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Η Ομάδα Καθοδήγησης (Ο.Κ.) είναι ένα από τα κύρια όργανα της δομής του ΕΔΑΑ μετά την 

Ολομέλεια. Παρακολουθεί το έργο των δύο Ευρωπαϊκών Δικτύων (ENRD/EIP Agri) και 

ειδικότερα εξασφαλίζει τον καλύτερο συντονισμό των θεματικών τους ενοτήτων. Απαρτίζεται 

από 48 μέλη που εκπροσωπούν βασικές ομάδες ενδιαφερομένων για την αγροτική πολιτική.  

 

Σε αυτήν τη συνάντηση συμμετείχε η Γαβριέλα Μιχαήλ ως εκπρόσωπος της Διαχειριστικής 

Αρχής του ΠΑΑ 2014-2020. 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

Στόχοι της συνάντησης ήταν:  

 Να ενημερωθούν τα μέλη της Ο.Κ. για τα κυριότερα σημεία της διαδικασίας 

διαβούλευσης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 

 Να ενημερωθούν τα μέλη της Ο.Κ. για τα ευρήματα της αυτοαξιολόγησης των 

Αγροτικών Δικτύων 

 Να εξεταστούν τα ευρήματα της αυτοαξιολόγησης ως προς τις επιπτώσεις τους στα 

Αγροτικά Δίκτυα και στο πως μπορούν να προωθηθούν στην Γενική Συνέλευση 

 Να συζητηθούν και να προταθούν θέματα για την επόμενη Γενική Συνέλευση. 

Πέρα των ανωτέρω, τα μέλη της Ο.Κ. ενημερώθηκαν για τα κύρια σημεία του Agri Innovation 

Summit που πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβώνα στις 11 & 12 Οκτωβρίου. Σχετικά με αυτή τη 

συνάντηση καινοτομίας κυριάρχησε το θέμα της ψηφιοποίησης της αγροτικής οικονομίας. Τα 

μηνύματα κλειδιά που προέκυψαν μέσα από τα σχετικά εργαστήρια του Agri Innovation Summit 

είναι: 

 Απαιτούνται υποδομές προκειμένου να υποστηριχθεί η ψηφιοποίηση στις αγροτικές 

περιοχές 

 Αναγνωρίστηκε μια πραγματική ανάγκη αυτή της ύπαρξης στρατηγικής για τη 

ψηφιοποίηση 
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 Εντοπίστηκε η ανάγκη για υποστήριξη της ψηφιοποίησης από όλα τα Ταμεία με 

προσέγγιση που να προσαρμόζεται κατά περίπτωση, απλοποιημένη και πολυταμειακή.  

Από τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη σχετικά με την αυτοαξιολόγηση των 

Ευρωπαϊκών Δικτύων η οποία είχε απευθυνθεί σε όλους τους εκπροσώπους της οργανωτικής 

δομής των Ευρωπαϊκών Δικτύων, ενδιαφέρον είχαν κάποια γραπτά σχόλια εκτός των 

απαντήσεων στις ερωτήσεις που περιλάμβανε το σχετικό ερωτηματολόγιο, όπως: 

 Η επικοινωνία, τα ενημερωτικά έντυπα, τα συμπεράσματα των 

σεμιναρίων/εργαστηρίων κλπ θα πρέπει να γίνονται σε κάθε εθνική γλώσσα ώστε να 

διευκολύνεται η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού  

 Είναι δύσκολο να επηρεαστεί η εθνική πολιτική από το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Το ευρύ κοινό είναι περισσότερο διασυνδεδεμένο με το εθνικό παρά με το ευρωπαϊκό 

επίπεδο 

 Τα ΕΑΔ είναι σημαντικά ως προς την αύξηση της ποιότητας της αγροτικής πολιτικής 

 Να αυξηθεί η συμμετοχή των αγροτών, ερευνητών, συμβούλων και νέων σε όλες τις 

δράσεις των Δικτύων 

 Τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της μελλοντικής 

αγροτικής πολιτικής 

 Απαιτείται περισσότερη υποστήριξη ως προς τα θέματα της αξιολόγησης των ΕΑΔ και 

των ΟΤΔ. 

Στη συνέχεια τέθηκε η ερώτηση στους συμμετέχοντες «ποια λέξη σας αποτυπώθηκε από την 

διαδικασία της αυτοαξιολόγησης» (μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας του 

mentimeter.com) και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας προέκυψαν ως εξής (οι μεγαλύτερες 

λέξεις είναι αυτές με τις περισσότερους ψήφους): 
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Κατά τη διάρκεια εργαστηρίων που διεξήχθησαν για διάφορα ζητήματα κυριάρχησε ότι πρέπει 

να λυθεί το εμπόδιο της γλώσσας. Προτάθηκε να μεταφράζονται περισσότερα κείμενα στις 

εθνικές γλώσσες, να δημιουργούνται σύντομα videos με τα μηνύματα-κλειδιά των 

σεμιναρίων/εργαστηρίων/θεματικών ομάδων μεταφρασμένα σε όλες τις γλώσσες με στόχο να 

ενημερώνεται το πεδίο το οποίο θα πρέπει να εμπλακεί περισσότερο στις ανάλογες δράσεις. 

Ως προς τα αποτελέσματα της διαβούλευσης της ΚΑΠ (ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για το ευρύ 

κοινό που τέθηκε από τις 2/2/2017 έως 2/5/2017), παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα σημεία 

από εκπρόσωπο της αρμόδιας Διεύθυνσης (DG Agri). Στη συνέχεια τέθηκε ένα ερώτημα από 

τους συμμετέχοντες, το κατά πόσο λαμβάνονται εντέλει υπόψη τα αποτελέσματα της 

διαβούλευσης της ΚΑΠ με το κοινό, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η απάντηση από πλευράς της 

DG Agri ήταν ότι η διαβούλευση και τα αποτελέσματά της αποτελούν ένα πολύ σημαντικό 

εργαλείο για την Επιτροπή. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Επιτροπή θα υιοθετήσει όλα τα 

αποτελέσματα και μόνο αυτά για τους κανονισμούς και τους ορισμούς αλλά σε συνδυασμό με 

πολλά άλλα όπως συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια, κλπ. 

Ως προς την παρουσίαση ενδιαφέρον έχουν τα κοινωνικά ζητήματα όπως αυτά προέκυψαν από 

την διαδικασία της διαβούλευσης της ΚΑΠ με το κοινό. 

 

Στη συνέχεια τέθηκαν προς ψηφοφορία τα θέματα για την επόμενη Συνέλευση των δικτύων 

όπως είχαν προταθεί κατά την προηγούμενη Συνεδρίαση της Ο.Κ. συν τέσσερα νέα που 

προτάθηκαν επί τόπου (Εφαρμογή του Omnibus Κανονισμού, Θέσεις εργασίας και ανάπτυξη 

στις αγροτικές περιοχές, Επικοινώνηση της καινοτομίας και η Πρόοδος εργασιών των ΕΑΔ) και 

ψηφίστηκαν τα παρακάτω: 

 Απλοποίηση 

 Επικοινώνηση της ΚΑΠ – αποτελέσματα της διαβούλευσης 

 Πρόοδος εργασιών των ΕΑΔ 

 Επικοινώνηση της καινοτομίας  
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 Υιοθέτηση προσέγγισης βάσει αποτελεσμάτων (results-based approaches) 

Κλείνοντας τη συνεδρίαση ο πρόεδρος της Ο.Κ. και Διευθυντής της DG Agri κ. Μ. Μιλούσεβ 

ανέφερε ότι: 

 Τα αποτελέσματα από το Agri Innovation Summit έδειξαν ότι αποτελεί ένα πολύ καλό 

παράδειγμα συνεργασίας και συνέργειας μεταξύ των δύο Ευρωπαϊκών Δικτύων (ENRD 

& EIP Agri) 

 Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης των Δικτύων έδειξαν ότι τα 

Δίκτυα έχουν βελτιώσει την πολιτική τους και την εφαρμογή αυτής 

 Εντοπίστηκε και αναγνωρίζεται η ανάγκη μετάφρασης των κειμένων σε όλες τις 

γλώσσες 

 Θα πρέπει να επιδιώκεται διάδοση των αποτελεσμάτων όλων των δράσεων από εθνικό 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο το αντίστροφο 

 Η επικοινώνηση της καινοτομίας σημαίνει αποκέντρωση αλλά όχι κατακερματισμός 

 Θα πρέπει να υιοθετηθεί η προσέγγιση βάσει αποτελεσμάτων με το ρίσκο που 

εγκυμονεί 

 Ως προς την επικοινώνηση της ΚΑΠ θα πρέπει να εστιάσουμε ευρύτερα στις αγροτικές 

περιοχές και όχι μόνο στους αγρότες. 

Τις παρουσιάσεις μπορείτε να τις δείτε στο https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/8th-

rural-networks-steering-group-meeting_en 

Αθήνα, 3/11/2017 

Η συμμετέχουσα 

υπογεγραμμένο 

Γαβριέλα Μιχαήλ 

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/8th-rural-networks-steering-group-meeting_en
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