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17η Συνάντηση της Ομάδας Καθοδήγησης (Ο.Κ.) των Ευρωπαϊκών Δικτύων Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΔΑΑ)  

 

(16 Μαΐου 2022) 

 

Στις 16 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 17η Συνάντηση της Ομάδας Καθοδήγησης 
(Ο.Κ.) 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 υπάλληλος της Μονάδας Προγραμματισμού αυτής. 

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

 Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και άλλων πρωτοβουλιών 
πολιτικής της ΕΕ 

 Ενημέρωση σχετικά με την προετοιμασία του Αγροτικού Συμφώνου (Rural Pact), 
συμπεριλαμβανομένης σχετικής ανατροφοδότησης από εμπλεκόμενους φορείς και 
ενημέρωση για την επερχόμενη σχετική συνδιάσκεψη της ΕΕ (15 & 16 Ιουνίου 2022) 

 Ενημέρωση για τα αποτελέσματα των υποομάδων της Συνέλευσης των Αγροτικών Δικτύων 
της ΕΕ 

 Συζήτηση για τις προγραμματισμένες και πρόσφατες δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών 
Αγροτικών Δικτύων 

 Ενημέρωση σχετικά με τις μελλοντικές ρυθμίσεις δικτύωσης και τη μελλοντική διακυβέρνηση 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου της ΚΑΠ 

 Συζήτηση και προτεινόμενες ιδέες για τις επόμενες συναντήσεις διακυβέρνησης των 
Αγροτικών Δικτύων 

Τη συνάντηση της ομάδας άνοιξε ο πρόεδρός της Διευθυντής της DG Agri κ. Mario Milouchev ο οποίος 
παρουσίασε την Ημερήσια Διάταξη αυτής και επισήμανε ότι, για την ενδιάμεση περίοδο που 
διανύουμε η δικτύωση θα πραγματοποιείται μέσω των υφιστάμενων δικτύων τόσο σε Εθνικό όσο 
και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, σημείωσε ότι η Επιτροπή έχει προετοιμάσει σχέδιο απόφασης 
για τη νέα διακυβέρνηση των δικτύων και θα την παρουσιάσει σύντομα.  

Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις σύμφωνα με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής : 

 Πορεία εφαρμογής για την υποβολή των Στρατηγικών Σχεδίων ΚΑΠ (ΣΣ ΚΑΠ) και τα 
γράμματα παρατηρήσεων καθώς και ενημέρωση για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Horizon 
Europe).  
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΣ ΚΑΠ :  
Αναφέρθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι 19 ΣΣ ΚΑΠ υποβλήθηκαν έως στις αρχές Ιανουαρίου 
2022 ενώ όλα τα ΣΣ ΚΑΠ υποβλήθηκαν έως τις αρχές Μαρτίου.  Σημειώθηκε ότι, η Επιτροπή 
έχει την υποχρέωση εντός τριών μηνών από την παραλαβή των ΣΣ ΚΑΠ να αποστείλει στα ΚΜ 
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παρατηρήσεις, ενώ η έγκριση μπορεί να γίνει εντός έξι μηνών από την υποβολή τους. 
Ωστόσο, εφαρμόζεται η προσέγγιση “stop the clock” για την περίοδο που τα ΚΜ 
επεξεργάζονται τις παρατηρήσεις. Συνολικά, η Επιτροπή έχει αποστείλει 22 έγγραφα 
παρατηρήσεων. 
Επισημάνθηκε ότι, για το πόσο γρήγορα θα πραγματοποιηθεί η έγκριση σε ένα ΣΣ ΚΑΠ θα 
εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα θα πραγματοποιηθεί η 2η υποβολή του. Στο πλαίσιο αυτό 
θα ληφθεί υπόψη η φιλοδοξία τόσο για το περιβάλλον και το κλίμα όσο και για τις 
αγροτικές περιοχές.  
 
Σχόλια από συμμετέχοντες : 
Ένωσης Αγροτικών Επιμελητηρίων: Ο εκπρόσωπος της επισήμανε το θέμα της αύξηση των 
τιμών στα προϊόντα και της αύξησης των τιμών στην ενέργεια εκφράζοντας την άποψη ότι 
πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπισή τους..  
 
Εκπρόσωπος DG AGRI : Σχολιάστηκε ότι εξετάζεται πώς τα ΣΣ ΚΑ θα μπορούσαν να 
συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση επισημαίνοντάς ότι οι τιμές αυξάνοντα για τους 
καταναλωτές ενώ παράλληλα ανέφερε ότι στα υφιστάμενα τομεακά προγράμματα έχουν 
ήδη γίνει σχετικές παρεμβάσεις. Σημειώθηκε ότι στα ΣΣ ΚΑΠ δεν προβλέπεται η ενίσχυση με 
επιπλέον πόρους για την αντιμετώπιση του θέματος διότι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν 
όλα που αφορούν στην κρίση λόγω του πολέμου του στην Ουκρανία και της αύξησης των 
καυσίμων με τα ΣΣ ΚΑΠ και ότι γίνει θα αφορά κυρίως τα Μέτρα της Αγοράς. Επισημάνθηκε 
ότι, το θέμα της ενέργειας αφορά όλη την Επιτροπή και όχι μόνο της DG AGRI για το λόγο 
αυτό και στα γράμματα των παρατηρήσεων αναφέρεται μόνο να ληφθούν υπόψη οι νέες 
συνθήκες.  
 
Ευρωπαϊκή Ένωση LEADER για την Αγροτική Ανάπτυξη : Τέθηκε το ερώτημα για τον τρόπο 
που εμπλέκονται οι δήμοι και οι πολίτες κατά την εκπόνηση των ΣΣ ΚΑΠ και πως 
αντιμετωπίζονται τα θέματα σε σχέση με την Περιφερειακή Ανάπτυξη.  
 
Εκπρόσωπος DG AGRI : Σχολιάστηκε ότι τα ΚΜ στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης που είχαν 
δημιουργήσει κατά την εκπόνηση των ΣΣ ΚΑΠ έπρεπε να έχουν εμπλέξει αυτούς τους φορείς 
και κυρίως στο στάδιο εκπόνησης της SWOT ανάλυσης και της ανάδειξης των αναγκών. Η 
Επιτροπή στο πλαίσιο αξιολόγησης των ΣΣ ΚΑΠ εξετάζει τη διενέργεια και τα αποτελέσματα 
των διαβουλεύσεων και έχει επισημάνει στα ΚΜ ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί με το τι 
γίνεται σε τοπικό επίπεδο προκειμένου να αποτυπώνεται η τοπική και περιφερειακή 
διάσταση. Επιπλέον, εξετάζονται με προσοχή και τα θέματα της συμπληρωματικότητας με τα 
άλλα Ταμεία. Έχουν γίνει σχετικά σχόλια για τη συνοχή και το διαχωρισμό τα οποία και 
αποτελούν ξεχωριστό κεφάλαιο στα ΣΣ ΚΑΠ Αναφέρθηκε ότι η κύρια απαίτηση είναι να 
υπάρχει ισχυρό σύστημα συντονισμού ώστε να αποφεύγονται οι διπλές χρηματοδοτήσεις. 
Τέλος, επισημάνθηκε ότι η Επιτροπή θέλει να εμπλακούν όλες οι αρχές και εμπλεκόμενοι 
φορείς στις διαδικασίες αντιμετώπισης των παρατηρήσεων που έχουν σταλεί στα ΚΜ. 
 
COGECA : Ο εκπρόσωπος της COGECA έθεσε ερώτημα σχετικά με την πορεία εξέλιξης των 
διμερών συναντήσεων των ΚΜ με την Επιτροπή για την τελική έγκριση των ΣΣ ΚΑΠ και για 
τον τρόπο που αυτές πραγματοπιούνται. 
 
Εκπρόσωπος DG AGRI : Αναφέρθηκε ότι η διαδικασία είναι κυρίως τεχνική και στόχο αποτελεί 
να έχουν συμφωνηθεί στο 100% τα θέματα και να γίνει η 2η υποβολή . Εάν αυτό δεν είναι 
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εφικτό τα θέματα θα πάνε σε ανώτερο επίπεδο (Γενικοί Διευθυντές, Υπουργοί). Ωστόσο, εάν 
πραγματοποιηθεί η 2η υποβολή και δεν έχουν συμφωνηθεί τα θέματα θα υπάρχει πάλι 
εφαρμογή της διαδικασίας “stop the clock” και θα αποσταλεί δεύτερο γράμμα 
παρατηρήσεων στα ΚΜ. 
 
HORIZON EUROPE : 
Στη συνέχεια εκπρόσωπος της Επιτροπής έκανε παρουσίαση για το πρόγραμμα HORIZON 
EUROPE, ο οποίος, μεταξύ των άλλων, στοχεύει και στις βιώσιμες εκμεταλλεύσεις 
λαμβάνοντας υπόψη τις Στρατηγικές ,Farm to Fork και Green Deal καθώς και τους ειδικούς 
στόχους της ΚΑΠ. 
Ο HORIZON EUROPE κινείται σε 6 clusters ένα εκ των οποίων αφορά στα Τρόφιμα, 
Βιοοικονομίας, Φυσικούς Πόρους, Γεωργία και Περιβάλλον. Τα κονδύλια για το σύνολο των 
clusters είναι 9 δις € και η περίοδος που αφορούν είναι για πάνω από 7 χρόνια.  
Παρουσιάστηκαν οι περιοχές παρέμβασης του προγράμματος και οι αναμενόμενες 
επιπτώσεις σε αυτές για τα έτη 2021-2024  και έγινε αναφορά του προγράμματος εργασιών 
για τα έτη 2021-2022. 
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν παραδείγματα του προγράμματος εργασίας για το 2021 και 
το 2022 και των προτεραιοτήτων της έρευνας και καινοτομίας με τελικό σκοπό την 
στρατηγική F2F. Επιπλέον, έγινε αναφορά για τις προτεραιότητες για τα έτη 2023-2024 και 
αναφέρθηκε ότι το πρόγραμμα εργασίας για αυτά τα έτη είναι υπό επεξεργασία και 
αναμένεται να εκδοθεί το Δεκέμβριο του 2022.  
Η συμπληρωματικότητα που υπάρχει μεταξύ της ΚΑΠ και του HORIZON EUROPE αφορά 
στην ανάπτυξη μέσω της έρευνας και της καινοτομίας λύσεων και την αναγνώριση των 
κενών για την έρευνα και την καινοτομία 
Αυτή η συμπληρωματικότητα θα καλυφθεί μέσω του συστήματος AKIS, του Ευρωπαϊκού 
Αγροτικού Δικτύου, μέσω των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων, του Συστήματος Συμβουλών, των 
στρατηγικών για τα έξυπνα χωριά (smart villages), το LEADER, τα οικολογικά σχήματα, τις 
γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις και τις παραγωγικές και μη επενδύσεις.  
Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει να κάνει με τη σύνδεση της έρευνας και της 
καινοτομίας στις μεγάλες κοινωνικές ανάγκες με ισχυρή ορατότητα και αντίκτυπο και αφορά 
σε πέντε τομείς (προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καρκίνος, κλιματικά ουδέτερες και 
έξυπνες πόλεις, αποκατάσταση των ωκεανών και των νερών και συμφωνία εδάφους για την 
Ευρώπη (Soil Deal for Europe). 
 
Η DG AGRI είναι ο διαχειριστής της συμφωνίας του εδάφους στην Ευρώπη  
 
Η αποστολή σχετικά με την υγεία των εδαφών είναι σημαντική για τους εξής κυρίως λόγους: 
 Τα υγιή εδάφη αποτελούν τη βάση για θρεπτικά και ασφαλή τρόφιμα. 
• Τα εδάφη προσφέρουν ζωτικό, διασυνδεδεμένες λειτουργίες του οικοσυστήματος  
• Το έδαφος είναι ένας σπάνιος, μη ανανεώσιμος πόρος. 
• Τα εδάφη που απειλούνται είναι στο 60-70% των εδαφών στην Ευρώπη  
 
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι στόχοι της αποστολής για τα εδάφη, πως θα εφαρμοστεί η 
εν λόγω αποστολή και θα αναπτυχθούν οι ενέργειες σε τρεις φάσεις (2021-2024, 2025-2026 
και 2027)  
 
Όσον αφορά στις ενέργειες της αποστολής για το Έδαφος και την ΚΑΠ αναφέρθηκε ότι η ΚΑΠ 
θα συμβάλλει μέσω : 
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 Των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ αντιγράφοντας λύσεις στις περιφέρειες που δεν 
υπάρχουν εργαστήρια και φάροι. Το δίκτυο ΕΣΚ Γεωργίας προωθεί τις καλές πρακτικές και 
τις πληροφορίες για επιτυχημένα προγράμματα. 

 Των υπηρεσιών για γεωργικές συμβουλές για την ανάπτυξη της καλύτερης διαθέσιμης 
διαχείρισης του εδάφους 

 Των Δικτύων της ΚΑΠ για την ενθάρρυνση της καινοτομίας στη γεωργία και στις αγροτικές 
περιοχές,  

 Των καινοτομιών που δοκιμάστηκαν στο πλαίσιο της αποστολής και κλιμακώνονται μέσω 
επενδύσεων. 

  Της εμβληματικής πρωτοβουλίας του Μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές 
περιοχές 

Επισημάνθηκε ότι, τα ΣΣ ΚΑΠ είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία γεφυρών και της επίτευξης 
της πλήρους εκμετάλλευσης των συνεργειών μεταξύ της αποστολής για το έδαφος (Soil Deal Mission) 
και της ΚΑΠ.  

Ο Εκπρόσωπος της DG AGRI επισήμανε ότι πάνω σε αυτό έχει γίνει και σχετική παρατήρηση με τις 
επιστολές στα ΚΜ για τα ΣΣ ΚΑΠ. 

 Προετοιμασία για το Αγροτικό Σύμφωνο (Rural Pact)  
Έγινε αναφορά στο όραμα και τους στόχους του Αγροτικού Συμφώνου (Rural Pact) τα οποία 
έχουν ως ορίζοντα το 2040 καθώς και στη διαδικασία εκπόνησής του από την Επιτροπή. Η 
Επιτροπή  ενέπλεξε όλους τος φορείς (ΚΜ, Επιτροπή Περιφέρειες, Εμπλεκόμενους Τοπικούς 
Φορείς) για το σκοπό αυτό και στο πλαίσιο αυτό ορίστηκαν τέσσερις βασικές κατευθύνσεις 
για τις αγροτικές περιοχές  ως εξής: 
1. Ισχυρές : Με ενδυναμωμένες κοινότητες, πρόσβαση σε υπηρεσίες και κοινωνική 

καινοτομία 
2. Συνδεδεμένες : Ψηφιακή συνδεσιμότητα, Συγκοινωνιακές συνδέσεις και νέες τρόπους 

κίνησης  
3. Επιτυχημένες : Διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριότητες, Βιώσιμη παραγωγή 

τροφίμων 
4. Ανθεκτικότητα: Ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, περιβαλλοντική ανθεκτικότητα, 

κοινωνική ανθεκτικότητα 

Το Αγροτικό Σύμφωνο είναι ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων των επιπέδων 
διακυβέρνησης και των ενδιαφερομένων για την αγροτική ανάπτυξη και για το λόγο πρέπει 
για την επίτευξη των στόχων του να εμπλακούν ενεργά τα ΚΜ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι 
Περιφέρειες και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για τις αγροτικές περιοχές και την ανάπτυξη 
αυτών.  

Χρονοδιάγραμμα: 

20 Δεκεμβρίου 2021 εδραιώθηκε το Αγροτικό Σύμφωνο. 

Στο επόμενο διάστημα έγιναν ορισμένες προπαρασκευαστικές ενέργειες 

Στις 15-16 Ιουνίου 2022 θα πραγματοποιηθεί μία συνδιάσκεψη υψηλού επιπέδου για το 
Rural Pact  

Στην εν λόγω συνδιάσκεψη θα τεθούν σε εφαρμογή οι απαιτούμενες ενέργειες για την 
επίτευξη των στόχων του και θα παρουσιαστούν τρόποι για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί 
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αυτό. Η διαδικασία για το Αγροτικό Σύμφωνο (Rural Pact) είναι συνεχόμενη και διαδραστική 
ως προς τους εμπλεκόμενους φορείς.  

Ο εκπρόσωπος της DG AGRI ανέφερε ότι θα εκδοθεί και ερωτηματολόγιο σχετικά με το Rural 
Pact και επισήμανε ότι το Αγροτικό Σύμφωνο αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη επικοινωνία της 
Επιτροπής για τις Αγροτικές Περιοχές μετά από 33 χρόνια. Η πρώτη είχε γίνει το 1988 όταν 
τα ΚΜ στην Επιτροπή ήταν μόλις 12. Τέλος, επισήμανε ότι τέλος του 2023 θα 
πραγματοποιθεί αξιολόγηση στα ΚΜ για τον απολογισμό των δράσεων που έχουν 
προγραμματιστεί και εκτελεστεί για τη στήριξη των Αγροτικών Περιοχών.   

Σχόλια από συμμετέχοντες :  

Ευρωπαϊκή Ένωση LEADER για την Αγροτική Ανάπτυξη: Ο εκπρόσωπος της συνεχάρη την 
Επιτροπή για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης της συνδιάσκεψης στις 15 & 16 Ιουνίου 
2022 δεδομένου ότι θα δοθεί η ευκαιρία να ακουστούν πολλές φωνές για τη διατύπωσης 
προτάσεων και ιδεών για το μέλλον των αγροτικών περιοχών και επισήμανε ότι όλες οι 
Περιφερειακές Πολιτικές πρέπει να συμβάλλουν στην προσέγγιση του Αγροτικού Συμφώνου 
()Rural Pact  

 Πρόσφατες και Σχεδιαζόμενες δραστηριότητες δικτύωσης (Αγροτικό, Καινοτομίας & 
Αξιολόγησης Δίκτυο) 
1. Ο εκπρόσωπος του Σημείου Επαφής (Contact Point) του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Δικτύου 

αφού αναφέρθηκε στην ανάληψη των καθηκόντων του νέου Team Leader παρουσίασε 
τις πρόσφατες καθώς και τις συνεχιζόμενες ενέργειες του Ευρωπαϊκού Αγροτικού 
Δικτύου επισημαίνοντας ότι αφορούν στους 10 ειδικούς στόχους της ΚΑΠ.  
Ειδικότερα παρουσίασε τις τρέχουσες και σχεδιαζόμενες ενέργειες οι οποίες στοχεύουν 
στα εξής : 
 Προώθηση ενός ανθεκτικού γεωργικού τομέα 
 Ενίσχυση του περιβάλλοντος και του κλίματος 
 Ενδυνάμωση των αγροτικών περιοχών 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα Βραβεία Αγροτικής Έμπνευσης (Rural Inspiration Awards) 
που διοργανώνονται φέτος για 4η χρονιά καθώς και στην ομαδοποίηση των Εθνικών 
Αγροτικών δικτύων σε 4 clusters.  

2. Ο εκπρόσωπος του Σημείου Εξυπηρέτησης (Service Point) του Δικτύου για την 
Καινοτομία αναφέρθηκε στα προηγούμενα γεγονότα που διοργανώθηκαν σημειώνοντας 
ότι αφορούσαν στην ανταλλαγή γνώσης ενώ παράλληλα επισήμανε ότι η δημιουργία 
Επιχειρησιακών Ομάδων στο δασοκομικό τομέα αποτελεί έναν από τους μελλοντικούς 
στόχους της Επιτροπής και για το λόγο αυτό θα διοργανωθεί ειδικό σεμινάριο. 
Σημείωσε ότι, θα διοργανωθεί και εργαστήριο για τα πληροφοριακά στοιχεία που 
απαιτούνται σε μια γεωργική φάρμα για τις καλύτερες επιδόσεις της. Στη συνέχεια 
αναφέρθηκε στις επερχόμενες διοργανώσεις του δικτύου και ότι μεταξύ των άλλων στις 
02.06.2022 θα πραγματοποιηθεί η υπο-ομάδα για την καινοτομία.  
 

3. Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Εξυπηρέτησης (Help Desk) του Δικτύου για την Αξιολόγηση 
αφού παρουσίασε τη νέα ομάδα, αναφέρθηκε στις προτεραιότητές του έργου του για το 
τελευταίο τετράμηνο του 2022 καθώς και του πρώτου τετράμηνου του 2023. Στη 
συνέχεια αναφέρθηκε στο εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί για την αξιολόγηση του 
AKIS στις 30 & 31/05/2022 καθώς και στο ότι θα εκδοθεί σχετικός οδηγός. Επιπλέον, 
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ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθούν επιμέρους συναντήσεις  με τα ΚΜ για την ανάπτυξη 
των ικανοτήτων τους στην αξιολόγηση. Τέλος ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες να 
αποστείλουν τυχόν προτάσεις τους για θέματα ώστε να οργανωθούν εργαστήρια καλών 
πρακτικών  
 

 Ανατροφοδότηση από τις υπο-ομάδες (leader & καινοτομίας ) που λειτουργούν στο 
πλαίσιο της συνέλευσης των Αγροτικών Δικτύων  

 Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με την αποτίμηση του έργου και το ρόλο των δύο 
υπο-ομάδων που λειτουργούσαν για την καινοτομία και το leader στο πλαίσιο της 
συνέλευσης των δικτύων από εκπροσώπους που συμμετείχαν στις εν λόγω υπο-ομάδες :.  

 Συμπερασματικά, αναφέρθηκε ότι όσον αφορά στην υπο-ομάδα της καινοτομίας το 
έργο της είχε θετικά αποτελέσματα διότι πραγματοποιήθηκε διάχυση της 
πληροφορίας ενώ παράλληλα μέσα από τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν 
εμπνεύστηκαν οι συμμετέχοντες. Επιπλέον, υπήρξε η ευκαιρία να ακουστούν και να 
γίνουν γνωστά τα προγράμματα του Ορίζοντα 2020. Αποκτήθηκε γνώση για την 
καινοτομία στην πράξη και από τις συνεδριάσεις της υπο-ομάδας αναδύθηκαν 
ανάγκες για τη δημιουργία ομάδων εστίασης (focus groups). Σημειώθηκε ότι, ο 
αριθμός των Επιχειρησιακών Ομάδων (Ε.Ο.) που έχουν ήδη δημιουργηθεί είναι 
εντυπωσιακός και υπήρξαν πολλές ευκαιρίες για τη διασύνδεση αποτελεσμάτων του 
Ορίζοντα 2020 με τις Ε.Ο. καθώς και για τη δημιουργία έργων πολλαπλών εταίρων. 
Μελλοντικά αναμένεται να συνεχιστεί η λειτουργία της υπο-ομάδας για την 
καινοτομία με στόχο την επίτευξη περαιτέρω διάχυσης της πληροφορίας και 
ανταλλαγής γνώσεων και τη διασύνδεση των Διαχειριστικών Αρχών με άλλους 
φορείς που δρουν στο χώρο. 

 Συμπερασματικά, για την υπο-ομάδα του leader αναφέρθηκε ότι υπήρξε πολύ 
υποβοηθητική για την υλοποίηση του leader κυρίως ως προς την ανάπτυξη 
ικανοτήτων των συμμετεχόντων από τις Διαχειριστικές Αρχές και τα Δίκτυα. 
Αποτέλεσε βάση για την κατάκτηση  γνώσης και για την αντίληψη ως προς το leader 
από άλλους φορείς στα άλλα ΚΜ σημειώνοντας ότι η διάχυση της γνώσης είναι πολύ 
σημαντική. Η συμβολή ρόλος του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Δικτύου στη λειτουργία την 
υπο-ομάδας υπήρξε πολύ σημαντική. Η λειτουργία της αποτέλεσε μία ευκαιρία για 
τη διασύνδεση των Διαχειριστικών Αρχών (ΔΑ), των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων  
(ΕΑΔ)και των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Στο μέλλον πρέπει να δοθεί προσοχή 
σχετικά με τα μέλη που συμμετέχουν και τη διάχυση της πληροφόρησης. Τέλος 
αναφέρθηκε ότι θεωρείται σκόπιμο να υπάρξει ενίσχυση με επιπλέον εκπροσώπους 
των εμπλεκόμενων φορέων και ανθρώπων από την έρευνα επίσης.  
 

 Μελλοντικές ρυθμίσεις δικτύωσης και διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Δικτύου της ΚΑΠ 
Εκπρόσωπος της Επιτροπής παρουσίασε το σχέδιο της εφαρμοστικής απόφασης για τη 
μελλοντική διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου της ΚΑΠ βάσει του άρθρου 126 (παρ. 5) 
του Καν. (ΕΕ) 2021/2115. Η εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Επιτροπή θα βασιστεί ως προς τη νέα 
διακυβέρνηση στη μέχρι σήμερα διάρθρωση. Ως εκ τούτου, προβλέπεται να υπάρχει η 
Συνέλευση των Δικτύων (ASSEMBLY) και η Ομάδα Καθοδήγησης (STEERING GROUP). Στόχος 
αποτελεί η ενδυνάμωση των υφιστάμενων υπο-ομάδων (καινοτομίας και Leader) ενώ 
προβλέπεται να δημιουργηθεί και μία νέα υπο-ομάδα για τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ. Η 
εν λόγω εφαρμοστική διάταξη θα παρουσιαστεί στην συνεδρίαση της Επιτροπής Αγροτικής 
Ανάπτυξης τον Ιούνιο.  
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Για τη μεταβατική περίοδο αναφέρθηκε ότι θα λειτουργούν τα υφιστάμενα δίκτυα και η 
κανονιστική πρόβλεψη είναι ότι σε 12 μήνες από την έγκριση των ΣΣ ΚΑΠ θα πρέπει να έχουν 
συγκροτηθεί τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα και εντός του 2023 να έχουν επιλεγεί οι ΟΤΔ.  
 
Από εκπρόσωπο των συμμετεχόντων εκφράστηκε η ανησυχία για το πώς όλα αυτά θα 
λειτουργήσουν σε σχέση με τον Πυλώνα Ι.  
 
Ο εκπρόσωπος της DG AGRI επισήμανε ότι στις επιστολές παρατηρήσεων στα ΚΜ έχει 
επισημανθεί το θέμα του ρόλου των δικτύων στο μέλλον. Σημειώθηκε ότι η σύνθεση θα 
πρέπει να διευρυνθεί και με τους εμπλεκόμενους από τον Πυλώνα Ι και να ληφθεί υπόψη 
ότι οι απαιτήσεις είναι πολλές από τα Δίκτυα στο μέλλον. Θα πρέπει να υπάρχει 
διασύνδεση των μελών από τους δύο Πυλώνες για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν έχει 
επιτευχθεί. Σχολίασε ότι, οι αγροτικές περιοχές είναι κοινές και επηρεάζονται και από τους 
δύο Πυλώνες. Απαιτείται να διασυνδεθεί το ΕΓΤΑΑ με το ΕΓΤΕ και να λαμβάνονται υπόψη 
όλες οι πολιτικές. Στόχος της Επιτροπής είναι τον επόμενο Οκτώβριο να εδραιώσει το Δίκτυο 
για την ΚΑΠ Τα ΚΜ πρέπει να οργανώσουν τα Αγροτικά Δίκτυα λαμβάνοντας υπόψη την ΚΑΠ 
και να υπάρχει η ευελιξία ως προς αυτό έχοντας πλέον εμπειρία και λαμβάνοντας υπόψη την 
νέα νομοθεσία. Τέλος, σημείωσε ότι για τα Δίκτυα δεν απαιτείται η παρακολούθησή τους με 
δείκτες. Τα Δίκτυα χρηματοδοτούνται μέσω της Τεχνικής Βοήθειας και εκεί δεν υπάρχουν 
δείκτες. 
 

 Μελέτη για τη συμβολή των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Αγροτικών Δικτύων στην Πολιτική 
για την Αγροτική Ανάπτυξη  

Παρουσιάστηκαν οι προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα της μελέτης αξιολόγησης που 
εκπονείται για λογαριασμό της Επιτροπής σχετικά με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Αγροτικού 
Δικτύου και των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (ΕΑΔ) στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Αγροτική Ανάπτυξη. Τα ΕΑΔ για τις ανάγκες της μελέτης κατηγοριοποιήθηκαν σε 6 
clusters 

Μετά την ολοκλήρωση της θεματολογίας της Ημερήσιας Διάταξης ο εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Γαλλίας ενημέρωσε ότι εκπονούν μελέτη 
για τις Αγροτικές περιοχές και τις συνέπειες σε αυτές της πανδημίας από τον COVID -19 με 
στόχο να χρησιμοποιηθεί για τη χάραξη πολιτικών σε αυτές. Ως πρώτο συμπέρασμα 
διαπιστώθηκε ότι έγιναν μετακινήσεις πολλών από τις πόλεις στις κοντινές σε αυτές 
αγροτικές περιοχές (περιφερειακή ζώνη των πόλεων) ώστε να δουλεύουν με τηλε-εργασία 
χωρίς όμως να χάσουν και τα πλεονεκτήματα των πόλεων. 

Τη συνεδρίαση έκλεισε ο πρόεδρός της επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα του ρόλου των 
Δικτύων στη διασύνδεση των εμπλεκόμενων φορέων και στη διάχυση των πληροφοριών και 
τόνισε την απαίτηση για συμμετοχή και των άλλων πολιτικών της Ένωσης στην εφαρμογή 
του Αγροτικού Συμφώνου (Rural Pact) εκτός της ΚΑΠ 

 
Οι παρουσιάσεις της Συνάντησης επισυνάπτονται ενώ σχετικές πληροφορίες είναι 
αναρτημένες στη Διεύθυνση https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/17th-rural-
networks-steering-group-meeting_en  .  

 

Η συμμετέχουσα 

Ευαγγελία Τζουμάκα 


