
1 
 

 

12η Συνάντηση της Ομάδας Καθοδήγησης (Ο.Κ.) των Ευρωπαϊκών Δικτύων Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ) 

 

(Βρυξέλλες 21 Οκτωβρίου 2019) 

 

Στις 21 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 12η Συνάντηση της Ομάδας 

Καθοδήγησης (Steering Group) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ). Στην εν 

λόγω συνάντηση συμμετείχε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ) η κα Ευαγγελία Τζουμάκα στέλεχος της Μονάδας Προγραμματισμού αυτής. 

Το αντικείμενο της εν λόγω συνάντησης της Ο.Κ. αφορούσε στα εξής  : 

 Την ενημέρωση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και τα επόμενα βήματα 

 Την ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με την ανάδειξη της διαδικασίας αυτό-αξιολόγησης 

των Αγροτικών Δικτύων 

 Την εξέταση της επίδρασης των ευρημάτων της αυτό-αξιολόγησης σχετικά με το έργο των 

αγροτικών δικτύων και πώς αυτά θα πρέπει να προωθηθούν στην επόμενη συνάντηση 

του Assembly των Αγροτικών Δικτύων 

 Την έναρξη μίας πρώτης συζήτησης σχετικά με την τρέχουσα δομή διακυβέρνησης των 

Αγροτικών Δικτύων αλλά και το νέο Δίκτυο της ΚΓΠ 

 Την πραγματοποίηση συζήτησης καθώς και την καταγραφή  προτεινόμενων ιδεών για την 

επόμενη συνάντηση του Assembly των Δικτύων.  

Τη συνάντηση της ομάδας άνοιξε ο πρόεδρός της, Διευθυντής της DG Agri κ. Mario Milouchev, ο 

οποίος πραγματοποίησε μία σύντομη αναφορά ως προς τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της 

συνάντησης ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις ως προς το νέο 

Ευρωκοινοβούλιο, την αναμονή για την οριστικοποίηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαίσιο 

(ΠΔΠ) και το Brexit τα οποία και θα επηρεάσουν το ευρύτερο πλαίσιο της ΚΓΠ 2021-2027. 

Ανέφερε ότι, τα σχέδια των νέων Κανονισμών ότι πρόκειται να εξετασθούν το επόμενο διάστημα 

από την ολομέλεια του νέου Ευρωκοινοβουλίου και έτσι θα αποφευχθούν περαιτέρω 

καθυστερήσεις,  ενώ σημείωσε ότι ετοιμάζεται σχέδιο κανονισμού με μεταβατικές διατάξεις για 

τη νέα προγραμματική περίοδο προκειμένου να μην υπάρξει κενό σχετικά με τις πληρωμές 

κυρίως των άμεσων ενισχύσεων κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. 

Σχετικά με τα προβλεπόμενα στο νέο σχέδιο του Κανονισμού για τα Στρατηγικά Σχέδια (ΣΣ) της 

ΚΓΠ για το νέο προβλεπόμενο Δίκτυο της ΚΓΠ (CAP Network) επισήμανε ότι έχουν 

πραγματοποιηθεί μόνο κάποια τεχνικά σχόλια και ότι είναι πλέον η κατάλληλη περίοδος να 
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ξεκινήσει μία πρώτη συζήτηση σχετικά με τη δομή της νέας διακυβέρνησης σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο για το Δίκτυο της  ΚΓΠ. 

Επιπλέον,  ανέφερε ότι ήδη έχουν πραγματοποιηθεί αρκετά εργαστήρια μέσω του ENRD για τη 

νέα προγραμματική περίοδο δεδομένου ότι μέσω σχετικής αλλαγής του Omnibus επιτρέπεται η 

εμπλοκή των αγροτικών δικτύων στο σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου.   

Τέλος, ανέφερε ότι η επόμενη συνάντηση του Assembly θα πραγματοποιηθεί στις 16.12.2019 

στις Βρυξέλλες.  

 Στη συνέχεια εκπρόσωπος της DG Agri (κ. G. Marion) πραγματοποίησε παρουσίαση 

σχετικά με την πρόοδο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ. Η εν λόγω παρουσίαση αφορούσε κυρίως την 

πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί σχετικά με τις διαπραγματεύσεις των σχεδίων των 

κανονιστικών κειμένων που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε). όσον αφορά στην  

εμπλοκή του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην όλη διαδικασία. 

Σημείωσε ότι, με το προηγούμενο Ευρωκοινοβούλιο δεν τελείωσε η διαδικασία διότι δεν πήγαν 

στην ολομέλεια οι νομοθετικές προτάσεις της Ε.Ε.  

Μεταξύ των άλλων, η παρουσίαση αφορούσε στις βασικές θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά 

με τις νέες νομοθετικές προτάσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο  σχετικά με την Αγροτική 

Ανάπτυξη, τις  άμεσε ενισχύσεις, την αιρεσιμότητα, τα eco-schemes, το νέο μοντέλο λειτουργίας 

(New Delivery Model) και θέματα που άπτονται του αντικειμένου της DG ENVI. Επιπλέον,  έγινε 

αναφορά και για την πρόοδο των εργασιών του Συμβουλίου και κυρίως για τις θέσεις στα 

προαναφερόμενα θέματα οποία αποτελούν και τα βασικά σημεία που συζητιούνται αυτή την 

περίοδο στις ομάδες εργασίας αυτού. Ο εκπρόσωπος της DG Agri επισήμανε ότι τα σημεία που 

αναφέρονται στην παρουσίαση σχετικά με το Συμβούλιο αποτελούν θέσεις αυτού και όχι της DG 

Agri.  

Επιπλέον, σημείωσε ότι από πλευράς της Ε.Ε. για τη νέα προγραμματική περίοδο απαιτείται τόσο 

ετήσιος σχεδιασμός όσο και ετήσια παρακολούθηση με ετήσιους στόχους και αυτά είναι τα 

στοιχεία που θα προσδώσουν ευελιξία στο νέο σύστημα παρακολούθησης.  

Ανέφερε ότι υπάρχει συνεργασία με το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο ώστε να συμφωνηθεί 

το νέο μοντέλο λειτουργίας της ΚΓΠ.  

Τέλος, επισήμανε ότι τα Κράτη – Μέλη (Κ-Μ) δεν χρειάζονται τα τελικά κείμενα για να αρχίσουν 

την εκπόνηση των ΣΣ της ΚΓΠ και τόνισε ότι ο ρόλος των αγροτικών δικτύων είναι σημαντικός 

στην όλη διαδικασία σχεδιασμού.  

Μετά το πέρας την εν λόγω παρουσίασης δόθηκε ο λόγος στα μέλη της υποομάδας προκειμένου 

να υποβάλλουν σχετικά ερωτήματα και τυχόν παρατηρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό παρατηρήθηκε, 

από εκπροσώπους μέλη Ευρωπαϊκών οργανώσεων της υποομάδας (COPA, COJECA, 

EUROMONTANA) ότι οι διαδικασίες που αφορούν στην έγκριση των νέων κανονισμών και η όλη 

προετοιμασία για τη νέα προγραμματική περίοδο έχει βγει εκτός χρονικά δεδομένου ότι η νέα 

προγραμματική περίοδος ξεκινάει το 2021 και η Επιτροπή ετοιμάζει σχέδιο μεταβατικού 

κανονισμού.   



3 
 

Πέραν αυτής της παρατήρησης πραγματοποιήθηκαν ερωτήματα σχετικά με τα Κ-Μ που η 

ομοσπονδιακή τους δομή απαιτεί σχεδιασμό σε περιφερειακό επίπεδο και πώς θα 

παρακολουθούνται οι δείκτες επιπτώσεων.  

Ο εκπρόσωπος της DG Agri επισήμανε ότι, τα Κ-Μ που η ομοσπονδιακή τους δομή προβλέπει 

περιφέρειες μπορούν να προβούν σε περιφερειακό σχεδιασμό παρεμβάσεων με τις αντίστοιχες 

προβλέψεις στη SWOT ανάλυση καθώς και τη σχετική αντίστοιχη αποτύπωση στη  στρατηγική 

τους ενώ όσον αφορά στους δείκτες θα παρακολουθούνται ετησίως οι δείκτες εκροών και 

αποτελέσματος ενώ οι δείκτες επιπτώσεων θα παρακολουθούνται από τις διαδικασίες 

αξιολόγησης που προβλέπονται.  

 Η επόμενη παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε αφορούσε στην αυτό-αξιολόγηση των 

αγροτικών δικτύων και πραγματοποιήθηκε από εκπρόσωπο (Sari Rannanpaa) του σημείου 

επαφής (contact point) του ΕΔΑΑ. Η εκπρόσωπος του ΕΔΑΑ σημείωσε ότι η διαδικασία της αυτό-

αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι 2019 και το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν λίγο διαφορετικό από αυτό του 2017 όμως η προσέγγιση ήταν η ίδια. Η 

σχετική παρουσίαση συμπεριλαμβάνει στοιχεία τόσο εκροών όσο και αποτελεσμάτων.   

Επισημάνθηκε ότι, η διαδικασία της αυτό-αξιολόγησης αποτελεί πάντα μια διαδικασία 

αντίδρασης των εμπλεκόμενων φορέων και πολύ σπάνια πραγματοποιούνται αρνητικά σχόλια ή 

υπάρχει κακή βαθμολογία.  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων σε 3 ομάδες  αντίστοιχες 

με τα γενικά αντικείμενα της αυτό-αξιολόγησης με εναλλαγή όλων των συμμετεχόντων και στις 3 

ομάδες. 

 Η 1η ομάδα αφορούσε στην Ενίσχυση της συμμετοχής 

 Η 2η ομάδα αφορούσε στη Βελτίωση της ποιότητας των πολιτικών  

 Η 3η Ομάδα αφορούσε στην Αύξηση της ευαισθητοποίησης 

Στο πλαίσιο της 1ης ομάδας το αντικείμενο της συζήτησης ήταν το εξής : 

Μεγαλύτερη εμπλοκή των τοπικών/ειδικών φορέων : 

- Αύξηση της συμμετοχής των μη –κεντρικών εμπλεκόμενων φορέων 

- Περισσότερα συνδυαστικές δραστηριότητες, όπως ειδικά και γεωγραφικά γεγονότα 

- Αύξηση της εστίασης σε θεματική εργασίας και προώθηση θεματικών δικτύων 

Στο πλαίσιο της 2ης ομάδας το αντικείμενο της συζήτησης ήταν το εξής : 

Βελτίωση της πρακτικότητας των καλών πρακτικών και σχετικές συστάσεις 

- Περισσότερη επάρκεια για τους αξιολογητές και τους εμπλεκόμενους φορείς 

- Περισσότερα γεγονότα και αντικείμενα για μη γεωργικούς εμπλεκόμενους φορείς 

- Ανάπτυξη καλών πρακτικών και οδηγίες για διάχυση σε διαφορετικές ομάδες στόχων 

Στο πλαίσιο της 3ης ομάδας το αντικείμενο της συζήτησης ήταν το εξής : 

Επικοινωνία 
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- Η παρουσία και χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των Ευρωπαϊκών Αγροτικών 

Δικτύων  θα μπορούσε να βελτιωθεί 

- Αύξηση της χρήσης σεμιναρίων μέσω διαδικτύου 

Ευρωπαϊκά Αγροτικά Δίκτυα 

- Αύξηση της συνεργασίας, του συντονισμού  και των συνεργειών μεταξύ των δύο 

Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτύων  

   

Μετά το πέρας των συζητήσεων στο πλαίσιο των ανωτέρω ομάδων καταγράφηκαν τα εξής 

βασικά σημεία : 

Για την 1η ομάδα : 

Απαιτείται να υπάρχουν περισσότερο ανοιχτές προσκλήσεις ως προς τους συμμετέχοντες, με 

καλύτερα στοχευόμενο περιεχόμενο ώστε να είναι περισσότερο ελκυστικά τα διάφορα γεγονότα 

που διοργανώνονται. Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει κενό ως προς τη συμμετοχή των Οργανισμών 

Πληρωμών και πρέπει να εξετασθεί πώς θα εμπλακούν και αυτοί περισσότερο. Απαιτείται να 

προβάλλονται τα πλεονεκτήματα των εκδηλώσεων ώστε να παρακινούν τους ενδιαφερόμενους 

να συμμετέχουν και να εξετασθεί πως οι όποιες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται θα αφορούν και 

σε μη συνηθισμένα αντικείμενα. Η εξειδίκευση των θεμάτων θα συμβάλει σημαντικά στη 

μεγαλύτερη συμμετοχή. Θα πρέπει να εξετασθεί και η συμμετοχή ερευνητών, συμβούλων και 

όσων εμπλέκονται με θέματα της ψηφιοποίησης και των ψηφιακών δεξιοτήτων. Επιπλέον θα 

μπορούσε να συμβάλλει σε εθνικό επίπεδο η ύπαρξη στρατηγικής για την ενίσχυση της 

συμμετοχής που θα εκπονηθεί από ανεξάρτητο αξιολογητή ενώ θα πρέπει να εξετάζεται και το 

θέμα της ποιότητας των συμμετεχόντων πέραν της ποσότητας καθώς και η γεωγραφική κάλυψη 

η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.  

Για την 2η ομάδα : 

Συζητήθηκε περισσότερο το θέμα του πώς θα βελτιωθεί η σύσταση πολιτικής και πώς θα 

αναγνωριστεί τι είναι περισσότερο σημαντικό για τους πολλούς και διαφορετικούς 

συμμετέχοντες. Θα πρέπει να εξετασθεί πώς θα βελτιωθεί η ανάληψη ή χρήση της πολιτικής 

παρέμβασης. Επιπλέον προτάθηκε να εξετασθεί η δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων 
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φορέων όπως Διαχειριστικών Αρχών, Οργανισμών Πληρωμών, Ελεγκτών κλπ. Η συνεκτική 

δουλειά, η εστίαση σε προκλήσεις και η απλοποίηση των διάφορων μεθόδων θα συμβάλλει 

σημαντικά στη βελτίωση της πρακτικότητας των καλών πρακτικών. Επιπλέον οι επιτόπιες 

επισκέψεις στις καλές πρακτικές θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόησή τους καθώς και στη 

διάχυσή τους. Πολλές φορές παίζει σημαντικό ρόλο ποιος έχει τον υποστηρικτικό ρόλο ή ηγείται 

ενός θέματος. Σε αυτό μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο τα δίκτυα αναλαμβάνοντας κυρίως 

το ρόλο του διευκολυντή κυρίως μεταξύ των Διαχειριστικών Αρχών, των Οργανισμών Πληρωμών 

και των άλλων φορέων. Επιπλέον καταγράφηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει  σύνδεση και συνέργεια 

της Επιτροπής Παρακολούθησης με άλλους φορείς.   

Για την 3η ομάδα : 

Στο πλαίσιο της εν λόγω ομάδας καταγράφηκαν  ερωτήματα σχετικά με το ποιοι είναι οι 

περισσότερο αποτελεσματικοί  τρόποι  βελτίωσης της γνώσης και ενημέρωσης, πώς μπορεί να 

επιτευχθεί η ενθάρρυνση για τη χρήση του διαδικτύου περισσότερο, πώς μπορεί να ενθαρρυνθεί 

η χρήση των διάφορων εκδόσεων για την απόκτηση γνώσεων και πώς μπορεί να υπάρξει 

ενθάρρυνση στη χρήση των μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Η δημιουργία βίντεο με τη συμμετοχή 

τοπικών εξειδικευμένων δικαιούχων θα συμβάλλει σημαντικά. Οι πληροφορίες θα πρέπει να 

είναι πιο στοχευμένες διότι η μεγάλη παραγωγή τους και κυκλοφορία δημιουργεί τα αντίθετα 

αποτελέσματα. Η εξεύρεση κοινωνικά δικτυωμένων ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως “influencers” προκειμένου να μεταδώσουν στοχευμένη πληροφόρηση θα 

παίξει σημαντικό ρόλο. Μικρo-εφευρέσεις (gadgets) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

κίνηση ενδιαφέροντος σε διάφορες πληροφορίες καθώς και η χρήση ενδείξεων (banners) που θα 

επισημαίνουν συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος στις ιστοσελίδες. Η δημιουργία ουσιωδών 

μικρών πληροφοριών κινεί πάντα το ενδιαφέρον όπως και η μετάφραση αυτών στις διάφορες 

γλώσσες των Κ-Μ. Επιπλέον, η μετάφραση αποσπασμάτων από διάφορες εκδόσεις θα βοηθήσει 

σημαντικά στην απόκτηση και διάχυση της γνώσης. Η επικοινωνία προσώπου με πρόσωπο 

βοηθάει στην απόκτηση γνώσεων και την επικοινωνία. Οι εκδόσεις ίσως θα έπρεπε να έχουν και 

τη μορφή εφημερίδας για καλύτερη και μεγαλύτερη χρήση. Επιπλέον η διάθεση πόρων για 

δράσεις επικοινωνίας σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο υποστήριξης μονάδας θα μπορούσε να 

βοηθήσει. Η δικτύωση ως τρόπος συνεργασίας και η συν-δημιουργία πληροφοριών συμβάλλει 

στην απόκτηση γνώσεων. Η ιεράρχηση της πληροφορίας ως προς τη σημαντικότητα και ως προς 

τη θεματολογία (π.χ. περιβάλλον και κλιματική αλλαγή συμβάλλουν στην κίνηση του 

ενδιαφέροντος για την απόκτηση γνώσεων.  
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 Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από εκπροσώπους της Ε.Ε. για την 

υφιστάμενη κατάσταση ως προς τη λειτουργία των αγροτικών δικτύων σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό 

επίπεδο καθώς και την υφιστάμενη δομή της διακυβέρνησης αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε ότι, κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο τα τρία 

υφιστάμενα δίκτυα σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο (Αγροτικό, Καινοτομίας και Αξιολόγησης) έχουν μία 

κοινή δομή διακυβέρνησης. Το ρόλο του ανώτερου οργάνου αυτών έχει το Assembly το οποίο 

συγκροτήθηκε και συναντήθηκε για πρώτη φορά το 2015 στο πλαίσιο των εργασιών του οποίου 

και προτάθηκαν τα δύο υφιστάμενα υποδίκτυα (LEADER και Innovation).  

Στην παρουσίαση αναφέρθηκε συνοπτικά ο ρόλος του κάθε φορέα που λειτουργεί στην 

υφιστάμενη δομή διακυβέρνησης των αγροτικών δικτύων τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε 

στρατηγικό, επιχειρησιακό και θεματικό επίπεδο.  

Σημειώθηκε ότι τα δίκτυα αποτελούνται από εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων φορέων και 

υπάρχει ανοιχτό πεδίο ως προς τις οντότητες που συμμετέχουν στα όργανα διακυβέρνησης των 

δικτύων σε επίπεδο Ε.Ε.. Στόχος της δικτύωσης είναι να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των 

μελών της.   

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συζήτηση, ως μία πρώτη αντίδραση, σχετικά με τη 

διακυβέρνηση των αγροτικών δικτύων κατά τη νέα προγραμματική περίοδο σε σχέση με την 

υφιστάμενη δομή και τις ανάγκες για το νέο δίκτυο της ΚΓΠ. Το βασικό ερώτημα που κλήθηκαν 

να απαντήσουν οι συμμετέχοντες στην υποομάδα αφορούσε στο τι θα έπρεπε να κρατηθεί από 

τα ισχύοντα όργανα διακυβέρνησης και τι πρέπει να αλλάξει.  

Οι απόψεις διαφοροποιήθηκαν μεταξύ των συμμετεχόντων κυρίως αυτών που εκπροσωπούν 

Ευρωπαϊκές Οργανώσεις οι οποίοι ζήτησαν μεγαλύτερη ευρύτητα στη συμμετοχή και αυτών που 

εκπροσωπούν υπηρεσίες Κ-Μ οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ μιας πιο στοχευμένης δομής της 

διακυβέρνησης με λιγότερα επίπεδα. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εν λόγω συζήτησης μεταξύ των συμμετεχόντων καταγράφηκαν τα 

εξής : 

 Να παραμείνει η ομάδα καθοδήγησης για τα αγροτικά δίκτυα (steering group) αλλά με 

συμμετέχοντες που οι περισσότεροι θα εκπροσωπούν πολιτικούς φορείς 

 Ότι υπάρχει αναγκαιότητα για περισσότερες  υποομάδες (subgroups) που θα αφορούν 

στις άμεσες και τις τομεακές ενισχύσεις 

 Στην υποομάδα για το CLLD/LEADER  θα πρέπει να υπάρχουν εκπρόσωποι και από τα 

άλλα ταμεία  

 Το Assembly στο οποίο σύμφωνα με την υφιστάμενη δομή συμμετέχουν πολλοί 

εκπρόσωποι και δεν υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχικών διαδικασιών από τους 

περισσότερους να σταματήσει τη λειτουργία του και να αντικατασταθεί από ένα γεγονός 

(event) που θα υλοποιείται τέλος του χρόνου όπου θα συνοψίζεται το έργο όλων των 

δικτύων μέσω σχετικών παρουσιάσεων 

 Το steering group να έχει ρόλο συντονιστικού φορέα ως προς τις υποομάδες που θα 

λειτουργήσουν τη νέα προγραμματική περίοδο 
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 Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σημαντικό ρόλο παίζει η δυναμική των ανθρώπων που 

συμμετέχουν στα διάφορα όργανα 

 Οι Ημερήσιες Διατάξεις θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ελκυστικές και να 

αποφεύγονται οι επαναλήψεις ως προς τους παρουσιαστές  

 Νέα εργαλεία θα πρέπει να δημιουργηθούν και να χρησιμοποιηθούν όπως βίντεο, νέες 

τεχνολογίες.  

 Να αλλάξει η αναλογία των παρουσιάσουν ώστε να είναι λιγότερες αυτές που είναι top 

down και να δίνεται η δυνατότητα να γίνονται και από συμμετέχοντες σχετικές 

παρουσιάσεις 

 Εκφράστηκαν προβληματισμοί σχετικά με την ανάμιξη αυτών που ασχολούνται με τον 

Πυλώνα Ι (άμεσες ενισχύσεις, οικολογικά προγράμματα) και τομεακές παρεμβάσεις οι 

οποίοι πρώτη φορά θα κληθούν να ενταχθούν στη διαδικασία της δικτύωσης  

 

Με το πέρας αυτής της ενότητας ο πρόεδρος του steering group κ. Mario Milouchev σημείωσε 

ότι, θα συνεχίσει η εν λόγω συζήτηση στην επερχόμενη συνεδρίαση του Assembly.  

 Στη συνέχεια εκπρόσωποι των τριών Δικτύων (Αγροτικό, Καινοτομίας και Αξιολόγησης) 

πραγματοποίησαν παρουσιάσεις με τις πρόσφατες δραστηριότητές τους καθώς και τις 

προγραμματιζόμενες μελλοντικές τους στο πλαίσιο πάντα της στρατηγικής τους και των 

προτεραιοτήτων τους όπως αυτές αποτυπώνονται στα σχέδια δράσης τους.  

   

 

Μετά το τέλος της παρουσίασης για τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής 

Ανάπτυξης ο εκπρόσωπος της Copa παρατήρησε ότι οι συναντήσεις των Εθνικών Αγροτικών 

Δικτύων καθώς και αυτές που αφορούν τις Διαχειριστικές Αρχές και τους Οργανισμούς 

Πληρωμών πρέπει να να είναι ανοιχτές ως προς τη συμμετοχή και σε άλλους φορείς.  

Επιπλέον, μετά το τέλος της παρουσίασης του εκπροσώπου του Service Point του δικτύου για την 

Καινοτομία έγινε από τον ίδιο εκπρόσωπο παρατήρηση ότι για το επερχόμενο σεμινάριο που 

ανέφερε πρέπει να είναι ανοιχτό ως προς τους φορείς.  

Την 12η συνάντηση του steering Group έκλεισε ο πρόεδρός της κ. Mario Milouchev ο οποίος 

ανέφερε ότι για όσους επιθυμούν μπορούν να αποστείλουν και εγγράφως τις τυχόν 

παρατηρήσεις τους καθώς και σχετικές ιδέες για την επερχόμενη συνάντηση του Assembly.  

Τέλος, ανέφερε ότι στο επερχόμενο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί για το CLLD/LEADER  

στις Βρυξέλλες στις 03 και 04 Δεκεμβρίου θα εξετασθούν τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα και θα 

συζητηθεί τι θα γίνει στο μέλλον.  
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Όλες οι παρουσιάσεις της Συνάντησης είναι αναρτημένες στη Διεύθυνση 
https://enrd.ec.europa.eu/about/european-rural-networks-governance/european-rural-networks-

steering-group_en 
 

Επισυνάπτονται οι δραστηριότητες των Δικτύων (Αγροτικό, Αξιολόγησης, Καινοτομίας) από το 

Μάιο του 2019 έως και τέλος του 2019 για το Αγροτικό Δίκτυο και το Δίκτυο Αξιολόγησης καθώς 

και από το Μάιο του 2019 έως το Φεβρουάριο του 2020 για το Δίκτυο Καινοτομίας.  

 

Η συμμετέχουσα 

 

Ευαγγελία Τζουμάκα 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://enrd.ec.europa.eu/about/european-rural-networks-governance/european-rural-networks-steering-group_en
https://enrd.ec.europa.eu/about/european-rural-networks-governance/european-rural-networks-steering-group_en
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