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Συνοπτική Περίληψη  

Το ερευνητικό έργο AGRICORE προτείνει έναν καινοτόμο τρόπο διαμόρφωσης και εφαρμογής 
υποδειγμάτων δρώντων παραγόντων με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων των υπευθύνων 
φορέων χάραξης πολιτικής ώστε να αξιολογούν πιο αποτελεσματικά τον αντίκτυπο των 
μεταβαλλόμενων συνθηκών και δεδομένων που σχετίζονται με τη γεωργία εντός και εκτός του 
πλαισίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το ερευνητικό έργο χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πρόσκλησης RUR-04-2018, μέρος του προγράμματος 
H2020. Από την έρευνα θα προκύψει το εργαλείο AGRICORE που θα δοκιμαστεί σε τρεις μελέτες 
περιπτώσεων (use cases) σε τρείς διαφορετικές χώρες (Ισπανία, Πολωνία και Ελλάδα) καθεμία 
από τις οποίες εστιάζει σε έναν συγκεκριμένο τύπο εκτίμησης επιπτώσεων: περιβαλλοντική, 
υπηρεσιών σχετικών με το οικοσύστημα και κοινωνικοοικονομική. 

Το παραδοτέο 7.1 του ερευνητικού έργου, σε μορφή ερευνητικής αναφοράς, παρουσιάζει τον 
σχεδιασμό για την εκτέλεση των τριών περιπτώσεων (use cases) που εξετάζονται στο έργο 
AGRICORE και τη λίστα των σχετικών εμπλεκόμενων ενδιαφερομένων παραγόντων που 
εμπλέκονται σε κάθε περίπτωση χρήσης. Κάθε περίπτωση χρήσης αφορά διαφορετικά μέτρα 
πολιτικής για τη στήριξη του αγροτικού τομέα σε διαφορετικό ευρωπαϊκό κράτος-μέλος 
(Ισπανία, Πολωνία και Ελλάδα) 

Αρχικά το παραδοτέο δίνει έμφαση στη σημασία του καλά καθορισμένου σχεδιασμού και 
χρονοδιαγράμματος για την επιτυχή εκτέλεση των περιπτώσεων χρήσης. Στη συνέχεια 
περιγράφεται το πλαίσιο των τριών διαφορετικών αξιολογούμενων μέτρων, δηλαδή το M11 
στην περιοχή της Ανδαλουσίας, το M10.1 στην Πολωνία και το M6.1 στην Ελλάδα. Επιπλέον το 
παραδοτέο εξετάζει ειδικότερα κάθε μελετώμενη περίπτωση (use case) τόσο ως προς τα κενά 
πληροφοριών και τον τρόπο για την πλήρωσή τους όσο και τις διαδικασίες για την διενέργεια 
της συμμετοχικής έρευνας αλλά και μιας πρώτης πιλοτικής έρευνας. Φυσικά παρουσιάζεται 
ένας πίνακας με τα εμπλεκόμενα ενδιαφερόμενα μέρη για κάθε μελέτη περίπτωσης ενώ ένας 
πίνακας με πιθανούς κινδύνους και τη σχετική τους αξιολόγηση παρατίθεται για κάθε 
περίπτωση μαζί με ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες. Τέλος το παραδοτέο υπογραμμίζει τη 
σημασία της καλής οργάνωσης για την επίτευξη των ερευνητικών στόχων και την επίτευξη του 
τελικού αποτελέσματος που είναι η εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση των 
μέτρων πολιτικής σε κάθε μία μελετώμενη περίπτωση (use case). 

  



 

[SP/PL/GK/IT] Conclusions Translation 4 
 

AGRICORE – Παραδοτέο 7.1 Σχεδιασμός μελετών περιπτώσεων και εμπλεκόμενοι ενδιαφερόμενοι παράγοντες 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Συμπεράσματα 

Το παρόν παραδοτέο παρουσιάζει τον σχεδιασμό των τριών περιπτώσεων μελέτης για 
την εκτέλεση των διαφορετικών εργασιών (tasks)  του 7ου πακέτου εργασίας. Λόγω της 
πολυμορφικότητας του έργου και της ανάγκης ανάπτυξης εξωτερικών συνεργασιών, οη 
κατάρτιση ενός λεπτομερούς σχεδίου είναι απαραίτητη για τον ακριβή συντονισμό της 
ανάπτυξης των εργασιών. Επιπρόσθετα, οι  περιορισμοί που προέρχονται από την 
πανδημία Covid-19, πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη σε αυτόν τον σχεδιασμό.  
Ο εν λόγω σχεδιασμός απεικονίζεται με το κοινό διάγραμμα Gantt που περιλαμβάνεται 
στην Ενότητα 3.1. Αυτό σχεδιάστηκε με βάση τις δραστηριότητες Συμμετοχικής Έρευνας 
που περιγράφονται στο Π1.8 και τον αρχικό σχεδιασμό των πακέτων εργασίας, 
ιδιαίτερα του 7ου. Επιπλέον, το σχέδιο προβλέπει την 6μηνη παράταση που έδωσε η 
Επιτροπή λόγω της πανδημίας Covid-19. Γενικά, οι τρεις περιπτώσεις μελέτης πληρούν 
την χρονική δέσμευση εκτέλεσης των εργασιών. Ορισμένες από αυτές τις εργασίες 
οριστικοποιήθηκαν για το Π1.8, όπως η ανάλυση του αντίστοιχου μέτρου της ΚΑΠ, η 
εξαγωγή των KPIs που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των 
μέτρων, η αξιολόγηση της εξέλιξης αυτών των KPI σχετικά με τον στόχο των μέτρων, ο 
εντοπισμός κενών πληροφοριών και ο σχεδιασμός των συμμετοχικών Ερευνητικών 
δραστηριοτήτων για την κάλυψη αυτών των κενών. Όσον αφορά τις εν εξελίξει εργασίες, 
οι εκστρατείες έρευνας έχουν ήδη ξεκινήσει στις τρεις περιπτώσεις μελέτης και η 
διεξαγωγή και τα αποτελέσματά τους θα παρακολουθούνται για τη λήψη των 
απαραίτητων δεδομένων για την ανάπτυξη άλλων ενοτήτων του έργου AGRICORE.  
Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η εκτέλεση της Συμμετοχικής Έρευνας έχουν την υποστήριξη 
πολλών ενδιαφερομένων. Αυτό το παραδοτέο συγκεντρώνει τη λίστα των σχετικών 
ενδιαφερομένων για κάθε περίπτωση μελέτης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη για το έργο είναι 
όλοι όσοι εμπλέκονται στο φάσμα των αγροτικών πολιτικών, από τον σχεδιασμό τους 
(πολιτικοί), την εφαρμογή τους (εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις), έως και  τα 
άτομα που επιδέχονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής των πολιτικών (αγρότες και 
ενώσεις) αλλά και άλλες ενδιαφερόμενες οντότητες (φορείς πιστοποίησης, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και επιστημονική κοινότητα). Ωστόσο, αυτή η λίστα 
εμπλοκής των ενδιαφερομένων είναι δυναμική και πιθανότατα θα επεκταθεί καθώς 
εξελίσσεται το έργο.  
Όσον αφορά το σχέδιο παρακολούθησης της προόδου των εργασιών, αναμφίβολα 
αποτελεί είναι ένα κρίσιμο μέρος του σχεδιασμού της έρευνας. Πρώτον, έχουν 
καθοριστεί κοινές και ειδικές αξιολογήσεις κινδύνου και στρατηγικές μετριασμού για τις 
τρεις περιπτώσεις μελέτης. Έτσι, θα επανεξετάζεται και θα ελέγχεται η πρόοδος στις 
περιοδικές συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας. Αυτό είναι απαραίτητο για να ελεγχθεί 
εάν τηρήθηκε ο αρχικός σχεδιασμός ή εάν θα μπορούσαν να προκύψουν ή να έχουν 
προκύψει προβλήματα ή καθυστερήσεις. Σχετικά με το τελευταίο, οι σχεδιαζόμενες 
δράσεις μετριασμού κινδύνου θα πραγματοποιηθούν για την ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών επιπτώσεων. 
Συνολικά, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ένας προσεκτικός σχεδιασμός σε 
συνδυασμό με ένα σχέδιο παρακολούθησης της προόδου, είναι απαραίτητοι παράγοντες  
για την επιτυχή εκτέλεση των μελετώμενων περιπτώσεων. Οι συνεργασίες των 
ενδιαφερομένων και η ένταξή τους στον προγραμματισμό είναι απαραίτητες για την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων Συμμετοχικής Έρευνας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για 
να αναπτυχθεί με επιτυχία το εργαλείο AGRICORE και να εφαρμοστεί στις τρεις 
καθορισμένες περιπτώσεις μελέτης. Με αυτόν τον τρόπο, χάρη στην εκ των υστέρων και 
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εκ των προτέρων ανάλυση, θα είναι δυνατή η αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων της 
ΚΑΠ. Ακόμα, θα είναι δυνατή η προσομοίωση οποιουδήποτε άλλου γεωργικού μέτρου 
προκειμένου να ελεγχθεί εάν επιτυγχάνονται οι επιδιωκόμενοι στόχοι του.  
 


