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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5η Συνεδρίαση της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτύων 

(European Rural Networks Assembly 5th meeting) 

Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στο κέντρο 
συνεδριάσεων Albert Borschette, η πέμπτη Συνεδρίαση της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών 
Αγροτικών Δικτύων (European Networks Assembly). Στη συνάντηση παραβρέθηκαν από 
την Ελλάδα η κα Τζουμάκα Ευαγγελία από την ΕΥΔ ΠΑΑ, ως εκπρόσωπος της Διαχειριστικής 
Αρχής, ο κος Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος από την ΕΥΕ ΠΑΑ, ως εκπρόσωπος των Παρόχων 
Γεωργικών Συμβουλών και η κα Κανελλάκη Βασιλική από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως εκπρόσωπος 
του Οργανισμού Πληρωμών, οι οποίοι συνυπογράφουν την παρούσα έκθεση. 

Προεδρεύων της Συνέλευσης ήταν ο κος Mario Milouchev (Διευθυντής Αγροτικής 
Ανάπτυξης Ι & Προενταξιακής Βοήθειας/Directorate E της DG Agri), ο οποίος στην 
εναρκτήρια ομιλία του καλωσόρισε τα μέλη, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της 
Συνέλευσης, ανακοίνωσε τις διαδικασίες και την ατζέντα της Συνεδρίασης. 

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την εισαγωγική ομιλία του κου Mihail Dumitru (Αναπληρωτή 
Γενικό Διευθυντή της DG Agri), όπου επικεντρώθηκε στην πρόοδο των εργασιών για την ΚΓΠ 
μετά το 2020, ζήτησε την ενεργό συμμετοχή των μελών της Συνέλευσης στα εργαστήρια της 
Συνεδρίασης και ενθάρρυνε τη μεταφορά εμπειριών από την «πραγματική ζωή». 
Επιπλέον: 
 Μετά από αναφορά στην πορεία της τρέχουσας περιόδου για την οποία σημείωσε ότι 

βρισκόμαστε σε ικανοποιητικό στάδιο υλοποίησης ενώ υπάρχει και περιθώριο 
βελτίωσης της προόδου της, παρέθεσε ως κύρια χαρακτηριστικά της επόμενης 
περιόδου την προσαρμοστικότητα, τον προσανατολισμό στους στόχους, τα 
αποτελέσματα και την αποδοτικότητα, τη μεγαλύτερη ευελιξία στα Κράτη-Μέλη (ΚΜ) 
να αποφασίσουν για την πολιτική και τις ανάγκες τους. Επιπλέον αναφέρθηκε ότι νέο 
στοιχείο αποτελεί η συνένωση διαφορετικών πολιτικών [πυλώνας Ι (άμεσες 
ενισχύσεις),  πυλώνας ΙΙ (αγροτική ανάπτυξη) και ΚΟΑ (τομεακές παρεμβάσεις)] σε ένα 
μίγμα παρεμβάσεων, στο πλαίσιο υποβολής ενός Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ) τη νέα προγραμματική περίοδο (2021-2027). Περιέγραψε 
τους εννέα ειδικούς στόχους του ΕΓΤΕ και του  ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ, 
χαρακτηρίζοντας τη νέα πολιτική ως ριζική αλλαγή. 

 Αναφέρθηκε, ότι μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής για τα σχέδια των τριών 
κανονισμών για την εφαρμογή της ΚΓΠ τη νέα προγραμματική περίοδο, την 1η Ιουνίου 
του 2018, η διαδικασία για την έγκρισή τους είναι στο Συμβούλιο και στο 
Ευρωκοινοβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό σημειώθηκε ότι έγινε σημαντική δουλειά 
προετοιμασίας με τη Βουλγαρική αρχικά και έπειτα με την Αυστριακή προεδρία. 
Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλά ανοιχτά θέματα που χρήζουν συζήτησης για να 
κλείσουν και θα εξετασθούν με την επόμενη Ρουμανική Προεδρία. 

 Σημείωσε ότι έχουν ήδη προετοιμαστεί από την Αυστριακή προεδρία τα σχέδια των 
τριών Κανονισμών για την εφαρμογή της ΚΓΠ με όλες τις αλλαγές, για να 
παρουσιαστούν στο Συμβούλιο των Υπουργών στις 17-18/12. Οι περισσότερες  
αλλαγές αφορούν στον Κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των 
ΣΣ της ΚΓΠ ενώ έχει ήδη ξεκινήσει και το Ευρωκοινοβούλιο τη διαδικασία. Αναμένεται 
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οι επόμενες προεδρίες, Ρουμανική και Φινλανδική, να ολοκληρώσουν τις εν λόγω 
προτάσεις κανονισμών ενώ παράλληλα αναμένεται να κλείσει και η συμφωνία για το 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ). 

 Επισήμανε τη σημασία της δικτύωσης, ώστε να αποδώσει καλύτερα η πολιτική καθώς 
και το σημαντικό ρόλο που θα παίξει το νέο Δίκτυο της ΚΓΠ σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο 
αλλά και τα Εθνικά Δίκτυα της ΚΓΠ τα οποία διαθέτουν πλέον υψηλή ικανότητα και 
εμπειρία για θα βοηθήσουν τα κράτη – μέλη με τους εμπλεκόμενους  φορείς για την 
υλοποίηση θεματικών εκδηλώσεων οι οποίες θα  συμβάλουν στην απόκτηση αλλά και 
βελτίωση των ικανοτήτων τους.  

 Σημείωσε επιπλέον, το σημαντικό ρόλο της Συνέλευσης (Assembly)  των Δικτύων η 
οποία και θα συνεχίσει να λειτουργεί στο μέλλον.  

 Τέλος, αναφέρθηκε στην αυτό-αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 2017 
για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο της 
Καινοτομίας, η οποία κατέδειξε ότι και τα δύο δίκτυα συνέβαλλαν στην αύξηση την 
γνώσης στους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και ότι βοήθησαν στην εφαρμογή των 
ΠΑΑ. Παράλληλα, σημείωσε η Επιτροπή εργάζεται πλέον για το μέλλον και για τη 
διασφάλιση ώστε να μην υπάρχει κενό ως προς τη δικτύωση των φορέων. Για το λόγο 
αυτό έχει ήδη προωθηθεί σχετική τροποποίηση του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 σχετικά με τη 
διεύρυνση του πεδίου χρήσης της τρέχουσας Τεχνικής Βοήθειας  από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για τη χρήση του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 
για την προετοιμασία της νέας ΚΓΠ. 

Η πρώτη παρουσίαση της ημέρας έγινε από τον κο Martin Scheele (DG Agri) με θέμα την 
τρέχουσα κατάσταση για την ΚΓΠ μετά το 2020. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν:  
 Οι 3 γενικοί και οι 9 ειδικοί στόχοι της ΚΓΠ. 
 Το νέο μοντέλο της ΚΓΠ το οποίο περνάει από τους αναλυτικούς κανόνες και κριτήρια 

τα οποία θέσπιζε η  ΕΕ στην τρέχουσα περίοδο, στους βασικούς ορισμούς και κανόνες 
κατά τη νέα προγραμματική ενώ ο  καθορισμός των λεπτομερειών θα γίνεται από τα 
ΚΜ. Οι στόχοι, οι παρεμβάσεις και η κατανομή πόρων θα περιλαμβάνονται στα 
στρατηγικά σχέδια των ΚΜ. 

 Η νέα μορφή διακυβέρνησης για την εφαρμογή των ΣΣ της ΚΓΠ. 
 Πώς θα λειτουργεί η παρακολούθηση των στόχων σε ετήσια βάση και τι θα συμβαίνει 

όταν υπάρχουν αποκλίσεις μεγαλύτερες του 25% από τα ετήσια ορόσημα. Θα 
υπάρχουν δείκτες εκροών για τη διασφάλιση της ΚΓΠ, δείκτες αποτελεσμάτων για τη 
διαχείριση του σχεδίου της ΚΓΠ και δείκτες επιπτώσεων για την επίτευξη των στόχων 
της ΚΓΠ (αξιολόγηση της απόδοσης με βάση τους 9 ειδικούς στόχους). 

 Η ενισχυμένη αιρεσιμότητα (περιβάλλον και κλίμα) στις άμεσες ενισχύσεις. 
 Οι σχετικές αλλαγές για τα τομεακά προγράμματα στα καθεστώτα ΚΟΑ. 
 Οι 8 κύριες παρεμβάσεις για την αγροτική ανάπτυξη, αντί των 70 περίπου μέτρων και 

υπό-μέτρων της τρέχουσας περιόδου καθώς και οι ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις. 
 Περιληπτικά η δομή των στρατηγικών σχεδίων. 
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Ακολούθησαν ερωτήσεις-τοποθετήσεις για άρθρα του Κανονισμού ΚΓΠ, για το LEADER και 
το ποσοστό συμμετοχής του στα ΣΣ της ΚΓΠ, καθώς και για τη συνέχιση της τωρινής μορφής 
διακυβέρνησης των δικτύων αλλά και για τις ετήσιες εκθέσεις.  Στις απαντήσεις από τους 
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τονίστηκε ότι επιθυμούν οι αγροτικές περιοχές να 
λαμβάνουν χρηματοδότηση και από άλλα ταμεία, ότι υπάρχει αυξημένη φιλοδοξία από την 
πλευρά της Επιτροπής για το κλίμα και το περιβάλλον και αυτό θα απαιτηθεί από τα ΚΜ. 
Για την εταιρική σχέση αναφέρθηκε ότι είναι σημαντική αλλά δεν αποτελεί και το καλύτερο 
εργαλείο, για αυτό και δεν υπάρχει σχετική αναφορά για την ΚΓΠ στον Κανονισμό Κοινών 
Διατάξεων (ΚΔΔ) της νέας περιόδου. Αναφορικά με το LEADER ειπώθηκε ότι παραμένει η 
μορφή της πολυτομεακότητας (CLLD) με τη συμβολή σε αυτό όλων των πολιτικών, κάτι που 
πρέπει να ληφθεί υπόψη στα ΣΣ της ΚΓΠ ενώ θα γίνει προσπάθεια για την απλοποίηση της 
εφαρμογής του LEADER, το οποίο από το ΕΓΤΑΑ απαιτεί τουλάχιστον το 5% των πόρων. 
Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο της ΚΓΠ, αναφέρθηκε ότι πρόθεση αποτελεί να διατηρηθεί 
η υπάρχουσα διακυβέρνηση (Assembly, Steering Group). Επιπλέον, σημειώθηκε ότι από 
πλευράς Επιτροπής θέλουν η βιοοικονομία να είναι μέρος όλων των στρατηγικών σχεδίων. 
Τέλος, σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις επίδοσης επισημάνθηκε η αναγκαιότητά τους για την 
παρακολούθηση των ΣΣ της ΚΓΠ, δεδομένου ότι θα δίνουν την πληροφόρηση για την 
επίτευξη των οροσήμων σε ετήσια βάση, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα και τη 
σπουδαιότητα αιτιολόγησης όταν υπάρχουν αποκλίσεις από τους στόχους. 

Η επόμενη παρουσίαση έγινε από την κα Neda Skakelja (DG Agri) και αφορούσε τη 
δικτύωση στην ΚΓΠ μετά το 2020 (άρθρο 113 του σχεδίου Κανονισμού της ΚΓΠ). Τέθηκε 
κυρίως ο προβληματισμός για το πως θα εμπλακούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στη 
δικτύωση, δεδομένου ότι το νέο στοιχείο είναι ότι πρέπει να συμπεριληφθεί και ο Πυλώνας 
Ι, ενώ αναφέρθηκε πως η διακυβέρνηση των δικτύων είναι εκτός των διατάξεων των 
τρεχουσών προτάσεων Κανονισμών. Ωστόσο, σημειώθηκε ότι για το θέμα της 
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διακυβέρνησης θα υπάρξει και σχετική διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. 
Αναφέρθηκε επίσης ότι τα δύο υφιστάμενα δίκτυα (Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική 
Ανάπτυξη και Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας) θα συνενωθούν σε ένα κατά τη νέα 
προγραμματική περίοδο, γεγονός που αποτελεί εξέλιξη στο χώρο της δικτύωσης. Το 
στοιχείο αυτό προέκυψε και από την αυτό-αξιολόγηση του 2017. Στο πλαίσιο αυτό 
σύμφωνα με το άρθρο 113 του Νέου Κανονισμού, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη 
στήριξη των ΣΣ της ΚΓΠ, το κάθε ΚΜ θα πρέπει να συστήσει ένα εθνικό δίκτυο ΚΓΠ για τη 
δικτύωση όλων των εμπλεκόμενων οργανισμών και φορέων, το αργότερο σε διάστημα 12 
μηνών από την έγκριση από την ΕΕ του ΣΣ της ΚΓΠ. Επίσης, ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο, το οποίο 
θα αναλάβει τη δικτύωση των εθνικών δικτύων και τους λοιπούς εμπλεκόμενους με την 
ΚΓΠ, σε ενωσιακό επίπεδο, θα τεθεί σε ισχύ. Τέλος, αναφέρθηκε ότι πρόκληση θα 
αποτελέσει στο μέλλον η εμπλοκή στη δικτύωση όλων όσων απασχολούνται με το 
σχεδιασμό των ΣΣ της ΚΓΠ. 

 

Η τελευταία παρουσίαση πριν από το διάλλειμα έγινε από την κα Kerstin Rosenow 
(Μονάδα έρευνας και καινοτομίας της DG Agri). Το θέμα ήταν η δικτύωση για την 
καινοτομία μετά το 2020 στο κανονιστικό πλαίσιο της ΚΓΠ. Στο πλαίσιο της εν λόγω 
παρουσίασης αρχικά έγινε αναφορά στον τρόπο εμπλοκής των διάφορων φορέων που 
ασχολούνται με θέματα καινοτομίας στο πλαίσιο χρηματοδότησης της αγροτικής 
ανάπτυξης  με τους αντίστοιχους προβλεπόμενους φορείς που ασχολούνται με την έρευνα 
και καινοτομία στο πλαίσιο χρηματοδότησης του Horizon 2020 μέσω του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Καινοτομίας. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η πορεία εφαρμογής της Ευρωπαϊκής 
Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ). Αναφέρθηκε ότι 27 ΚΜ συνολικά υλοποιούν δράσεις στο 
πλαίσιο της ΕΣΚ σε 98 Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την 
υλοποίηση περίπου 3.200 Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) για όλη την τρέχουσα 
Προγραμματική Περίοδο, ενώ ήδη λειτουργούν πάνω από 800 ΕΟ. Επιπλέον, αναφέρθηκε 
ότι λειτουργούν πάνω από 150 έργα πολλαπλών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων 23 
θεματικών δικτύων, στο πλαίσιο του Horizon 2020. Στην επόμενη περίοδο μέσα από τον 
εγκάρσιο στόχο της γνώσης και καινοτομίας, επιδιώκεται η ενδυνάμωση της γεωργίας της 
γνώσης μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation 
System). 
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Οι τοποθετήσεις που έγιναν αφορούσαν κυρίως στα εξής: 
 Τη δικτύωση της ΚΓΠ σε ξεχωριστή μονάδα στην DG Agri. 
 Να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή και να δοθεί προτεραιότητα για τα συστήματα AKIS 

ενώ σχολιάστηκε θετικά η εμπλοκή του Πυλώνα Ι στη δικτύωση (COPA-COGECA).  
 Στην υποχρεωτικότητα των συμβουλών. 
 Στη χρηματοδότηση στα CLLD, ότι θα πρέπει να κατευθύνεται μόνο σε αγροτικές 

περιοχές και όχι σε μεγαλύτερες πόλεις (Ουγγαρία). 
 Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) να έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή στην καινοτομία για 

το γεωργικό τομέα. 

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι σκοπός της Επιτροπής είναι να 
υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή στο μέλλον και για το λόγο αυτό πραγματοποιείται η 
διεύρυνση των συμμετεχόντων στη δικτύωση. Επιπλέον, διευκρινίστηκε ότι δεν μπορεί να 
υποχρεωθεί ο αγρότης να πάρει συγκεκριμένες συμβουλές, αλλά πρέπει τα ΚΜ με δική 
τους πρωτοβουλία να οργανώσουν το σύστημα συμβουλών και να παρέχουν τη δυνατότητα 
στο δικαιούχο να βρίσκει συμβουλές που χρειάζεται. Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 
θα προωθηθεί η δυνατότητα του Συστήματος Γεωργικών Συμβουλών εντός του AKIS για να 
είναι αυτό εφικτό. Παράλληλα σημειώθηκε και η ανάγκη ο αγρότης να λαμβάνει συμβουλές 
σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της ΚΓΠ. 

Όσον αφορά στα «έξυπνα χωριά» (“smart villages”) αναφέρθηκε ότι αυτά θα οργανωθούν 
από τα ΚΜ ως μια μορφή συνεργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης των ΣΣ της ΚΓΠ. Από 
πλευράς της Επιτροπής εκπονείται μια σχετική μελέτη σκοπιμότητας και κάποια πιλοτικά 
έργα. Σημειώθηκε ότι σε αυτού του είδους τη συνεργασία οι τοπικοί φορείς/παίκτες θα 
παίξουν σημαντικό ρόλο ενώ ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες να επισκεφθούν τα πιλοτικά 
«έξυπνα χωριά» για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. Η χρήση των δυνατοτήτων της 
τεχνολογίας πληροφοριών θα παίξει σημαντικό ρόλο καθώς και η ύπαρξη μίας κρίσιμης 
μάζας. 
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Μετά το διάλλειμα έγινε ελεύθερος χωρισμός των εκπροσώπων σε τρία παράλληλα 
εργαστήρια, με θέματα που είχαν προταθεί από τη Διευθύνουσα Ομάδα (Steering Group) 
των Δικτύων: 
 Δίκτυα ΚΓΠ (CAP networks: future role and governance) 
 Δικτύωση στα AKIS (The contribution of networking within AKIS) 
 Πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης (Introducing the Performance, Monitoring 

and Evaluation Framework) 

Η κα Κανελλάκη συμμετείχε στο 3ο εργαστήριο όπου έγινε μια εισαγωγή στο πλαίσιο 
επίδοσης στην νομοθετική πρόταση για τα στρατηγικά σχέδια, όπου: 

Αρχικά παρουσιάστηκαν οι 3 γενικοί και οι 9 ειδικοί στόχοι της ΚΓΠ και οι κύριες αρχές 
πολιτικής για την επόμενη περίοδο. 

Αναφέρθηκε ότι το πλαίσιο επίδοσης αποτελεί τη βάση για την αναφορά, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της απόδοσης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ αλλά 
και της ΚΓΠ συνολικά. 

Επιπλέον, σημειώθηκε ότι η ευθύνη για τη λειτουργία του πλαισίου επίδοσης είναι 
επιμερισμένη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ΚΜ. 

Οι στόχοι του πλαισίου επίδοσης είναι  α) η παρακολούθηση της προόδου του πλαισίου, 
μέσω των ετήσιων εκθέσεων ελέγχου για τους δείκτες αποτελέσματος, β) η αξιολόγηση του 
αντίκτυπου, της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, σχετικότητας, συνοχής και  
ενωσιακής προστιθέμενης αξίας της ΚΓΠ και γ) η υποστήριξη μιας κοινής διαδικασίας 
µάθησης κατευθυνόμενη προς την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. 

Με βάση το νέο μοντέλο της ΚΓΠ, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει συγκεκριμένους στόχους, 
θέτει κοινούς δείκτες και ορίζει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, ενώ τα ΚΜ προσδιορίζουν 
τις ανάγκες τους στο αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ κάθε ΚΜ, προσαρμόζουν τις 
παρεμβάσεις της ΚΓΠ στις εκάστοτε ανάγκες και προβαίνουν στην εφαρμογή και τον έλεγχο 
της προόδου ως προς την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί. 

Στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, τα ΚΜ θέτουν στόχους αναφορικά με το τι θέλουν να 
επιτύχουν ανά στόχο στην Προγραμματική Περίοδο, μέσω της χρήσης κοινών δεικτών 
αποτελέσματος. Στους δείκτες αυτούς βασίζεται η ετήσια έκθεση πολιτικής επίδοσης. Τα 
ΚΜ μέσω των ετήσιων αναφορών επίδοσης για την εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων θα 
βασίζονται σε πραγματικά αποτελέσματα και δαπάνες. 

Η ολική πολιτική επίδοσης θα αξιολογείται πολλές φορές ετησίως στη βάση των δεικτών 
αντικτύπου. 

Οι τύποι των δεικτών είναι: 

 Οι κοινοί δείκτες για το γενικό πλαίσιο, οι οποίοι απεικονίζουν τη γενική τάση στην 
οικονομία, στο περιβάλλον και στην οικονομία, όπως έχουν προκύψει από τη SWOT 
ανάλυση. 

 Οι κοινοί δείκτες εκροών, οι οποίοι σχετίζονται με τις άμεσες εκροές που έχουν 
προκύψει από τις ενισχυόμενες παρεμβάσεις, π.χ. αριθμός έργων που 
χρηματοδοτούνται. 
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 Οι κοινοί δείκτες αποτελέσματος, οι οποίοι συνδέονται με παρεμβάσεις για την 
επίτευξη συγκεκριμένων πολιτικών στόχων, μέτρηση των άμεσων επιδράσεων, 
ποσοτικοποίηση των οροσήμων και των στόχων των στρατηγικών σχεδίων. 

 Οι κοινοί δείκτες αντικτύπου, οι οποίοι σχετίζονται με μακροπρόθεσμες επιδράσεις, 
άμεσες και έμμεσες και με τη συνολική επίδοση. 

Οι δείκτες αυτοί, σε συνδυασμό με την ποσοτικοποίηση των στόχων και των ετησίων 
οροσήμων στα στρατηγικά σχέδια, τη διαχείριση των πληροφοριών, την τακτική αναφορά 
επιδόσεων, το σύστημα κινήτρων και επιβράβευσης καλών πρακτικών και αντίστοιχα το 
σύστημα παρακολούθησης των χαμηλών επιδόσεων, μαζί με την ex-ante, την ex-post, τις 
ενδιάμεσες εκθέσεις και τις άλλες δραστηριότητες αξιολόγησης αποτελούν τα βασικά 
στοιχεία του πλαισίου επίδοσης με στόχο την υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων και των 
μέτρων αγοράς για την επόμενη περίοδο. 

Ο κος Θεοδωρόπουλος και η κα Τζουμάκα συμμετείχαν στο 2ο εργαστήριο, για τη συμβολή 
της δικτύωσης εντός των συστημάτων AKIS, σε μία από τις τέσσερις ομάδες συζήτησης (μαζί 
με εκπροσώπους από τις Ιρλανδία, Σκωτία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Γερμανία). 
 
Τα ερωτήματα προς συζήτηση τέθηκαν από την κα K. Rosenow, που έκανε την εισαγωγή 
στο εργαστήριο: 
 How are you involved in your AKIS? 
 What is the first thing that comes to your mind about AKIS? 
  Where do you situate your organization in the AKIS? 

Στο πλαίσιο της σχετικής εισαγωγής του εν λόγω εργαστηρίου σημειώθηκαν τα εξής σχετικά 
με τη συμβολή των δικτύων της ΚΓΠ στην ενδυνάμωση της καινοτομίας και της ανταλλαγής  
γνώσεων σχετικά με τα εννέα στόχους της ΚΓΠ. 

 

Στην απογευματινή συνεδρίαση, έγιναν στην ολομέλεια οι σύντομες παρουσιάσεις των 
αποτελεσμάτων των εργασιών των τριών εργαστηρίων. 
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Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με την παρουσίαση του κου Mike Gregory (ENRD Contact Point) 
για τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του ENRD το 2019. 

 Έχουν προγραμματιστεί: 
 Εργαστήριο για το Risk Management για τον Φεβρουάριο/Μάρτιο 2019 και Εργαστήριο 

για το Improving farm performance για τον Απρίλιο/Μάιο 2019. Πιθανώς, να γίνει και 
μια δεύτερη εκδήλωση για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Τέλος, πιθανώς να 
διοργανωθούν και περαιτέρω Εργαστήρια με καινούργια θεματολογία, σύμφωνα με 
τις ανάγκες των Διαχειριστικών Αρχών και των Οργανισμών Πληρωμής κατά τη 
διάρκεια του 2019. 

 Τρεις συναντήσεις των δικτύων, στις 21/2 στην Ιρλανδία, τον Ιούνιο στην Ρουμανία και 
η τρίτη τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο σε μέρος που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. 

 Για τις 11-12 Απριλίου 2019 η μεγάλη συνάντηση “networX-inspiring Rural Europe”,  με 
βραβεύσεις και έμφαση στη βελτίωση και επίδειξη των επιτευγμάτων των LEADER. 

Η επόμενη παρουσίαση έγινε από τον κο Hannes Wimmer (Evaluation Helpdesk), σχετικά με 
τις επερχόμενες δραστηριότητες του ENRD Evaluation Helpdesk για το 2019. 
 
Τα θέματα των κύριων δραστηριοτήτων του είναι τα εξής: 
 Thematic Working Group: from SWOT analysis to ex-ante evaluation,  
 Good Practice Workshops και  
 Capacity building events 
 
Η τελευταία παρουσίαση ήταν από τον κο Pakome Elouna Eyenga (EIP-AGRI Service Point), 
για το πρόγραμμα του EIP-AGRI για το 2019. Το πρόγραμμα ξεκινάει τον ερχόμενο 
Φεβρουάριο, θα υπάρχουν δύο συνεδριάσεις των υπό-ομάδων καινοτομίας (Ιούνιο και 
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Οκτώβριο. Οι δράσεις (focus groups, seminars, workshops) εντάσσονται σε πέντε 
προτεραιότητες: 
 Ανθεκτικότητα εκμεταλλεύσεων (farm resilience: resource management & 

diversification). 
 Ψηφιακός μετασχηματισμός στη γεωργία και στη δασοκομία. 
 Θεματική δικτύωση των Επιχειρησιακών Ομάδων – γέφυρα με τα θεματικά δίκτυα 

Horizon 2020 και τα multi-actor projects (AGRI-innovation summit 2019). 
 Συνεργασία με τα εθνικά δίκτυα και υποστήριξη στη διακυβέρνηση των Ευρωπαϊκών 

δικτύων. 
 Επέκταση και εδραίωση του δικτύου EIP-AGRI. 

Έπειτα από σύντομες ερωτήσεις-απαντήσεις έγινε ενημέρωση-προετοιμασία από τον κο 
David Lamb (ENRD Contact Point) για εκ νέου χωρισμό των εκπροσώπων σε δύο παράλληλα 
εργαστήρια, ως εξής: 
 Αυτό-αξιολόγηση των δικτύων (Self-assessment of the EU rural networks) 
 Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στην εκδήλωση του Απριλίου (Stakeholder 

involvement in the April 2019 networking event “networX-inspiring rural Europe”) 

 

Στη συνέχεια, στην ολομέλεια, έγινε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εν λόγω 
εργαστηρίων από την κα Helen Williams (DG Agri). 
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Στη συνέχεια εκπρόσωποι, κυρίως από ΜΚΟ, πήραν το λόγο για ανακοινώσεις εκδηλώσεων 
που πραγματοποιούν οι φορείς τους. 

Η Συνεδρίαση έκλεισε με τα κύρια συμπεράσματα από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, κο Milouchev, όπου ζήτησε από τα δίκτυα να καλύπτουν ολιστικά την 
καινοτομία, να προβάλουν εκτός από τις επιτυχίες και παραδείγματα αποτυχιών και 
ανέφερε ότι συζητείται η ιδέα για υποστήριξη προγραμμάτων Leader σε τρίτες χώρες. 

Όλες οι παρουσιάσεις της Συνεδρίασης και άλλα αρχεία είναι αναρτημένα στη διεύθυνση 
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/5th-rural-networks-assembly-meeting_en 

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2019 

Οι συμμετέχοντες 

(υπογραφές στην επόμενη σελίδα) 

Θανάσης Θεοδωρόπουλος 
 
 
 

Βασιλική Κανελλάκη Ευαγγελία Τζουμάκα 

ΕΥΕ ΠΑΑ 
Μονάδα Παροχής Γεωργικών 

Συμβουλών 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Αλιείας 
Τμήμα Ανάπτυξης της Αγροτικής 

Οικονομίας 

ΕΥΔ ΠΑΑ 
Μονάδα Προγραμματισμού 
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