίες, εκδηλώσεις, καλές πρακτικές, άρθρα, εκπόνηση 
μεθόδων αξιολόγησης κ.ά. 

Έπειτα, στην παρουσίασή του ο κος Pacôme Elouna Eyenga  (EIP-AGRI Service Point) 
αναφέρθηκε κυρίως στα επιτεύγματα του EIP-AGRI, κατά την επταετία 2013-2020 και το 
πώς επιτεύχθηκαν μέσα από τις εμπειρίες προσώπων της δικτύωσης, ωφελούμενων κ.ά. 
(“A story told by many voices”). Προβλήθηκε ένα νέο σχετικό βίντεο “EIP-AGRI: making EU 
agriculture and forestry future-proof since 2013” (https://youtu.be/IbZrhgEO7Zo). Τέλος, 
έθεσε τις μελλοντικές προκλήσεις με τη δέσμευση ότι το EIP-AGRI θα είναι εκεί για να 
διασφαλίζει ότι η καινοτομία, η έρευνα και οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες θα κάνουν τη 
διαφορά στην πράξη. 
 



6 
 

 
 

Η Συνεδρίαση έκλεισε με την ομιλία του κου Milouchev με τα κύρια συμπεράσματα. 

Όλες οι παρουσιάσεις της Συνεδρίασης, άλλα σχετικά αρχεία και φωτογραφικό υλικό είναι 
αναρτημένα στη διεύθυνση https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/7th-meeting-
eu-rural-networks-assembly_en. 

 

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2021 

Οι συμμετέχουσες/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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