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Εβδομάδα Αγροτικού Οράματος 22-26 Μαρτίου 2021 

Σύνοψη συμπερασμάτων 

Η Εβδομάδα Αγροτικού Οράματος, που διοργανώθηκε διαδικτυακά από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Αγροτικής Ανάπτυξης, μεταξύ 22 και 26 Μαρτίου 2021, συγκέντρωσε συμμετέχοντες από ένα ευρύ 

φάσμα φορέων ενδιαφερομένων για τα θέματα της υπαίθρου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να 

εκφράσουν τις απόψεις τους για το μέλλον των αγροτικών περιοχών στην Ευρώπη.  

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Dubravka Šuica, οι Ευρωπαίοι Επίτροποι Janusz Wojciechowski και η 

Elisa Ferreira, καθώς και άλλοι ευρωπαίοι και διεθνείς ομιλητές, ηγήθηκαν της εκδήλωσης, 

τονίζοντας τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λάβει υπόψη τις «φωνές» της υπαίθρου, 

ώστε να καταρτιστεί το Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές, το οποίο θα 

συνοδεύεται από ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης με στόχο μια πιο πράσινη, πιο έξυπνη και χωρίς 

αποκλεισμούς ύπαιθρο της Ευρώπης. 

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής (δείτε την Ατζέντα εδώ), πραγματοποιήθηκαν 8 εργαστήρια, 

4 συνεδριάσεις ολομέλειας, 11 εργαστήρια φιλοξενούμενων φορέων, και 23 οργανισμοί 

παρουσίασαν τις απόψεις τους για το μέλλον της υπαίθρου στο διαδικτυακό Rural Marketplace. Τις 

εκδηλώσεις αυτές παρακολούθησαν περισσότεροι από 650 συμμετέχοντες από 35 χώρες. Επίσης 

πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης έργων ΠΑΑ στο πλαίσιο του διαγωνισμού RIA 2021.  

  
Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο συμμετείχε σε διαδικτυακό περίπτερο στόχος του οποίου ήταν η 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο χώρας για το 

Μακροπρόθεσμο όραμα των αγροτικών περιοχών. 

Στο διαδικτυακό περίπτερο του ΕΑΔ αναρτήθηκαν: 

Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων όλων των 
συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 
2021 σε τοπικό επίπεδο για το Μακροπρόθεσμο Όραμα για 
τις Αγροτικές περιοχές. 
 
Σε αυτό το έντυπο αποτυπώνονται οι αδυναμίες, οι 
ευκαιρίες και το όραμα των κατοίκων της ελληνικής 
υπαίθρου, όπως αυτά καταγράφηκαν κατά τις συναντήσεις 
που διοργανώθηκαν από το ΕΑΔ, τις Ομάδες Τοπικής 
Δράσης Αχαΐας και Πάρνωνα, το Δίκτυο Πίνδος, τον 
Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττικής και την Περιφέρεια Ηπείρου. 
  

  

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/agenda.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural2040-vision-week/our-rural-marketplace_en
https://ead.gr/rural-vision-week-greek-participation/
https://ead.gr/wp-content/uploads/2021/03/Rural-voice-of-Greece.pdf
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Βίντεο: 
του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου με τις μαρτυρίες των 
συμμετεχόντων στα εργαστήρια ή και κατοίκων της 
υπαίθρου. 

 
 
της Περιφέρειας Ηπείρου που αποτυπώνει τα 
χαρακτηριστικά της περιφέρειας και το όραμά τους όπως 
προέκυψε από τη διοργάνωση σχετικής συνάντησης. 

 
 
της Ομάδας Τοπικής Δράσης Αχαΐας στο οποίο 
παρουσιάζεται πως το τοπικό πρόγραμμα LEADER μέσω του 
διατοπικού σχεδίου συνεργασίας «Ελλήνων Γεύσεις 
Εκλεκτές» ανέδειξε και συνέδεσε τα τοπικά προϊόντα με τα 
πλεονεκτήματα της περιοχής.  
 
της Ομάδας Τοπικής Δράσης Πάρνωνα στο οποίο 
παρουσιάζεται η περιοχή της Νότιας Κυνουρίας ως 
υποψήφια για ένταξη στο πρόγραμμα UNESCO Man and the 
Biosphere Program (MAB), που αναδεικνύει και προστατεύει 
περιοχές όπου ο άνθρωπος και η φύση συνυπάρχουν 
αρμονικά μέσω της διαφύλαξης του φυσικού πλούτου και 
της πολιτιστικής κληρονομίας. 
 

 

 

 

και το βίντεο του Δικτύου των νησιωτικών Ομάδων Τοπικής 
Δράσης στο οποίο αποτυπώνεται ότι στο πλαίσιο ενός 
διατοπικού σχεδίου συνεργασίας LEADER του Νήσων 
Περίπλους, μπορούν να συνδέσουν τις νησιωτικές κοινότητες 
μέσω της τέχνης συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας 
της ζωής. 
 

 

Έντυπο που παρουσιάζει τη συμμετοχή των μελών του ΕΑΔ 
σε ερευνητικά έργα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την 
ενεργειακή μετάβαση καθώς και έργο που αφορά στην 
ανάπτυξη συστήματος/πλατφόρμας διασυνοριακής 
διαμοίρασης ανοιχτών αγροπεριβαλλοντικών δεδομένων και 
γεωδεδομένων του ΟΣΔΕ (Open ICAS). 

 
 

Η πρώτη ημέρα της εβδομάδας ξεκίνησε με υψηλού επιπέδου ομιλητές όπως την Αντιπρόεδρο για 

τα θέματα Δημογραφίας και Δημοκρατίας Dubravka Suica, τον Επίτροπο Γεωργίας Janusz 

Wojciechowski και την Υπουργό Γεωργίας της Πορτογαλίας Maria do Céu Antunes. 

https://youtu.be/SI-y0OxkHGc
https://youtu.be/XRnpAv4NQqc
https://youtu.be/nzZDsei3O0o
https://youtu.be/HUW08Qjaihs
https://youtu.be/uwoeelDOydo
https://youtu.be/uwoeelDOydo
https://ead.gr/wp-content/uploads/2021/04/Research-Projects_Greek-Partners.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/suica/announcements/vice-president-suica-delivers-speech-opening-plenary-long-term-vision-rural-areas-stakeholders_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/suica/announcements/vice-president-suica-delivers-speech-opening-plenary-long-term-vision-rural-areas-stakeholders_en
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Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους των αρχών της ΕΕ (DG Agriculture and Rural 

Development & DG Joint Research Centre, καθώς και ENRD Contact Point), ως αρμόδιοι για την 

Ανακοίνωση για το Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές, οι ενέργειες που 

πραγματοποιήθηκαν από την περίοδο έναρξης της διαβούλευσης αυτής, δηλαδή από τον 

Σεπτέμβριο 2020 έως και το τέλος του Ιανουαρίου του 2021, καθώς και τα αποτελέσματα των 

ενεργειών αυτών. 

Παρακολουθήστε την πρώτη ημέρα εδώ. 

Ακολούθησαν τρεις ημέρες με θεματικά εργαστήρια, με συμμετέχοντες που προέρχονταν από ένα 

ευρύ φάσμα οργανισμών, αρχών, πρωτοβουλιών, έργων και θέσεων που σχετίζονται άμεσα ή 

έμμεσα με την αγροτική ανάπτυξη και τη κοινωνική συνοχή. 

Την δεύτερη μέρα οι ενότητες που αναπτύχθηκαν είναι: 

1. «Πράσινο» μέλλον της υπαίθρου 

2. Ψηφιοποιημένο και καινοτόμο μέλλον της υπαίθρου 

3. Δίκαιο και ανοιχτό μέλλον της υπαίθρου 

4. Ο ρόλος της γεωργίας και της παραγωγής τροφίμων στη δημιουργία ενός ανθεκτικού 

μέλλοντος 

Την τρίτη μέρα οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις αγροτικές περιοχές και συγκεκριμένα: 

1. Δυνατές και δυναμικές αγροτικές-αστικές συνεργασίες 

2. Ζωντανές αγροτικές περιοχές 

3. Ποικιλόμορφες και ανθεκτικές αγροτικές περιοχές 

4. Άνθρωποι, πολιτικές, πρακτικές – τεκμηρίωση και εφαρμογή μιας νέας αγροτικής 

πραγματικότητας. 

Την τέταρτη μέρα πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια που διοργανώθηκαν από άλλους φορείς τα 

οποία επικεντρώθηκαν στα εξής: 

 Ανθεκτικές αγροτικές κοινότητες για μια βιώσιμη Ευρώπη - ELARD 

 Συγκράτηση πληθυσμού στα μικρά ευρωπαϊκά νησιά – European Small Islands 

 Καινοτομία από όλους – καινοτομία κοινωνικών υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές - 

Diaconie of Schleswig-Holstein 

 Η προοπτική των νέων για το μέλλον στις σκανδιναβικές αγροτικές περιοχές – Εθνικό 

Αγροτικό Δίκτυο Φινλανδίας 

 Αισιοδοξία για το μέλλον - τι μάθαμε από τα 5 εργαστήρια για το μακροπρόθεσμο όραμα 

στην Εσθονία – Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Εσθονίας 

 Καινοτόμες πρακτικές γης για γεωργική μετάβαση και αγροτική αναγέννηση: τεκμηρίωση 

και ανάλυση τρεχουσών πρακτικών – Ruralization H2020 project. 

https://www.youtube.com/watch?v=MnPgZ9x7Zd8
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Επιπλέον, την τέταρτη μέρα, στις 25 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε και η εκδήλωση βράβευσης 

έργων των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ:RIA 

2021. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδειχθούν και να βραβευτούν παραδείγματα έργων που 

συμβάλλουν σε ένα καλύτερο πράσινο, ανθεκτικό, ψηφιακό και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον της 

υπαίθρου. 

Τα έργα τα οποία βραβεύτηκαν ανά κατηγορία είναι τα παρακάτω: 

Κατηγορία: Πράσινο μέλλον 

Χώρα: Φινλανδία 

Έργο Μέτρο 7: ReWI Visions (Resource Wise Visions) 

Το έργο ReWI παρακινεί και εμψυχώνει νέους να εξετάσουν την 

επιχειρηματικότητα από την άποψη της κυκλικής οικονομίας. Το 

έργο άνοιξε ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για τους νέους, και είχε 

ως αποτέλεσμα 40 νέες επιχειρήσεις κυκλικής οικονομίας. 

Κατηγορία: Ψηφιακό μέλλον 

Χώρα: Γερμανία  

Έργο Μ19: The HofladenBOX 

Το HofladenBOX είναι μια διαδικτυακή αγορά όπου οι καταναλωτές 

μπορούν να παραγγείλουν προϊόντα απευθείας (χωρίς 

διαμεσολαβητές), από περισσότερους από 60 διαφορετικούς αγρότες 

στην περιοχή Fürth. 

 

 

 

Κατηγορία: Ανθεκτικό μέλλον  

Χώρα: Ισπανία 

Έργο Μ16: Pilot Project on Circular Bioeconomy 

Το έργο αφορά σε συλλογή βιολογικών αποβλήτων από τους 

γείτονες καλλιεργητές τα οποία μετατρέπει σε λίπασμα για να 

χρησιμοποιηθούν στις καλλιέργειές τους, με περιβαλλοντικά, 

οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SQp7ZgOHknA
https://www.youtube.com/watch?v=SQp7ZgOHknA
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/rewi-visions-resource-wise-visions-finland_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/hofladenbox-germany_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/re-thinking-management-organic-waste_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/rewi-visions-resource-wise-visions-finland_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/hofladenbox-germany_en
file://///agrotiki-srv03/eyd_unit_e/ΕΑΔ 2014-2020/Pilot Project on Circular Bioeconomy
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Κατηγορία: Κοινωνικό μέλλον χωρίς αποκλεισμούς 

Χώρα: Αυστρία 

Έργο M16: Green Care - Where people flourish 

Τα προγράμματα Green Care στα οικογενειακά αγροκτήματα προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες σε 

αγροτικές περιοχές. Αυξάνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, ασφαλίζουν και δημιουργούν 

θέσεις εργασίας, ενώ βοηθούν επίσης στη διατήρηση της γεωργίας και της δασοκομίας μικρής 

κλίμακας. 

 Κατηγορία: Βραβείο κοινού 

Χώρα: Πολωνία 

Έργο Μ11: Angelic Gardens 

 

 

Την τελευταία ημέρα την οποία μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ, παρουσιάστηκαν πολύ 

συνοπτικά από τους συντονιστές των εργαστηρίων τα κύρια σημεία των συζητήσεων. Επίσης υπήρξε 

μια βασική παρουσίαση του OECD (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) τα 

βασικότερα σημεία της οποίας συνοψίζονται ως εξής: 

1. Κοινά Χαρακτηριστικά του Αγροτικού Οράματος 

 Οι αγροτικές πολιτικές πρέπει να είναι ολιστικές, πέρα από αγροτικά και παραδοσιακά 

εργαλεία,  και να περιλαμβάνουν παροχή υπηρεσιών, ψηφιοποίηση, καινοτομία, 

συμβουλευτικές υπηρεσίες  

 Το Αγροτικό Όραμα χρειάζεται να απευθυνθεί σε μια ευρεία μορφή αγροτικών περιοχών 

και να δώσει απαντήσεις που να είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της κάθε 

περιοχής 

 Το όραμα και η στρατηγική πρέπει να διαμορφωθούν μέσω διαδικασιών από κάτω προς τα 

άνω και με τις απόψεις των τοπικών κοινοτήτων - το όραμα και η διαμόρφωση πολιτικών 

δεν μπορούν να προέρχονται μόνο από τις Βρυξέλλες 

 Το όραμα πρέπει να είναι συμμετοχικό και να προωθεί την ένταξη, τη συμμετοχή και την 

ενδυνάμωση διαφορετικών και ευάλωτων ομάδων (γυναίκες, μετανάστες, μειονότητες) 

 Το Αγροτικό Όραμα χρειάζεται να «σπάσει» την απομόνωση και να προωθήσει τις ανοιχτές 

αγροτικές κοινότητες: 

o Οι αγροτικοί-αστικοί δεσμοί να είναι αμφίδρομοι (χρειάζεται συνεργασία) και 

ισότιμη βάση 

o Οι αγροτικοί-αστικοί δεσμοί να ξεπεράσουν την έλλειψη κρίσιμης μάζας – ο ρόλος 

των διαμεσολαβητών, των κόμβων και η κοινωνική καινοτομία να φέρουν τη 

δικτύωση και την επαφή με τους ενδιαφερόμενους  

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/green-care-where-people-flourish-austria_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/angelic-gardens-anielskie-ogrody-poland_en
https://www.youtube.com/watch?v=wnRB4muYhFk
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/1-joseenrique-garcilazo-ppt1-pl2-day5_0.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/green-care-where-people-flourish-austria_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/angelic-gardens-anielskie-ogrody-poland_en
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o Κάθετος συντονισμός & ευθυγράμμιση της από κάτω προς τα άνω ατζέντας με την 

από άνω προς τα κάτω ατζέντα 

o Ζωντανές κοινότητες μέσω της συνοχής, της συμμετοχής και της κοινωνικής 

καινοτομίας, ακόμα και όταν ο πληθυσμός φθίνει 

 Το Αγροτικό Όραμα χρειάζεται να είναι έτοιμο για το μέλλον: 

o Ψηφιοποίηση (να υπάρχει υλικό είναι απαραίτητη προϋπόθεση αλλά επίσης και οι 

ψηφιακές δεξιότητες και ο χρήστης) 

o Ενστερνισμός της καινοτομίας, ενθάρρυνση της διαφοροποίησης και προστιθέμενη 

αξία σε εξειδικευμένες αγορές 

o Πράσινη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 

2. Πως θα φτάσουμε εκεί? 

 Ανάπτυξη ικανοτήτων τοπικών παραγόντων (τοπική ενδυνάμωση) για τη διαχείριση της 

μετάβασης  

 Υποστηρικτικές υπηρεσίες (δεξιότητες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ψηφιακή υποδομή, 

καθοδήγηση, εκπαίδευση, δικτύωση, μείωση γραφειοκρατίας) 

 Πρακτικά εργαλεία για την υποστήριξη ευέλικτων, συνεργατικών μοντέλων, απλοποίηση και 

ενστερνισμός νέων οικονομικών μοντέλων 

 Καλύτερος σχεδιασμός πολιτικών και πόρων για την υποστήριξη: 

o Επιστέγασης της αγροτικής ανάπτυξης (rural proofing) και διασφάλιση ότι τα 

προγράμματα της ΕΕ μπορούν να «φτάσουν» στις αγροτικές περιοχές, αυξάνοντας 

τη σημαντικότητα της αγροτικής ατζέντας 

o Να τεθούν σε εφαρμογή δίκαιοι και επαρκείς πόροι, φορολογικά συστήματα 

o Σύλληψη μια δομής διακυβέρνησης ικανής για την εφαρμογή του οράματος  

 Παραγωγή καλών δεδομένων και γνώσεων για τις αγροτικές περιοχές, ανάπτυξη 

συγκεκριμένων δεικτών και υποστήριξη σωστής ανάλυσης (Αγροτικό Παρατηρητήριο) 

 Όχι μόνο παραγωγή πληροφοριών αλλά και επικοινωνία με τους τοπικούς 

ενδιαφερόμενους και  χρήση στο σχεδιασμό πολιτικής 

 Ανθεκτικότητα και μελλοντικές λύσεις για κινητικότητα και υπηρεσίες: 

o Αλλαγή προτιμήσεων προς την ποιότητα, εξειδικευμένες αγορές και εξειδίκευση με 

έξυπνο τρόπο 

o Ευέλικτα και συνεργατικά μοντέλα που μπορούν να προσαρμοστούν στις αλλαγές 

o Νέες ευκαιρίες (αναγνώριση αξίας των υπηρεσιών οικοσυστημάτων, κυκλική 

οικονομία). 

3. Σημεία υπό εξέταση 

 Το κλειδί είναι η γεωγραφική κλίμακα: 
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o Οικοδόμηση κοινής ατζέντας: ενθάρρυνση των τοπικών φορέων να έρθουν σε 

επαφή και να οικοδομήσουν κοινή ατζέντα (ανάγκη για  οικονομίες κλίμακας) 

 Το όραμα πρέπει να είναι σαφές και ζωντανό αρχείο που πρέπει να αναθεωρείται και να 

ενημερώνεται περιοδικά, με απόψεις από κάτω προς τα άνω και από άνω προς τα κάτω 

 Αυτονομία και ανάπτυξη ικανοτήτων  

o Να διασφαλιστεί ότι το όραμα μπορεί να υλοποιηθεί 

o Συνεργασία με αναπτυσσόμενες οικονομίες κλίμακας και αντικειμένου  

 Προχωράμε πέρα από τη στενή έννοια της αγροτικής ανάπτυξης  

o Ολοκληρωμένη προσέγγιση προσαρμοσμένη σε διαφορετικά μέρη της υπαίθρου 

στη σωστή κλίμακα 

o Ανάγκη για έναν κύριο μηχανισμό για αποτελεσματικό συντονισμό 

 Η αξία ενός ευέλικτου πλαισίου που μπορεί να συνδυάζει πολιτικές και πόρους από την ΕΕ 

σε  εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

 Η ανθεκτικότητα και το μέλλον από μια πολιτική αντίδρασης σε μια πολιτική πρόβλεψης 

(COVID-19 και κυρίαρχες τάσεις) 

o Χρειάζεται εστίαση στην ευημερία των ανθρώπων και πέρα από τους 

παραδοσιακούς δείκτες (ΑΕγχΠ, αύξηση του πληθυσμού) 

o Η ψηφιοποίηση είναι ο δρόμος για το αγροτικό μας μέλλον   

Τα συμπεράσματα επιστεγάστηκαν από τον Επίτροπο Γεωργίας Janusz Wojciechowski και την 

Επίτροπο Συνοχής και Μεταρύθμισης Elisa Ferreira. Η εβδομάδα έκλεισε με την ομιλία της 

Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα Δημογραφίας και Δημοκρατίας Dubravka 

Suica. 

Όλες οι παρουσιάσεις, βίντεο, φωτογραφικό και ενημερωτικό υλικό έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο 

του ENRD.  

 

Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας, 

Απρίλιος 2021 

 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/suica/announcements/vice-president-suica-delivers-closing-remarks-closing-plenary-long-term-vision-rural-areas_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/suica/announcements/vice-president-suica-delivers-closing-remarks-closing-plenary-long-term-vision-rural-areas_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural2040-vision-week_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural2040-vision-week_en

