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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

18η Συνάντηση Εθνικών Αγροτικών Δικτύων  

Ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 2020 

Διοργανωτές Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Εθνικό 
Αγροτικό Δίκτυο της Φλάνδρας και της Βαλλονίας του Βελγίου  

Παρουσιάσεις https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/18th-nrn-meeting_en  

 

Η 18η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (18th NRN Meeting) του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ/ENRD) πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2020 διαδικτυακά, λόγω 

των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Αρχικά, είχε προγραμματισθεί να 

πραγματοποιηθεί στο Βέλγιο με επιτόπιες επισκέψεις στη Φλάνδρα και στη Βαλλονία του Βελγίου. 

Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τα Αγροτικά Δίκτυα της Φλάνδρας και της Βαλονίας να παρουσιάσουν τις 

περιοχές τους μέσω ταινιών μικρού μήκους κατά την έναρξη των εργασιών.  

Στη συνάντηση συμμετείχαν 62 εκπρόσωποι των Μονάδων Υποστήριξης των Εθνικών Αγροτικών 

Δικτύων από 25 κράτη μέλη, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στελέχη του Σημείου Επαφής του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD), του Evaluation Help Desk και του EIP-AGRI Service 

Point.  

Κύριοι στόχοι της συνάντησης ήταν: 

• να συζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους τα ΕΑΔ ανταποκρίθηκαν στις προκλήσεις που 

προέκυψαν από την πανδημία COVID-19 και συγκεκριμένα διδάγματα που αποκόμισαν 

προκειμένου να προσαρμόσουν τους τρόπους και τις μεθόδους εργασίας τους,  

• να επανεξεταστούν οι δράσεις δικτύωσης ώστε να ενσωματωθούν νέες προσεγγίσεις και πόροι, 

με την υιοθέτηση ψηφιακών μεθόδων για ενέργειες διαβούλευσης και ανταλλαγής απόψεων 

με τους ενδιαφερόμενους,  

• να εξετασθεί ο ρόλος που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν τα ΕΑΔ προκειμένου να 

ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων και να συνεισφέρουν στην κατάρτιση του 

Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις αγροτικές περιοχές με ορίζοντα το 2040.  

Κατά την έναρξη των εργασιών, η Helen Williams, εκπρόσωπος της DG AGRI απηύθυνε χαιρετισμό, 

έθεσε τα βασικά σημεία της συνάντησης, εστιάζοντας στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα 

ΕΑΔ για την προετοιμασία του Μακροπρόθεσμου Οράματος καθώς και στην προετοιμασία των Δικτύων 

KAΠ για την επόμενη περίοδο, ενώ παράλληλα ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την πορεία των 

διαπραγματεύσεων σχετικά με τον νέο Κανονισμό για τα Στρατηγικά Σχέδια ΚΑΠ και τον μεταβατικό 

Κανονισμό, τονίζοντας τη νέα διάταξη περί συνέχισης λειτουργίας των ΕΑΔ κατά τη μεταβατική 

περίοδο.  

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/18th-nrn-meeting_en
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Στη συνέχεια, ο David Lamb από το Σημείο Επαφής του ENRD παρουσίασε τις δραστηριότητες του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) που προγραμματίζονται για την επόμενη χρονιά, με 

ειδική αναφορά στην προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Έργων ΠΑΑ για το 2020, ο οποίος 

θα συνδεθεί και με τις προπαρασκευαστικές ενέργειες σχετικά με το Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις 

αγροτικές περιοχές, στη συγκέντρωση των στατιστικών στοιχείων των ΕΑΔ τα οποία θα πρέπει να 

υποβληθούν μέχρι τα μέσα Μαρτίου, καθώς και για τα Σεμινάρια που διοργανώνονται προκειμένου να 

υποστηρίξουν τα κράτη μέλη στην προετοιμασία των Στρατηγικών Σχεδίων ΚΑΠ.  

 

Ο Milles Styffer από το Evaluation Help Desk παρουσίασε αντίστοιχα τις δραστηριότητες που 

προγραμματίζονται με έμφαση κυρίως στις εργασίες/work packages για την Ex-post Αξιολόγηση των 

ΠΑΑ, τις δράσεις EVALUATION WORKS που διοργανώνονται στα κράτη μέλη μέσω των γεωγραφικών 

εκπροσώπων καθώς και στο νέο εργαλείο «Back to the basics» για θέματα αξιολόγησης. Επίσης, οι 

εκπρόσωποι των ΕΑΔ, μέσω του ψηφιακού εργαλείου menti, ρωτήθηκαν σχετικά με τα θέματα 

αξιολόγησης που θα ενδιέφεραν τα Δίκτυα ή/και τα μέλη τους. 

 

 

 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/3._nrn18_enrd_activity_lamb_1.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/3._nrn18_enrd_activity_lamb_1.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/4._nrn18_hd_activity_stiffler.pdf
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Η Véronique Rebholtz από το EIP-AGRI Service Point, παρουσίασε τις δραστηριότητες που 

προγραμματίζονται, με ειδική αναφορά στο Σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριου 2020 

και αφορούσε την προετοιμασία των Συστημάτων Γεωργικής Γνώσης & Καινοτομίας (AKIS) στο πλαίσιο 

των Στρατηγικών Σχεδίων ΚΑΠ καθώς και στις νέες δημοσιεύσεις του EIP-AGRI.  

 

Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, η Zellie Peppiette από την DG AGRI, παρουσίασε την εργαλειοθήκη 

(Toolkit) που ετοιμάζεται για τη διοργάνωση σύντομων εργαστηρίων σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου 

να συγκεντρωθούν οι απόψεις και οι προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ, ενόψει της προετοιμασίας του 

Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις αγροτικές περιοχές με ορίζοντα το 2040. Η εργαλειοθήκη θα 

περιλαμβάνει πρακτικές οδηγίες για τους διοργανωτές, κάρτες επεξήγησης με τους βασικούς μοχλούς 

για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, δελτία καταγραφής των πιο σημαντικών συμπερασμάτων. 

Το υποστηρικτικό υλικό θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες. Στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί από 

ομάδες ενδιαφερόμενων που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές προκειμένου να 

αποτυπωθεί η κατάσταση που βρίσκονται σήμερα και η κατάσταση που είναι πιθανό να βρίσκονται το 

2040. Τα αποτελέσματα αυτών των συζητήσεων, που πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 

2021, θα τροφοδοτήσουν τη διαδικασία κατάρτισης του Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις 

αγροτικές περιοχές. 

 

 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/5._nrn18_eip_sp_activities_rebholtz.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/6._nrn18_ltvra_peppiette.pdf
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Ο Paul Soto, από το Σημείο Επαφής του ENRD και συντονιστής της Θεματικής Ομάδας, παρουσίασε, 

με τη σειρά του, τους λόγους για τους οποίους αξίζει οι ενδιαφερόμενοι να οργανώσουν τοπικές 

συζητήσεις/εργαστήρια διαβούλευσης για την προετοιμασία του Μακροπρόθεσμου Οράματος καθώς 

και τους προτεινόμενους τρόπους που θα μπορούσαν να συμβάλλουν τα ΕΑΔ, όπως: 

• να προωθήσουν & να προβάλλουν την ευρωπαϊκή  δημόσια διαβούλευση με κάθε πρόσφορο 

μέσο (π.χ. site, Facebook κλπ.),  

• να αποτελέσουν κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των προτάσεων που θ συζητηθούν σε τοπικό 

επίπεδο,  

• να προχωρήσουν στη σύνθεση των προτάσεων και να την αποστείλουν στο ENRD,  

• να διοργανώσουν εργαστήρια διαβούλευσης μεμονωμένα ή/και σε συνεργασία με άλλους 

φορείς, να υποστηρίξουν τους ενδιαφερόμενους.  

Στη συνέχεια, σε μικρότερες ομάδες εργασίας, συζητήθηκαν τα ακόλουθα: 

1. Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση στα κράτη μέλη σχετικά με την ενημέρωση των 

ενδιαφερόμενων για το Μακροπρόθεσμο Όραμα, αν υπάρχει ενδιαφέρον εκ μέρους τους να 

οργανώσουν κάποιες συζητήσεις, αν τα ΕΑΔ έχουν την δυνατότητα να παρέχουν στήριξη. 

2. Ποιες είναι οι απόψεις σχετικά με το υποστηρικτικό υλικό, ποια σημεία μπορούν να δουλέψουν 

και ποια είναι περισσότερο περίπλοκα, εάν υπάρχουν ιδέες για άλλους τρόπους συμμετοχής 

των ενδιαφερόμενων. 

3. Ποια πραγματικά στήριξη μπορούν να παρέχουν τα ΕΑΔ από τις παραπάνω προτεινόμενες. 

 

Το τρίτο και τελευταίο μέρος της συνάντησης αφορούσε νέους τρόπους δράσεων μελλοντικής 

δικτύωσης, υπό το πρίσμα της δημιουργίας των νέων Δικτύων ΚΑΠ, και μεθόδων ανταλλαγής 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/7._nrn18_ltvra_soto.pdf
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εμπειριών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας όσο και τις νέες 

ψηφιακές δυνατότητες που έχουν αναδειχθεί.  

Η Kasia Panfil, στέλεχος του Σημείου Επαφής του ENRD παρουσίασε, σε συνέχεια ερωτηματολογίου 

που είχε σταλεί στα ΕΑΔ, προτάσεις και μεθόδους για θέματα μελλοντικής δικτύωσης, κάποιες καλές 

πρακτικές που υιοθετήθηκαν κατά τη λειτουργία των Δικτύων εν μέσω της πανδημίας, καθώς και 

σχετικές μελλοντικές προκλήσεις.   

 

Στη συνέχεια σε μικρές ομάδες εργασίας παρουσιάσθηκαν πρακτικές επικοινωνίας και δράσεων 

δικτύωσης που έχουν υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα τα ΕΑΔ, με στόχο να προσδιορισθούν οι 

καλύτερες ιδέες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως on line αγορές για παραγωγούς, ανάπτυξη 

ικανοτήτων για διαδικτυακές συναντήσεις, Hacathon, διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), 

χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων, ψηφιακές διαδικασίες διαβούλευσης & 

διάχυσης, κουΐζ για νέους αγρότες, τηλεοπτικό πρόγραμμα για το LEADER.  

 

 

Αθήνα, 1/12/2020 
Η συμμετέχουσα 

 
 

Μαρία-Χριστίνα Μακρανδρέου 
 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/nrn18_enrd_responses_panfilweb.pdf

