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Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 

186 
ΜΕΛΗ 

• Οργανισμοί, φορείς και διοικητικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στη 
διαχείριση και εφαρμογή Μέτρων του ΠΑΑ 

• Ομάδες Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER 

• Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα 

• Περιφερειακές Αρχές 

• Οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι 

• Φορείς που αντιπροσωπεύουν την κοινωνία των πολιτών 

• Περιβαλλοντικοί εταίροι 

• Μη κυβερνητικοί οργανισμοί 

• Φορείς αρμόδιοι για την προώθηση της ισότητας και της μη διάκρισης 

• Μέλη της Εταιρικής Σχέσης του ΠΑΑ καθώς και τα μέλη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΠΑΑ 



Η Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας  συνεργάζεται 
στενά με τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα   

 
 
 

 
http://enrd.ec.europa.eu 
 
            http://ec.europa.eu/eip/agriculture 
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Στόχοι της Δικτύωσης στο ΠΑΑ 

Βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του ΠΑΑ 

Διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων, τεχνογνωσίας και 
αξιόλογων πρακτικών σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης 
 
Ενημέρωση του κοινού και των δυνητικών δικαιούχων σχετικά 
με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΠΑΑ 
 

Προώθηση της καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές και ειδικότερα στη 
γεωργία, την παραγωγή τροφίμων και τη δασοπονία 



Προώθηση της καινοτομίας 

Δράσεις δικτύωσης και στήριξης της καινοτομίας για ανταλλαγή 
απόψεων και προτάσεων 

Δημιουργία υποδικτύου για την Καινοτομία 

 
Στήριξη στη σύσταση επιχειρησιακών ομάδων 
  

Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου των Επιχειρησιακών 
Ομάδων 



ΜΕΤΡΟ 16 «Συνεργασία» 

• Ενεργή συμμετοχή αγροτών 
• Επίλυση προβλημάτων και 

καταγραφή αναγκών 
• Ανταλλαγή γνώσης μεταξύ 

αγροτών, ερευνητών & 
άλλων ενδιαφερομένων 

• Συνεργασία 
• Διάδοση αποτελεσμάτων 



ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

Ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων 

Ενθάρρυνση για τη δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων 

Καταγραφή αναγκών στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας 

Ανταλλαγή απόψεων – Προτάσεις συνεργασιών 

Διευκρινήσεις/προτάσεις  για το υπό διαμόρφωση θεσμικό πλαίσιο  



ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 16  

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ (2)  

 
- Καταγραφή αναγκών και προτάσεων  

-  Ανταλλαγή απόψεων    



Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας 
ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 2014-2020 

ead@mou.gr 

Μαρία-Χριστίνα Μακρανδρέου, 
mmakrandreou@ou.gr,  

Τηλ. 210 52 75 142 
 

Πέρη Θωμοπούλου, 
pthomopoulou@mou.gr 
Τηλ. 210 527 5059 

Γαβριέλα Μιχαήλ,  
gmichail@mou.gr  
Τηλ. 210 527 5027 
 
Βάσω Χαλβαντζή,  
vchalvantzi@mou.gr 
Τηλ. 210 527 5229 
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http://ec.europa.eu/eip/agriculture 
http://www.agrotikianaptixi.gr  

http://www.ead.gr 
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