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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

21η Συνάντηση Εθνικών Αγροτικών Δικτύων  

Ημερομηνία 18 Νοεμβρίου2021 

Διοργανωτές Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης 

Παρουσιάσεις https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/21st-nrn-meeting_en 

 

Η 21η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (21st NRN Meeting) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ/ENRD) πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή του Σλοβένικου Αγροτικού Δικτύου στις 18 
Νοεμβρίου 2021 διαδικτυακά, λόγω των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.  

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις Μονάδες 
Υποστήριξης των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων, 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 δοθεί η ευκαιρία στους 
συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις ως προς τις 

εργασίες προετοιμασίας των Στρατηγικών Σχεδίων ΚΑΠ και των νέων Δικτύων ΚΑΠ. Οι συμμετέχοντες επίσης 
ενημερώθηκαν για τις μελλοντικές δράσεις του ENRD, του Evaluation Helpdesk αλλά και του EIP AGRI.  

Κατά την έναρξη των εργασιών ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας της Σλοβενίας Aleš Irgolič, 
παρουσίασε τα βασικά σημεία που εστιάζει η Σλοβενία σε ότι αφορά το Μακροπρόθεσμο όραμα για τις 
αγροτικές περιοχές και συγκεκριμένα:  

 Οι γυναίκες και η θέση τους στις αγροτικές 
περιοχές 

 Ο διάλογος μεταξύ αγροτικών και αστικών 
περιοχών 

 Τα έξυπνα χωριά  

 

Ο Mario Milouchev από τη DG AGRI καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και ευχαρίστησε το Σλοβενικό Δίκτυο 
για την φιλοξενία καθώς και για τις δράσεις του ως προς το Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές 
περιοχές. Επιπλέον επιβεβαίωσε ότι το ENRD θα συνεχίσει το πολύτιμο έργο για το Όραμα της Υπαίθρου 
εστιάζοντας στην Αναζωογόνηση της υπαίθρου και στη διασύνδεση της αγροτικής πολιτικής με άλλες 
πολιτικές της ΕΕ (το λεγόμενο rural proofing), σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Η Ανακοίνωση του Ιουνίου 2021 για το όραμα της υπαίθρου αποτελεί μόνο την αρχή. Αναμένεται να 
ανακοινωθεί το Σύμφωνο της Υπαίθρου κατά τη διάρκεια της Σλοβενικής Προεδρίας και θα οργανωθεί μια 
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εκδήλωση μέσα στο 2022 σχετικά με αυτό. Στο μεταξύ τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα μπορούν να συνεχίζουν 
τις δράσεις τους ως προς την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Στη συνέχεια ο Jorge Ramirez και ο  David Lamb από το ENRD Contact Point παρουσίασαν τις 
δραστηριότητες του ENRD Contact Point, το οποίο έχει τους εξής στόχους:  

 Προώθηση ενός ανθεκτικού αγροτικού τομέα 
 Ενίσχυση του Περιβάλλοντος και του Κλίματος 
 Ενδυνάμωση ιστού σε αγροτικές περιοχές 

Ως προς τις οριζόντιες προτεραιότητες συνεχίζεται η 
συνεργασία με άλλους φορείς αγροτικής ανάπτυξης, 
καταρτίζεται ετήσιο σχέδιο δράσης, η εμψύχωση των 
δικτύων μέσω του προσδιορισμού των αναγκών τους 
και της συνεργασίας «ίσου προς ίσον» (peer to peer 
working). Ως προς την επικοινωνία συνεχίζονται οι 
εκδόσεις των περιοδικών και η ενημέρωση των μελών 

με κάθε τρόπο. Επίσης έχουν προγραμματιστεί οι συναντήσεις των οργάνων του Δικτύου (Assembly 
7/12/2021, CLLD Subgroup 22/2/2022) καθώς και η Συνάντηση Δικτύων (άνοιξη 2022).  

Ακολούθησαν συμμετοχικά εργαστήρια σε ομάδες (World Café) όπου για τα παρακάτω θέματα: 

 Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων 
 Περιβάλλον και Κλίμα 
 Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές 

τέθηκαν στους συμμετέχοντες οριζόντια οι ερωτήσεις προς συζήτηση: 

 Ποια είναι τα κύρια ζητήματα σχετικά στα οποία έχετε εργαστεί ή σχεδιάζετε για το προσεχές 
μέλλον; 

 Τι είδους θέματα θα σας ενδιέφεραν να καλυφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο; 
 Έχετε παραδείγματα καλών πρακτικών ή κάποιες επιτυχημένες ιστορίες στη χώρα σας; 

Τα αποτελέσματα των συζητήσεων αποτυπώνονται στις παρακάτω εικόνες. 
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Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, η Annika Suu από το 
EIP-AGRI Support Facility παρουσίασε τις επικείμενες 
εκδηλώσεις δικτύωσης, οι οποίες έχουν ως στόχο την 
προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων, τη διαδραστική 
συμμετοχική προσέγγιση και την εστίαση στην πρακτική. 

 

 

Στη συνέχεια οι Valdis Kudins & Myles O. Stiffler από το ENRD 
Evaluation Helpdesk αναφέρθηκαν στις Προγραμματισμένες 
Δραστηριότητες Δικτύου του ENRD Evaluation Helpdesk και έκαναν λόγο 
για καλύτερη ικανότητα αξιολόγησης, περισσότερες εκδηλώσεις και 
επικοινωνία που σχετίζονται με την αξιολόγηση.  

 

 

Η Helen Williams από την DG AGRI ενημέρωσε για θέματα δικτύωσης που αφορούν την νέα ΚΑΠ και για 
τους στόχους του δικτύου όπως αναφέρονται προς το παρόν το σχέδιο του Βασικού Κανονισμού ο οποίος 
θα εγκριθεί αρχές Δεκεμβρίου:  
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 να αυξήσει τη συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων στην εφαρμογή 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ 

 να συνοδεύει τις διοικήσεις των κρατών 
μελών στην εφαρμογή των στρατηγικών 
σχεδίων της ΚΑΠ και 

 να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας 
εφαρμογής των στρατηγικών σχεδίων της 
ΚΑΠ 

 να συνεισφέρει στην ενημέρωση του κοινού 
και των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με 
την ΚΑΠ και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες 

 να ενθαρρύνει την καινοτομία στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη και να υποστηρίξει τη 
μάθηση και την αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων στη διαδικασία ανταλλαγής 
γνώσης 

 να συμβάλλει στην ικανότητα παρακολούθησης και αξιολόγησης  
 να συμβάλλει στη διάδοση των αποτελεσμάτων των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ. 

Στο τελευταίο μέρος της συνάντησης σε μικρές ομάδες συζητήθηκαν οι δραστηριότητες των ΕΑΔ κατά τη 
μεταβατική περίοδο και οι προβληματισμοί για τα μελλοντικά εθνικά δίκτυα της ΚΑΠ. 
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Αυτό που προτάθηκε είναι να δημιουργηθούν clusters Δικτύων με κοινά χαρακτηριστικά για τα οποία 
θα προγραμματίζονται συναντήσεις ώστε να γίνεται ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για τα θέματα που 
απασχολούν τα Δίκτυα ενόψει και του σχεδιασμού του νέου Δικτύου ΚΑΠ. Η Ελλάδα θα συμμετέχει στο 
Mediterranean cluster μαζί με Πορτογαλία, Ισπανία, Μάλτα, Ιταλία, Κροατία και Κύπρο και ήδη έχει 
προγραμματιστεί η 1η συνάντηση για τις 12 Ιανουαρίου 2022. 

 

 

Αθήνα, 6/12/2021 
 

Οι συμμετέχουσες 
 
 
 
 

Γαβριέλα Μιχαήλ      Ειρήνη Άγγου 
 


