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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

10η Συνάντηση Ομάδας Καθοδήγησης  

του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ) 

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2018 

Η Ομάδα Καθοδήγησης των Ευρωπαϊκών Δικτύων (European Rural Networks’ Steering Group) 

είναι ένα από τα κύρια όργανα της δομής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά 

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

ειδικότερα εξασφαλίζει τον καλύτερο συντονισμό των θεματικών τους ενοτήτων. Απαρτίζεται 

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

 

Στις 22 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 10η Συνάντηση της Ομάδας 

Καθοδήγησης των Ευρωπαϊκών Δικτύων Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Στόχοι της συνάντησης ήταν: 

 Η ενημέρωση σχετικά με τις διαβουλεύσεις που διεξάγονται σχετικά με τις νομοθετικές 
προτάσεις για την ΚΑΠ μετά το 2020, με ειδική έμφαση σε θέματα δικτύωσης. 

 Η ενημέρωση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων των Ευρωπαϊκών Δικτύων 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD, EIP – AGRI, ENRD Evaluation). 

 Η υποβολή προτάσεων, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων για την οργάνωση της 5ης 

Συνέλευσης των Αγροτικών Δικτύων (5th Rural Networks’ Assembly Meeting) που θα 

πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2018.  

 

Κατά την πρωινή συνεδρία, στην οποία προήδρευσε ο Διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης I & 

Προενταξιακής Βοήθειας/Directorate E της DG AGRI, κος Mario Milouchev, πραγματοποιήθηκαν 

οι ακόλουθες δύο παρουσιάσεις οι οποίες αφορούσαν αφενός τις νέες νομοθετικές 
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παρουσιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΚΑΠ μετά το 2020, και αφετέρου τις 

νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο προτεινόμενο Δίκτυο της ΚΑΠ 

μετά το 2020 με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα AKIS:  

1. H Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020, Martin Scheele, Προϊστάμενος της Μονάδας 

F1 Conception & Consistency of rural development:  

Τα κύρια σημεία της παρέμβασής του αφορούσαν: 

- τους στόχους της νέας ΚΑΠ μετά το 2020,  
- τη νέα «Πράσινη» Αρχιτεκτονική,  
- τα εγκάρσια θέματα, όπως η καινοτομία και η απλοποίηση, το περιεχόμενο των 

Στρατηγικών Σχεδίων,  
- το προτεινόμενο μοντέλο διακυβέρνησης, με έμφαση κυρίως στην εξάλειψη 

αναλυτικών διατάξεων και κριτηρίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παροχή 

δυνατότητας στα ΚΜ να καθορίζουν σχετικές διατάξεις και όρους για τους 

δικαιούχους, καθώς και στην κατάρτιση του εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την 

ΚΑΠ (Interactive Management Approach), 

- τη λογική της παρέμβασης με έμφαση σε θέματα εφαρμογής (δείκτες εκροών και 

αποτελεσμάτων) και σε θέματα αξιολόγησης πολιτικών (δείκτες επιπτώσεων), 

- τις βασικές αλλαγές που προτείνονται ως προς τις άμεσες ενισχύσεις, τις ΚΟΑ και τις 

παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης, 

- τα νέα στοιχεία που εισάγονται για τις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης όπως: 

30% του προϋπολογισμού των παρεμβάσεων προτείνεται να συνεισφέρουν στους 3 

στόχους για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, 5% του προϋπολογισμού 

υποχρεωτικά δεσμεύεται για το LEADER, η υποχρεωτική χρήση εργαλείων Ανάλυσης 

Κινδύνων, η απλοποίηση του LEADER, η ενσωμάτωση της ψηφιακής στρατηγικής 

στα Στρατηγικά Σχέδια, η δυνατότητα συνδυασμού Χρηματοδοτικών Εργαλείων & 

Επιδοτήσεων, ο απλουστευμένος τρόπος εξασφάλισης της συνοχής με τα άλλα 

Ευρωπαϊκά Ταμεία,  

- τα 3 Σενάρια σχετικά με την μη επίτευξη των Στόχων από τα Κράτη –Μέλη, 

- τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον Γενικό Κανονισμό για τα υπόλοιπα 

Ευρωπαϊκά Ταμεία και αφορούν στο ΕΓΤΑΑ: γενικοί ορισμοί, χρηματοδοτικά 

εργαλεία και LEADER, 

- τη συμπληρωματικότητα των Στρατηγικών Σχεδίων ΚΑΠ με τα υπόλοιπα Ταμεία. 
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Οι κυριότερες παρεμβάσεις προήλθαν κυρίως από Ευρωπαϊκές Οργανώσεις, 

μέλη του ENRD, οι οποίες συμμετέχουν και στις Ομάδες Διαλόγου της Κοινωνίας των 

Πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η COPA, η COJEGA, η BirdLife Europe, η FUR 

Europe και η EUROMONTANA, και αφορούσαν τα eco-schemes, την τεχνική βοήθεια 

που προβλέπεται μόνο στο ΕΓΤΑΑ , το ρόλο των Περιφερειών στα Εθνικά Στρατηγικά 

Σχέδια, τη διαφάνεια κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων. 

 

2. H Δικτύωση στην ΚΑΠ μετά το 2020, Helen Williams, DG AGRI/E.2 (Denmark, Estonia, 

Latvia, Lithuania, Finland, Sweden,ENRD) & Antonella Zona, DG AGRI/B.2 (Research 

and innovation). 

 

Τα κύρια σημεία της εισήγησης αφορούσαν:  

- Παρουσίαση των προτεινόμενων νομοθετικών διατάξεων (Άρθρο 113 του Σχεδίου 

Κανονισμού για τα Στρατηγικά Σχέδια ΚΑΠ) σχετικά με τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 

Δικτύου ΚΑΠ, στο οποίο συγχωνεύονται τα τρία υφιστάμενο (ENRD, ENRD – Evaluation, 

EIP-AGRI).  

- To νέο Δίκτυο ΚΑΠ ως εργαλείο ενημέρωσης για την ΚΑΠ, δίνοντας έμφαση στη γνώση και 

στην καινοτομία, στη μεγαλύτερη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων και στην ανταλλαγή 

εμπειριών μεταξύ των Εθνικών Δικτύων ΚΑΠ. 
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- Η διεύρυνση του Δικτύου και στον Πυλώνα Ι. 

- H συμβολή και ο ρόλος των Εθνικών Δικτύων ΚΑΠ στα Συστήματα Γεωργικής Γνώσης & 

Καινοτομίας (AKIS).  

- Η δικτύωση για τη στήριξη της καινοτομίας, η υποστήριξη για την αλληλεπίδραση μεταξύ 

των ερευνητών και των μελετητών, καθώς και οι διασυνδέσεις μεταξύ των Στρατηγικών 

Σχεδίων ΚΑΠ και του Horizon 2020. 

 

Οι βασικές επισημάνσεις και ερωτήματα των συμμετεχόντων εστιάσθηκαν στα ακόλουθα: 

- στους λόγους για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη συγχώνευση 

των δύο Δικτύων, 

- στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των Μονάδων υποστήριξης των Δικτύων, 

- στην ονομασία των Δικτύων με αναφορά μόνο στην ΚΑΠ χωρίς να αναδεικνύεται η 

αγροτική ανάπτυξη,  

- στον καθορισμό των προτεραιοτήτων των Δικτύων και οι τυχόν φορείς που 

υποβάλλουν προτάσεις, 

- στο μειωμένο ενδιαφέρον των εμπλεκόμενων στις άμεσες ενισχύσεις για ανταλλαγή 

απόψεων και ιδεών. 

Επισημάνθηκε από την Επιτροπή ότι ακόμη δεν έχει καταλήξει ως προς τις δομές 

διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΚΑΠ, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις τρέχουσες 

νομοθετικές προτάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα Κράτη-Μέλη και τους ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς να υποβάλλουν τυχόν προτάσεις τους. 

Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση για τις δραστηριότητες που προγραμματίζουν στο 

αμέσως προσεχές διάστημα τα Γραφεία Στήριξης των Ευρωπαϊκών δικτύων.  

Ειδικότερα, ο Mike Gregory του Σημείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής 

Ανάπτυξης ανέφερε ότι προγραμματίζονται :  

α) Σεμινάρια που θα απευθύνονται κυρίως στις Διαχειριστικές Αρχές και στους 

Οργανισμούς Πληρωμών, με θεματολογία όπως τη διαχείριση κινδύνου (τέλος 2018-
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αρχές 2019), τη βελτίωση των αποδόσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, το νέο 

μοντέλο υλοποίησης στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Επισημάνθηκε ότι τα 

σεμινάρια αυτά διευκολύνουν τους εκπροσώπους των Κρατών Μελών να 

τοποθετηθούν πιο ελεύθερα σχετικά με θέματα που τους απασχολούν για την 

επόμενη προγραμματική περίοδο. 

β) Μία μεγάλη εκδήλωση στις Βρυξέλλες για τα δέκα χρόνια δικτύωσης στο πλαίσιο των 

ΠΑΑ (Απρίλιος 2019).  

γ) Η διοργάνωση εργαστηρίων στο πλαίσιο των Θεματικών Ομάδων για τα Smart 

Villages και τη Βιοοικονομία.  

δ) Η εστίαση σε θέματα που αφορούν στην πληθυσμιακή μείωση στις αγροτικές 

περιοχές στο πλαίσιο της θεματικής για την κοινωνική ένταξη.  

Ο Hannes Wimmer, Συντονιστής του Evaluation Help Desk του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε στις 2 Θεματικές Ομάδες Εργασίας αρ. 5 «Assessment of 

RDP achievements and impacts in 2019» και αρ. 6 «Data for evaluation impacts» και τις σχετικές 

οδηγίες που έχουν εκδοθεί, στις ετήσιες συναντήσεις που γίνονται στα Κράτη Μέλη για την 

απόκτηση ικανοτήτων, στα Εργαστήρια Καλών Πρακτικών αρ. 8 «Approaches to assess socio-

economic and sectorial RDP impacts» (24-25 Οκτωβρίου 2018, Βαρσοβία) και αρ. 9 «approaches 

to assess environmental impacts» (12-13 Δεκεμβρίου 2018, Μπρατισλάβα), καθώς και στο 

ενημερωτικό υλικό που εκδίδεται σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα αξιολόγησης. 

Η Véronique Rebholtz από το EIP AGRI Service Point αναφέρθηκε στις πρόσφατες και 

προγραμματισμένες δραστηριότητες (σεμινάρια, εργαστήρια και focus – groups) του Δικτύου. 

Ειδική αναφορά έγινε στη μελέτη που εκπόνησε η εταιρεία IDEA Consult και θα δημοσιοποιηθεί 

στα τέλη Νοεμβρίου 2018 και αφορά την αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Ομάδων καθώς και 

στο Tool – Box Ψηφιοποίησης που ετοιμάζεται και έχει ως στόχο την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών σχετικά με ψηφιακά εργαλεία και νέες τεχνολογίες.  

Επίσης αναφέρθηκε στις συζητήσεις που έγιναν κατά τη συνάντηση της Υπο-Ομάδας 

Καινοτομίας που πραγματοποιήθηκε στο Spoleto στις 19/10/2018 και αφορούσαν στον 

προγραμματισμό δραστηριοτήτων όπως α) σεμινάρια σχετικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων και 

τη δικτύωση Επιχειρησιακών Ομάδων που ασχολούνται με την Αγρο-οικολογία, β) εργαστήρια 

σχετικά με τη διαφοροποίηση των σπόρων και καινοτόμες λύσεις για τις μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, καθώς και γ) focus groups σχετικά με την αντιμικροβιακή θεραπεία στην 

πτηνοτροφία, τη βιωσιμότητα της μελισσοκομίας, την υφαλμύρωση των εδαφών, τη 

διαφοροποίηση μέσω ειδικευμένων προϊόντων (αρωματικά και θεραπευτικά φυτά), τη 

διαφύλαξη των γεωργικών εδαφών από μολύνσεις. 
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Σε Παράρτημα επισυνάπτονται αναλυτικά οι δραστηριότητες των Δικτύων από 

25/5/2018 μέχρι τέλη Δεκεμβρίου 2018, καθώς και οι προγραμματισμένες δραστηριότητες από 

τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι τον Ιούνιο του 2019.   

Στην απογευματινή συνεδρία, στην οποία προήδρευσε η Προϊσταμένη της Μονάδας Ε2 

(Δανία, Εσθονίας, Λεττονίας, Ληθουανίας, Φιλανδίας, Σουηδίας, ENRD), κα Neda SKAKELJA 

συζητήθηκαν οι προτεραιότητες και η οργάνωση της επόμενης 5ης Συνέλευσης που 

προγραμματίζεται για τις 11 Δεκεμβρίου 2018.  

Τα προτεινόμενα θέματα ήταν:  

1. Το Συνέδριο για την Αγροτική Δικτύωση – συμμετοχή μεγαλύτερου φάσματος δικτύων 

και εμπλεκομένων.  

2. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση προκειμένου μέτρα όπως οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, 

οι επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι νέοι γεωργοί να εστιάσουν σε 

θέματα μικρών εκμεταλλεύσεων.  

3. Οι ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για θέματα ψηφιακής καινοτομίας. 

4. Οι καλές πρακτικές σε θέματα καινοτομίας και συνεργασίας. 

5. Η πανευρωπαϊκή διάσταση για θέματα πληθυσμιακής ανανέωσης και προσέλκυσης 

πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές. 

6. Η ενημέρωση για τα διαφορετικά μοντέλα υποστήριξης καινοτόμων υπηρεσιών στην 

Ευρώπη. 

7. Η κατάρτιση των εμπλεκομένων σχετικά με συστήματα δεικτών και παρακολούθησης 

για την επόμενη ΚΑΠ.  

8. Ο ρόλος των Δικτύων στη μελλοντική ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων και των Δικτύων των 

Συστημάτων Γνώσης & Καινοτομίας (AKIS).  

 

Σε μικρότερες Ομάδες συζητήθηκαν τα υπ’αριθμ. 5, 7 και 8 θέματα.  

Ειδικότερα, όσον αφορά στο ρόλο των Δικτύων στη μελλοντική ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων 

και των Δικτύων των Συστημάτων Γνώσης & Καινοτομίας (AKIS), οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν 

απόψεις σε τρία ερωτήματα που τέθηκαν:  

- Γιατί αυτή η προτεραιότητα είναι σημαντική για τις μελλοντικές εργασίες του 

Δικτύου; 

- Ποιες δράσεις προτείνονται προκειμένου να υποστηριχθεί αυτή η προτεραιότητα; 

- Ποιος θα πρέπει να οργανώνει αυτές τις δράσεις; 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ερωτήματα και προβληματισμοί ως προς:  

- τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να βελτιωθούν τα Δίκτυα, 

- τα διδάγματα από τη μέχρι σήμερα εμπειρία και αυτο-αξιολόγηση των Δικτύων, 

- τις απαιτούμενες νέες μεθόδους διακυβέρνησης,  
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- στην ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των Δικτύων,  

- στους τρόπους εμπλοκής νέων ανθρώπων και στην αναγκαιότητα χρήσης νέων 

εργαλείων κατά το σχεδιασμό,  

- στους τρόπους υποστήριξης των Δικτύων.  

 

 
Το κύριο μήνυμα που εκφράστηκε από τους συμμετέχοντες είναι ότι τα Δίκτυα της επόμενης 

προγραμματικής περιόδου θα πρέπει να «χτιστούν», αλλά και να στηριχθούν στην δεκαετή 

εμπειρία των Δικτύων Αγροτικής Ανάπτυξης (BUILDING IN OUR EXPERIENCES). 

Οι παρουσιάσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής 

Ανάπτυξης https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/10th-rural-networks-steering-group-

meeting_en.  

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2018 

Η συμμετέχουσα 

υπογεγραμμένο 

Μαρία-Χριστίνα Μακρανδρέου 

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/10th-rural-networks-steering-group-meeting_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/10th-rural-networks-steering-group-meeting_en

























