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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

20η Συνάντηση Εθνικών Αγροτικών Δικτύων  

Ημερομηνία 15 Ιουνίου 2021 

Διοργανωτές Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης 

Παρουσιάσεις https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/20th-nrn-meeting_en 

 

Η 20η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών 

Δικτύων (20th NRN Meeting) του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΔΑΑ/ENRD) πραγματοποιήθηκε στις 15 

Ιουνίου 2021 διαδικτυακά, λόγω των 

περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της 

πανδημίας COVID-19.  

Στη συνάντηση συμμετείχαν 65 

εκπρόσωποι από τις Μονάδες Υποστήριξης 

των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων από 24 

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 ληφθούν υπόψη οι αντιδράσεις των ενδιαφερομένων στην ανάπτυξη του 

Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις Αγροτικές Περιοχές και πως τα αποτελέσματα από την 

Εβδομάδα Αγροτικού Οράματος μπορούν να αξιοποιηθούν στο έργο των ΕΑΔ 

➢ Να συζητηθεί πως τα ΕΑΔ μπορούν να υποστηρίξουν την επικοινωνία και τη συνεχή συμμετοχή 

των ενδιαφερομένων σχετικά με το Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές 

➢ Να εξεταστούν οι προηγούμενες δραστηριότητες των Συναντήσεων των ΕΑΔ και ποια στοιχεία 

πρέπει να αξιοποιηθούν στο μέλλον ως προς τον προγραμματισμό. 

Η Helen Williams από τη DG AGRI καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και αναφέρθηκε στην πορεία της 

προετοιμασίας του θεσμικού πλαισίου για τη μελλοντική ΚΑΠ και ότι τα Δίκτυα ΚΑΠ θα πρέπει να έχουν 

συσταθεί το αργότερο 12 μήνες μετά την έγκριση των νέων Στρατηγικών Σχεδίων ΚΑΠ. 

Κατά την έναρξη των εργασιών, ο Paul Soto από το Σημείο Επαφής του ENRD, παρουσίασε τα βασικά 

συμπεράσματα από την Εβδομάδα Αγροτικού Οράματος, από τα οποία προκύπτει ότι το Αγροτικό 

Όραμα ναι μεν ανταποκρίνεται στην αγροτική πολυμορφία αλλά είναι χτισμένο γύρω από κοινά 

σημεία. 

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/20th-nrn-meeting_en
https://ead.gr/rural-vision-week-greek-participation/
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Αναλυτική έκθεση για τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε τοπικό 

επίπεδο για το Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές μπορείτε να δείτε εδώ. 

Στη συνέχεια εκπρόσωποι από τρεις Μονάδες Υποστήριξης ΕΑΔ (Αυστρία, Πολωνία και Φινλανδία) 

παρουσίασαν συνοπτικά τις δράσεις τους κατά την Εβδομάδα Αγροτικού Οράματος. Τα ΕΑΔ 

ωφελήθηκαν από τα παράλληλα Εργαστήρια, από τα Marketplace όλων των άλλων συμμετεχόντων 

καθώς και από την εκδήλωση Βράβευσης των Έργων ΠΑΑ.  

Η Φινλανδία ανέφερε ότι σε συνεργασία με τη Σουηδία έχουν προγραμματίσει, ξεκινώντας από το 

Σεπτέμβριο, κάποιες συναντήσεις σχετικά με το μέλλον των αγροτικών περιοχών και θα εντάξουν αυτή 

τη θεματολογία στο Rural Parliament ώστε να επικοινωνηθούν τα αποτελέσματα των τοπικών 

διαβουλεύσεων/συναντήσεων. 

Ακολούθησαν συμμετοχικά εργαστήρια σε ομάδες όπου συζητήθηκαν τα παρακάτω: 

➢ Ποια είναι τα πιο σχετικά αποτελέσματα από την Εβδομάδα Αγροτικού Οράματος που πρέπει 

να ενσωματωθούν στο έργο των ΕΑΔ; 

➢ Ποιες είναι οι πιο σημαντικές ενέργειες τις οποίες μπορεί να αναλάβουν τα ΕΑΔ για την 

υποστήριξη της επικοινωνίας και της συνέχισης της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο 

Αγροτικό Όραμα; 

 Σημαντικοί άξονες θεματολογίας όπως προέκυψαν από τις συζητήσεις αποτελούν οι νέοι, η 

ενδυνάμωση της επικοινωνίας με το πεδίο, οι απομονωμένες και απομακρυσμένες περιοχές, η 

πρόσβαση στις υπηρεσίες και η διευκόλυνση των συνδέσεων με άλλα μέρη, το να καταστούν οι 

αγροτικές περιοχές ελκυστικές, η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών μεταξύ των ΕΑΔ μέσω και άλλων 

τέτοιου τύπου εκδηλώσεων κ.ά. Επίσης ως δράσεις θα πρέπει να προωθηθούν εκδηλώσεις 

διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερομένους, να συνεχιστούν οι διαδικτυακές συναντήσεις, να 

εμπλακούν ενεργά οι αγροτικές κοινότητες στο Όραμα, τα ΕΑΔ να αποτελέσουν την πλατφόρμα 

επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, να υποστηριχθούν οι bottom-

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/rural-voices.pdf
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up προσεγγίσεις, να επικοινωνηθούν τα αποτελέσματα του Οράματος στους συμμετέχοντες στις 

διαβουλεύσεις κ.ά. 

Τα αποτελέσματα των συζητήσεων αποτυπώνονται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Ο Anguel K. Beremliysky, μέλος της Κοινής 

Γραμματείας Διάσκεψης για το μέλλον της 

Ευρώπης, τόνισε ότι η Διάσκεψη για το 

Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μια 

πρωτόγνωρη ευκαιρία για τα Δίκτυα καθώς 

και για όλους τους ευρωπαίους πολίτες να 

συνεισφέρουν στις διαδικασίες 

διαβούλευσης για τη διαμόρφωση του 

μέλλοντος της Ευρώπης. Η προσέγγιση της 

Διάσκεψης είναι καινοτόμα, ανοιχτή και 

bottom-up. Τα κύρια ορόσημα για τη 

Διάσκεψη είναι η πολύγλωσση ψηφιακή 

πλατφόρμα, η οργάνωση εκδηλώσεων, οι 

ομάδες Ευρωπαίων πολιτών και η 

ολομέλεια της Διάσκεψης. 

 

https://futureu.europa.eu/?locale=en
https://futureu.europa.eu/?locale=en
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Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, οι Veronika Korcekova and David Lamb από το Σημείο Επαφής 

του ENRD, παρουσίασαν μια ανασκόπηση σχετικά με το έργο του ENRD από το 2016-2021 και σε ποιες 

ανάγκες θα πρέπει να εστιάσουν τα ΕΑΔ από το 2021 και μετά, προσφέροντας ευκαιρίες για 

επικοινωνία, δικτύωση, συμμετοχή, υποστήριξη και ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας.   

Αναφέρθηκαν επίσης στη συλλογή των 

στατιστικών στοιχείων από τα ΕΑΔ 

(Common Network Statistics) για τα οποία 

ανταποκρίθηκαν οι Μονάδες Υποστήριξης 

Δικτύων από όλα τα κράτη μέλη. 

Παρατηρήθηκε ότι ενώ η θεματική 

προτεραιότητα Μεταφοράς Γνώσης και 

Καινοτομίας που ήταν η πιο δημοφιλής τα 

προηγούμενα χρόνια, το 2020 τα 

περισσότερα κράτη μέλη εστίασαν σε άλλες 

θεματολογίες ανάλογα και με τις ανάγκες 

τους λόγω πανδημίας του COVID19. 

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και έρευνα σχετικά με τις ανάγκες των Δικτύων και αυτό που προέκυψε 

είναι ότι:  

➢ Απαιτείται να δημιουργηθούν γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των Μονάδων Υποστήριξης των 

Δικτύων για ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας 

➢ Απαιτείται επίσης να εδραιωθεί καλύτερη επικοινωνία και τρόποι διασύνδεσης μεταξύ των 

κρατών μελών, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εθνικών Αγροτικών Δικτύων  

➢ Να δημιουργηθεί μια ευρύτερη και πιο ανοιχτή πλατφόρμα για την καινοτομία και όχι μόνο 

από τους εμπειρογνώμονες σε αγροτικά θέματα 

➢ Απαιτείται υποστήριξη για τη μετάβαση και το σχεδιασμό του νέου Δικτύου ΚΑΠ 

Ο Myles Stiffler από το ENRD Evaluation 

Helpdesk, αναφέρθηκε στις προσεχείς 

δραστηριότητες του Δικτύου για τα θέματα 

Αξιολόγησης του ΠΑΑ και στο εργαστήριο που 

θα διεξαχθεί στις 28-29 Ιουνίου « Ένα ταξίδι 

στα σχέδια αξιολόγησης: Μαθήματα από 

προηγούμενες εμπειρίες για τη μελλοντική 

ΚΑΠ». 
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Η Magdalena Mach από την DG 

AGRI, παρουσίασε τις συζητήσεις 

για την προετοιμασία των 

στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ και 

τον σχεδιασμό των μελλοντικών 

AKIS, μέσω της δικτύωσης για την 

καινοτομία στα κράτη μέλη και 

τόνισε κυρίως την ανάγκη για 

μεγαλύτερη εφευρετικότητα και 

ευελιξία,  την ανάπτυξη συνεργιών 

και ευκαιριών ώστε τα δίκτυα να 

γνωριστούν μεταξύ τους. 

Ο Thamar Kok από το Ολλανδικό 

NRN, παρουσίασε τη διαδικασία 

σχεδιασμού του δικτύου ΚΑΠ και 

ποια είναι τα βασικά σημεία που 

χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία 

όπως ενδεικτικά τη γεφύρωση του 

χάσματος από το χωράφι στο 

γραφείο, δημιουργία κοινοτήτων, 

συχνές συναντήσεις, συνεργασίες 

που να εστιάζουν σε ανάγκες 

περιοχών και μεγαλύτερη 

διασύνδεση με Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα. 

Στο τελευταίο μέρος της συνάντησης 

παρουσιάστηκε βίντεο με επιλεγμένα 

στιγμιότυπα από τις Συναντήσεις των ΕΑΔ 

που πραγματοποιήθηκαν όλη την περίοδο 

(2014-2020) ως υπενθύμιση για τις πρακτικές 

και τις μεθόδους που εφαρμόστηκαν από τα 

Δίκτυα και ακολούθησε σχετική συζήτηση. 

 

 

Σε μικρές ομάδες συζητήθηκαν τα ακόλουθα: 

1. Ποια είναι τα μαθήματα που πήρατε από αυτήν την προγραμματική περίοδο για την δικτύωση, 

τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο; 

https://www.youtube.com/watch?v=h86V3_s0PFw
https://youtu.be/h86V3_s0PFw
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2. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω μαθήματα, ποιες δράσεις πρέπει να προωθηθούν στην 

μετάβαση και στον νέο προγραμματισμό; 

Η πρώτη ομάδα υπογράμμισε την ανάγκη αλληλεπίδρασης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Δικτύων και των 

Εθνικών Αγροτικών Δικτύων καθώς και την επιτυχία νέων θεματικών ομάδων δικτύωσης (niche 

networking groups) που ξεκίνησαν αυτή την περίοδο και θα πρέπει να παραμείνουν ενεργά. 

Η δεύτερη ομάδα πρότεινε τη συνέχιση ενός συνδυασμού μεθοδολογιών δικτύωσης 

χρησιμοποιώντας π.χ. δεξιότητες διευκόλυνσης, τη διάχυση καλών πρακτικών, δεξιότητες ψηφιακής 

επικοινωνίας, τη διατήρηση των διαγωνισμών βράβευσης έργων ΠΑΑ όπως το Rural Inspiration Awards. 

Τόνισαν επίσης τα οφέλη της ανταλλαγής επισκέψεων μεταξύ των Μονάδων Υποστήριξης Δικτύων  

Τα συμπεράσματα της τρίτης ομάδας επικεντρώθηκαν στην ενδυνάμωση της επικοινωνίας με τους 

ενδιαφερόμενους της υπαίθρου, και στην ανάπτυξη αλυσίδων επικοινωνίας μεταξύ Μονάδων 

Υποστήριξης Δικτύων, Ομάδων Τοπικής Δράσης και άλλων ενδιαφερομένων. Οι διαδικτυακές όπως και 

με φυσική παρουσία συναντήσεις έχουν ισάξια οφέλη. 

Η τέταρτη ομάδα υποστήριξε όπως και οι προηγούμενοι την αναγκαιότητα για συνεχή επικοινωνία 

μεταξύ Μονάδων Υποστήριξης Δικτύων καθώς επίσης επισήμανε ότι στο νέο Δίκτυο ΚΑΠ πρωταρχικό 

ρόλο θα έχουν τα Συστήματα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS). 

 

 

 

 

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο John Grieve από το Σημείο Επαφής του ENRD, τόνισε ότι οι συναντήσεις 

των ΕΑΔ ήταν ένα κοινό ταξίδι και πρόσφατα οι αλλαγές στις συνθήκες εργασίας απέδειξαν την 

ανθεκτικότητα δικτύωσης στον αγροτικό χώρο. Αυτή η περίοδος της πανδημίας μπορεί να αποτελέσει 

την κινητήρια δύναμη για τη μετάβαση στην επόμενη περίοδο για τα Στρατηγικά Σχέδια ΚΑΠ και το νέο 

Δίκτυο ΚΑΠ. 
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Πλέον έχει συσσωρευτεί αρκετή εμπειρία και γνώση που έχει αποκτηθεί από την λειτουργία των 

Δικτύων επί δύο συνεχείς προγραμματικές περιόδους η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί λαμβάνοντας 

υπόψη τα προβλήματα που υπήρξαν, τα διδάγματα που προέκυψαν, την προσαρμοστικότητα σε νέες 

συνθήκες εργασίας και το όραμα για το μέλλον της Υπαίθρου. 

Η Hellen Williams από τη DG AGRI έκλεισε τη συνάντηση, υπογραμμίζοντας ότι παρόλο που είναι η 

τελευταία για αυτή την προγραμματική περίοδο Συνάντηση των ΕΑΔ, η ομάδα του Σημείου Επαφής του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης θα συνεχίσει την υποστήριξη στα κράτη μέλη.  

 

Αθήνα, 09.07.2021 
 

Οι συμμετέχουσες 
 
 
 
 

Γαβριέλλα Μιχαήλ      Ειρήνη Άγγου 
 


