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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Τα αποτελέσματα της αγροτικής δικτύωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης, κατά 

την προγραμματική περίοδο 2007-2013, όπου για πρώτη φορά λειτούργησε σε τέτοια ευρεία κλίμακα, 

απέδειξαν τον ουσιαστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα εθνικά αγροτικά δίκτυα των κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιτυχία της εφαρμογής της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη. 

Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, κάνοντας χρήση της αποκτηθείσας γνώσης και εμπειρίας, 

επιζητείται ο ενεργός ρόλος των δικτύων αυτών προκειμένου να συμβάλλουν με ακόμη μεγαλύτερο 

δυναμισμό στη βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) των 

κρατών-μελών ή περιφερειών, στην αύξηση της συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων στην υλοποίηση της 

αγροτικής ανάπτυξης, στην ενημέρωση τόσο του ευρύτερου κοινού όσο και των δυνητικών δικαιούχων 

σχετικά με τα οφέλη της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, αλλά και 

στην προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων, τη δασοπονία και τις αγροτικές 

περιοχές. 

Επιπλέον, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής 

Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα της Γεωργίας, τα δίκτυα καλούνται 

να συμβάλλουν στη διευκόλυνση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και αξιόλογων πρακτικών, τόσο σε θέματα 

αγροτικής ανάπτυξης γενικότερα, όσο και σε θέματα καινοτομίας καθώς και στην καθιέρωση διαλόγου 

μεταξύ γεωργών και ερευνητών και διευκόλυνση της συμπερίληψης όλων των ενδιαφερομένων στη 

διαδικασία ανταλλαγής γνώσεων. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, σε ένα συνθετότερο πλέγμα αντικειμένων αγροτικής δικτύωσης, η 

σύσταση των μελών του ΕΑΔ διευρύνεται σημαντικά προκειμένου να συμπεριλάβει φορείς καινοτομίας,  σε 

συνδυασμό με τα μέλη της Εταιρικής Σχέσης και της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ.  

Για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση των ανωτέρω στόχων, αλλά και τυχόν επιπλέον 

που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη, απαιτείται 

προγραμματισμός ενεργειών. Για το σκοπό αυτό έχει καταρτιστεί το παρόν Σχέδιο Δράσης, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η συνέχεια των δράσεων, καθ' όλη την προγραμματική περίοδο. Το Σχέδιο Δράσης μπορεί να 

τροποποιείται μια φορά το χρόνο, εφόσον παρίσταται η ανάγκη.  

Το Σχέδιο Δράσης συντάχθηκε έχοντας ως βάση το άρθρο 54 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για τη 

στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), την 

αποκτηθείσα εμπειρία από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τα 

ερωτηματολόγια που απευθύνθηκαν σε υφιστάμενα και εν δυνάμει μέλη προκειμένου να προσδιοριστούν 

πιο στοχευμένα οι ανάγκες σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες του ΠΑΑ.  

Το Σχέδιο Δράσης, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις του, υποβάλλονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 

ΠΑΑ για ενημέρωση. Η ΕΥΔ ΠΑΑ ενημερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ, μία φορά το έτος, 

σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης, καθώς και σχετικά με τον Ετήσιο Προγραμματισμό 

Δράσεων. 

Στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους πραγματοποιείται ο Ετήσιος Προγραμματισμός Δράσεων του ΕΑΔ από 

τη Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας (ΜΔΔ) με τη συνεργασία ολόκληρης της ΕΥΔ ΠΑΑ και της 

Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΑΔ. 
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Αλληλένδετο και συμπληρωματικό με το Σχέδιο Δράσης είναι τόσο το Σχέδιο Επικοινωνίας του ΕΑΔ που 

αποτελεί ξεχωριστό κείμενο, ανάλυση της Προτεραιότητας 6 του παρόντος, όσο και το Σχέδιο Στρατηγικής 

Ενημέρωσης και Δημοσιότητας του ΠΑΑ. Λόγω συνάφειας αντικειμένων, κατά την τρέχουσα περίοδο τα 

θέματα ΕΑΔ και δημοσιότητας του ΠΑΑ αποτελούν αρμοδιότητα της ΜΔΔ της ΕΥΔ ΠΑΑ. 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

Το οργανόγραμμα του ΕΑΔ περιλαμβάνει: 

 Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD Contact Point), σκοπός του οποίου είναι η 

δικτύωση των εθνικών ή και περιφερειακών αγροτικών δικτύων, οργανισμών και διοικήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 

προβλέπεται αναλυτικά στο άρθρο 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Ο διαδικτυακός τόπος 

του βρίσκεται στη διεύθυνση https://enrd.ec.europa.eu 

 Το Δίκτυο ΕΣΚ για την Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα της Γεωργίας (EIP-AGRI Service Point), το 

οποίο δημιουργείται βάσει του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για τη στήριξη της 

ΕΣΚ και για να καταστεί δυνατή η δικτύωση των επιχειρησιακών ομάδων, των συμβουλευτικών 

υπηρεσιών και των ερευνητών. Περιγραφή για την ΕΣΚ υπάρχει στον τίτλο IV του ίδιου Κανονισμού. Ο 

διαδικτυακός τόπος του βρίσκεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/eip/agriculture 

 Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης για την Αγροτική Ανάπτυξη (Evaluation Helpdesk), είναι αρμόδιο 

για την υποστήριξη της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας (DG AGRI), των κρατών-μελών και άλλων 

εμπλεκομένων με την αξιολόγηση με την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης καθώς 

και στη διευκόλυνση της δικτύωσης μεταξύ τους. Ο διαδικτυακός τόπος του βρίσκεται στη διεύθυνση 

https://enrd.ec.europa.eu/en/evaluation 

 Την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) 

 Τη Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 

(ΜΔΔ) 

 Τη Συντονιστική Επιτροπή 

 Την Ολομέλεια 

 Το Υποδίκτυο Καινοτομίας 

 Το Υποδίκτυο των Ομάδων Τοπικής Δράσης 

 Τις Θεματικές Ομάδες Εργασίας (ΘΟΕ) 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της οργάνωσης του ΕΑΔ αφορούν στα εξής: 

 Η διασύνδεση των μελών του ΕΑΔ πραγματοποιείται μέσω της Ολομέλειας, της Συντονιστικής 
Επιτροπής, των ΘΟΕ και των ίδιων των δράσεων του ΕΑΔ. 

 Ειδικοί εμπειρογνώμονες μπορούν να παρέχουν την αναγκαία εμπειρία και γνώση σε εξειδικευμένα 
και σύνθετα ζητήματα. 

 Όλοι οι εμπλεκόμενοι συνεργάζονται με τη ΜΔΔ η οποία είναι αρμόδια για τη συνολική υποστήριξή 
του. 

 Η διασύνδεση του ΕΑΔ με τα δίκτυα που λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται μέσω της ΜΔΔ. 

Στη συνέχεια απεικονίζεται η οργανωτική δομή του ΕΑΔ και οι σχετικές διασυνδέσεις: 
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ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Μονάδα Δικτύωσης 
και Δημοσιότητας 

(ΜΔΔ) 

Εμπειρογνώμονες 

Συντονιστική 
Επιτροπή 

 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ) 

1
η
 ΘΟΕ 2

η
 ΘΟΕ 3

η
 ΘΟΕ Ν

η
 ΘΟΕ 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης 
για την Αγροτική Ανάπτυξη 

(Evaluation Helpdesk) 

 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής 

Ανάπτυξης  
(ENRD Contact Point) 

Υποδίκτυο 

Καινοτομίας 

Υποδίκτυο Ομάδων 

Τοπικής Δράσης 

Δίκτυο Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 

Καινοτομίας 

(EIP-AGRI Service Point) 
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Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) – Δίκτυο Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την 

Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα της Γεωργίας (Δίκτυο EIP-AGRI) 

Η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής 2014/825/ΕΕ καθορίζει την οργανωτική δομή και τη λειτουργία του 

ENRD και του Δικτύου EIP-AGRI, με τη σύσταση Συνέλευσης και Διευθύνουσας Ομάδας,  τη σύνθεση και τα 

καθήκοντά  τους, καθώς και τη θέσπιση κανόνων για τη λειτουργία τους.  

Τα δύο αυτά Ευρωπαϊκά Δίκτυα λειτουργούν κάτω από μία κοινή δομή η οποία οργανώνεται σε τρία 

επίπεδα: 

1. Σε στρατηγικό επίπεδο η Συνέλευση, η οποία κατά κύριο λόγο επικυρώνει τη συνολική 

δραστηριότητα των δικτύων, (παρέχει το στρατηγικό πλαίσιο, επιχειρησιακούς στόχους κλπ) και 

περιλαμβάνει τους σημαντικότερους εμπλεκόμενους (196 μέλη) 

2. Σε επιχειρησιακό επίπεδο η Διευθύνουσα Ομάδα (μέγιστος αριθμός μελών 48) για την επιχειρησιακή 

διαχείριση των δικτύων (συντονίζει τις δράσεις και τις θεματικές εργασίες των δικτύων) 

3. Σε θεματικό επίπεδο, τρεις μόνιμες Υποομάδες αυτές της Καινοτομίας, LEADER/CLLD και 

Αξιολόγησης των ΠΑΑ  

 

Εκτός από τις μόνιμες υποομάδες δημιουργούνται και άλλες ευέλικτες υποομάδες, θεματικές ομάδες και 

ομάδες εστίασης (focus groups), οι οποίες πραγματοποιούν ουσιαστική δουλειά για τα Δίκτυα (ανάπτυξη 

τεχνογνωσίας, ανταλλαγή γνώσεων σε εξειδικευμένα θέματα κ.ά.), πάντα σε συνέπεια με το στρατηγικό 

πλαίσιο της Συνέλευσης. 

Για τη Συνέλευση ορίζονται από κάθε κράτος-μέλος οι εκπρόσωποι αυτών για κάθε μία από τις παρακάτω 

κατηγορίες:  

1. Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 

2. Διαχειριστική Αρχή 

3. Αρχή Πληρωμής  

4. Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER 

5. Παρόχους γεωργικών συμβουλών που δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες υποστήριξης της 

καινοτομίας και που συνδέονται με τις Επιχειρησιακές Ομάδες της ΕΣΚ  

6. Γεωργικό Ερευνητικό Ινστιτούτο με δραστηριότητα σε δράσεις καινοτομίας και που συνδέεται με 

τις Επιχειρησιακές Ομάδες της ΕΣΚ 

Επιπλέον, στη συνέλευση συμμετέχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλη 

της ομάδας διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών για την αγροτική ανάπτυξη σύμφωνα με την απόφαση 

2013/767/ΕΕ καθώς και οργανώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπούν περιφερειακές 

και/ή τοπικές αρχές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, 

συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών. 

Η Συνέλευση λειτουργεί ως ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα μέλη της 

συμμετέχουν με την ιδιότητα του φορέα που εκπροσωπούν και όχι ως φυσικά πρόσωπα.  
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Η Συνέλευση συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, υπό την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

Η Διευθύνουσα Ομάδα αποτελείται από τους εκπροσώπους μελών της Συνέλευσης. Τα μέλη της 

Διευθύνουσας Ομάδας προτείνονται από τη Συνέλευση, με βάση την εθελοντική δέσμευση των 

προτεινόμενων μελών.  

 
Αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Ομάδας είναι η προετοιμασία, εφαρμογή και παρακολούθηση των 

δραστηριοτήτων του ENRD και του Δικτύου EIP-AGRI, ο συντονισμός των θεματικών εργασιών, η αξιολόγηση 

σε συνεχή βάση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του ENRD και του 

Δικτύου EIP-AGRI, η εξασφάλιση του συντονισμού των εργασιών της Συνέλευσης με εκείνες των άλλων 

εξειδικευμένων ομάδων εμπειρογνωμόνων και επιτροπών που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο του διαλόγου με 
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την κοινωνία των πολιτών για την αγροτική ανάπτυξη και στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των ειδικών Κανονισμών για κάθε Ευρωπαϊκό 

Διαρθρωτικό και Επενδυτικό Ταμείο (ΕΔΕΤ), καθώς και η υποβολή εκθέσεων στη Συνέλευση όσον αφορά στις 

δραστηριότητές της.  

Πραγματοποιούνται τουλάχιστον τρεις συναντήσεις της Διευθύνουσας Ομάδας ανά έτος, καθώς και τακτικές 

ανταλλαγές και συνεισφορά καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της.  

 

Η Υποομάδα Καινοτομίας 

Οι κύριοι στόχοι της Υποομάδας για την καινοτομία είναι οι εξής: 

 Να υποστηρίζει την υλοποίηση της ΕΣΚ στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 Να εντοπίζει τις κοινές προκλήσεις, τα προβλήματα και τις ορθές πρακτικές. 

 Να υποστηρίζει τη δικτύωση μεταξύ της ΕΣΚ και των Επιχειρησιακών Ομάδων. 

 Να παρέχει πρόσβαση στο πρόγραμμα εργασίας του Δικτύου ΕΣΚ.  

 Να συνεργάζεται με τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα για την υποστήριξη της καινοτομίας. 

Στην Υποομάδα συμμετέχουν 56 μέλη που εκπροσωπούν Διαχειριστικές Αρχές και Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα, 

Πάροχοι γεωργικών συμβουλών και Γεωργικά Ερευνητικά Ινστιτούτα και  Ομάδες διαλόγου της κοινωνίας των 

πολιτών για την αγροτική ανάπτυξη / Τοπικές αρχές. 

Πραγματοποιούνται τουλάχιστον τρεις συναντήσεις το χρόνο. 

 

Η Υποομάδα LEADER/CLLD  

Οι ενέργειες της Υποομάδας έχουν ως στόχο να συμβάλουν στη βελτίωση της εφαρμογής των Προγραμμάτων 

Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του LEADER που αποτελεί έναν από τους στόχους του ENRD. Πιο συγκεκριμένα ο 

ρόλος της Υποομάδας είναι: 

 Να παρακολουθεί και να αναλύει την εφαρμογή του μέτρου LEADER.  

 Να προωθεί τις διακρατικές συνεργασίες και να διευκολύνει/διευκολύνει την εφαρμογή τους τόσο 

μεταξύ των κρατών-μελών όσο και τις συνεργασίες με τρίτες χώρες. 

 Να εντοπίζει τα κοινά θέματα, προβλήματα και τις αξιόλογες πρακτικές σε θέματα LEADER και 

πολυταμειακό CLLD. 

 Να ενθαρρύνει την ομαδική κατάρτιση και την ανάπτυξη ικανοτήτων των φορέων του LEADER/CLLD.  

Στην Υποομάδα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων από τα 28 κράτη-μέλη, 28 

Διαχειριστικές Αρχές, 28 Ομάδες Τοπικής Δράσης, 12 Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμπλέκονται 

με την αγροτική ανάπτυξη και 6 παρατηρητές από τα άλλα Ταμεία. Πραγματοποιούνται το μέγιστο δύο 

συναντήσεις το χρόνο, οι οποίες δύναται να συνδυάζονται και με άλλες εργασίες του ENRD. 
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Ολομέλεια του ΕΑΔ και Υποδίκτυα 

Τα μέλη του ΕΑΔ είναι οργανισμοί, φορείς και διοικητικές υπηρεσίες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με 

την αγροτική ανάπτυξη. Η σύνθεσή του περιλαμβάνει τα μέλη της Εταιρικής Σχέσης του ΠΑΑ, περιφερειακές, 

τοπικές και άλλες δημόσιες αρχές, οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, φορείς που αντιπροσωπεύουν την 

κοινωνία των πολιτών, περιβαλλοντικούς εταίρους, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, φορείς αρμόδιους για 

την προώθηση της ισότητας και της μη διάκρισης, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

ΠΑΑ. Επίσης, κατά περίπτωση και εάν κριθεί σκόπιμο, μπορούν να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δράση του 

ΕΑΔ και μη μέλη αυτού. Τα μέλη του ΕΑΔ έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν νέα μέλη και κυρίως 

εμπλεκόμενους στο νέο πεδίο, αυτό της καινοτομίας. 

Το ΕΑΔ διαιρείται σε δύο Υποδίκτυα: Το Υποδίκτυο Καινοτομίας και το Υποδίκτυο Ομάδων Τοπικής Δράσης 

(ΟΤΔ).  

Το Υποδίκτυο Καινοτομίας, είναι κάτι καινούριο και λειτουργεί στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της 

Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα της Γεωργίας στην 

Ελλάδα μέσω της δικτύωσης και διασύνδεσης των φορέων που προέρχονται από τους χώρους αφενός της 

έρευνας στον αγροτικό τομέα και αφετέρου της γεωργικής πρακτικής για την ανταλλαγή εξειδίκευσης και 

γνώσης. Για τη λειτουργία του θα συμπεριλαμβάνονται σταδιακά μεταξύ των μελών του, εκτός από μέλη του 

ΕΑΔ, Επιχειρησιακές Ομάδες που θα συσταθούν, τυχόν άλλα σχετικά δίκτυα, υπηρεσίες παροχής συμβουλών 

και υποστήριξης καινοτομίας και άλλοι φορείς που εμπλέκονται στην καινοτομία. Τα μέλη του Υποδικτύου 

Καινοτομίας δεν ανήκουν υποχρεωτικά και στην Ολομέλεια του ΕΑΔ, όπως για παράδειγμα οι Επιχειρησιακές 

Ομάδες.  

Το Υποδίκτυο των ΟΤΔ έχει ως κύριο στόχο τη δικτύωση και διασύνδεση των ΟΤΔ ώστε μέσω της συνεχούς 

επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων να βελτιωθεί η ποιότητα εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων. Το 

Υποδίκτυο ΟΤΔ θα συμβάλλει στην επίλυση κοινών προβλημάτων και θεμάτων, την κατάδειξη και διάχυση 

αξιόλογων πρακτικών, την προώθηση και υποστήριξη της διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας, θα 

προτείνει τρόπους απλοποίησης διαδικασιών και συστήματος υλοποίησης. Δύναται να εισηγείται και να 

προτείνει θέματα στην ολομέλεια του ΕΑΔ ώστε να προωθούνται και ανάλογα θέματα στην Υποομάδα 

LEADER/CLLD του ENRD. 

Στις δράσεις των δύο Υποδικτύων, κατά περίπτωση και εάν κριθεί σκόπιμο, μπορούν να συμμετέχουν και 

άλλα μέλη ή και μη μέλη του ΕΑΔ. 

Η Ολομέλεια του ΕΑΔ συνεδριάζει τουλάχιστο μία φορά το χρόνο μετά από εισήγηση της ΜΔΔ, της 

Συντονιστικής Επιτροπής ή μελών του ΕΑΔ και με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ. Τα συνέδρια μπορούν να 

συνδυάζονται με θεματολογία ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του ΠΑΑ ή και μελών του ΕΑΔ. Ξεχωριστές 

συνεδριάσεις μέσα στο χρόνο μπορούν να συγκαλούνται για τα δύο Υποδίκτυα, όποτε κριθεί σκόπιμο, μετά 

από εισήγηση της ΜΔΔ, της Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΑΔ ή μελών τους και με τη σύμφωνη γνώμη της 

ΕΥΔ ΠΑΑ. Για το Υποδίκτυο ΟΤΔ αναφέρονται, ενδεικτικά, δύο συνεδριάσεις το χρόνο.  

Η σύσταση των μελών του ΕΑΔ ορίζεται μετά από εισήγηση της ΕΥΔ ΠΑΑ και είναι δυνατόν να τροποποιείται 

μια φορά ανά εξάμηνο, εάν παραστεί ανάγκη.  
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Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας (ΜΔΔ) 

Αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΑΔ, για να διευκολύνει τη διαδικασία δικτύωσης και την εμπλοκή 

των μελών του, είναι η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΠΑΑ, η οποία έχει κομβικό ρόλο καθ’ 

όσον αποτελεί και το συνδετικό – συντονιστικό – κρίκο τόσο για τα θέματα αγροτικής δικτύωσης όσο και για 

τα θέματα καινοτομίας στην αγροτική ανάπτυξη. Το έργο της ΜΔΔ ως προς τη δικτύωση συνίσταται κυρίως 

στα ακόλουθα: 

 Κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ και του Ετήσιου Προγραμματισμού Δράσεων και υλοποίησή 

τους.  

 Συντονισμός των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν για τα μέλη του ΕΑΔ (κατάρτιση, δικτύωση, 

στήριξη σύστασης Επιχειρησιακών Ομάδων κλπ).  

 Δημιουργία και ενημέρωση διαδικτυακού τόπου αφιερωμένου στη δικτύωση και στην καινοτομία 

καθώς και πλατφόρμας επικοινωνίας και υποστήριξης για την καινοτομία, συλλογή αναγκών και 

ανταλλαγή γνώσης, πληροφοριών, ευκαιριών και διδαγμάτων, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις και 

διασυνδέοντας ενδιαφερόμενους. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΑΔ βρίσκεται στη διεύθυνση 

http://www.ead.gr. 

 Παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων του Σχεδίου Δράσης και τροποποίησή του εάν κριθεί 

αναγκαίο.  

 Διάχυση της πληροφόρησης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Κατάρτιση και εφαρμογή της στρατηγικής Δημοσιότητας και Πληροφόρησης. 

 Ενίσχυση της δικτύωσης μέσω συνεδρίων, συναντήσεων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων, εκθέσεων, 

συνδιοργανώσεων, εκδόσεων, εντύπων, μεταφράσεων, περιπτέρων, οπτικοακουστικών μέσων, 

διαδικτύου, κοινωνικών δικτύων κλπ. 

 Συνεργασία με το ENRD και με το Δίκτυο EIP-AGRI (π.χ. συμμετοχή σε συναντήσεις, εκδηλώσεις, 

ανταλλαγές και συνεισφορά κατά το σχεδιασμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παροχή παραδειγμάτων 

έργων και στατιστικών στοιχείων, συνεισφορά σε θεματικές εργασίες κλπ). 

 Συνεργασία με άλλα δίκτυα εντός ή εκτός της χώρας ή και με ομάδες δικτύων, καθώς και με το 

Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο. 

Η ΜΔΔ στελεχώνεται με επαρκές και ικανό προσωπικό, με δεξιότητες και δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής 

σε δράσεις στο εξωτερικό, ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί απρόσκοπτα τα καθήκοντά της κατά τη διάρκεια 

ολόκληρης της προγραμματικής περιόδου, να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προκύπτουν από την 

επαφή με το ENRD και τα άλλα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα και την παροχή υποστήριξης στις διακρατικές 

συνεργασίες. Εμπειρικά, επαρκής θεωρείται ένας αριθμός περί τα 6-8 στελέχη, πέραν του επικεφαλής, 2 

άτομα για γενικά θέματα ΕΑΔ και σχέσεις με το εξωτερικό, 1-2 καινοτομία, 1-2 δημοσιότητα, 1 διαδικτυακούς 

τόπους.  

Τα προσόντα των στελεχών περιλαμβάνουν: 

 δεξιότητες εμψύχωσης, 

 γνώση για την ευρεία κάλυψη των θεμάτων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, 
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 γνώση και εμπειρία από τη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους στην αγροτική ανάπτυξη, 

 γνώση των εργαλείων επικοινωνίας και δράσεων διάδοσης (δεξιότητες σύνταξης, καλή γνώση 

διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας, διαχείριση διαδικτυακού τόπου και μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, δεξιότητες παρουσίασης), 

 εμπειρία και δεξιότητες για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εργαστηρίων, 

 γλωσσικές δεξιότητες. 

Το μόνιμο προσωπικό συμπληρώνεται με εξωτερική υποστήριξη και μη μόνιμους εμπειρογνώμονες για 

εξειδικευμένα θέματα. 

 

Διακυβέρνηση Δικτύου 

Η ΜΔΔ αποτελεί μονάδα της ΕΥΔ ΠΑΑ. Τμήματα του έργου της ΜΔΔ δύναται να ανατίθενται σε εξωτερική 

υποστήριξη, μέσα από ένα μικτό σύστημα συνεργασίας του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα. Σε περίπτωση 

ανάθεσης δράσεων του ΕΑΔ σε διαφορετικούς εξωτερικούς αναδόχους, πρέπει να εξασφαλίζεται ο 

συντονισμός από πλευράς ΜΔΔ. Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη για τη διαχείριση του ΕΑΔ έχει η ΕΥΔ ΠΑΑ. 

Η σύσταση μίας Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία συμπεριλαμβάνει εκπροσώπους από όλο το φάσμα των 

μελών του Δικτύου, αλλά και των αντικειμένων του ΠΑΑ, είναι απαραίτητη για την διασφάλιση της εμπλοκής 

των μελών του.  

Οι δραστηριότητες του Δικτύου σε ειδική θεματολογία μπορούν να υλοποιούνται μέσω των Θεματικών 

Ομάδων Εργασίας, οι οποίες αναφέρουν τα αποτελέσματά τους στη ΜΔΔ και στη Συντονιστική Επιτροπή.  

Η δικτύωση είναι μια διαδικασία που συνεχώς εξελίσσεται και για αυτό το λόγο υπάρχει ευελιξία στην όλη 

δόμηση του ΕΑΔ, ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των εμπλεκομένων με την Αγροτική 

Ανάπτυξη στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΠΑΑ. Η δόμηση είναι απλή, κάθετη, ομόκεντρη, με λίγα 

επίπεδα σχέσεων και ανοικτή σε εξωτερικές συνεργασίες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι συνεργάζονται με τη ΜΔΔ, η 

οποία είναι υπεύθυνη για τη συνολική υποστήριξη. Η λειτουργία του ΕΑΔ έχει ως βάση τις συναινετικές 

διαδικασίες που διασφαλίζονται με κοινή αποδοχή και διαφάνεια και ένα αίσθημα «συνιδιοκτησίας» που 

καλλιεργείται μεταξύ των μελών. 

 

Συντονιστική Επιτροπή 

Η Συντονιστική Επιτροπή υποστηρίζει όλη τη δομή του ΕΑΔ και έχει καθοδηγητικό και συμβουλευτικό ρόλο 

στο σχεδιασμό, στην τροποποίηση και στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, αλλά και στην κατάρτιση του 

Ετήσιου Προγραμματισμού Δράσεων του ΕΑΔ. Μπορεί να προτείνει θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο 

Θεματικών Ομάδων Εργασίας (ΘΟΕ), όπως επίσης και τη σύγκλιση της Ολομέλειας και των Υποδικτύων.  

Στη διευρυμένη σύνθεσή της, σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, περιλαμβάνει 

εκπροσώπους που αντιπροσωπεύουν το φάσμα των μελών του ΕΑΔ, καθώς και θεματικές κατηγορίες στόχων 

και των αντικειμένων του ΠΑΑ. Η ενεργή συμμετοχή των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής  στις δράσεις της 

είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη δικτύωση. 
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Η σύσταση των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής ορίζεται με απόφαση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής 

Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, μετά από εισήγηση της ΕΥΔ ΠΑΑ και είναι δυνατόν να 

τροποποιείται μια φορά το χρόνο, εάν παραστεί ανάγκη. 

 

Θεματικές Ομάδες Εργασίας (ΘΟΕ) 

Οι ΘΟΕ ορίζονται από τη ΜΔΔ με τη συνεργασία της Συντονιστικής Επιτροπής και προτάσεις της ΕΥΔ ΠΑΑ ή 

και μελών του ΕΑΔ. 

Σε αυτές θα συμμετέχουν όσα μέλη του ΕΑΔ ή και τυχόν μη μέλη εκδηλώσουν ενδιαφέρον και έχουν την 

τεχνογνωσία και θα εξετάζουν συγκεκριμένα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. 

Οι ΘΟΕ θα συγκροτούνται με βάση μια θεματική ενότητα που αφορά σε πεδίο της αγροτικής ανάπτυξης, ενώ 

είναι δυνατόν, εάν κρίνεται σκόπιμο, να συμμετέχουν σε αυτές και εξωτερικοί παράγοντες (μέλη άλλων 

δικτύων, εκπρόσωποι του ENRD, εμπειρογνώμονες, επαγγελματίες κλπ). 

Σκοπός των ΘΟΕ είναι η συμβολή στην κατανόηση και διάδοση της τεχνογνωσίας και των εμπειριών που 

έχουν αποκτηθεί, ώστε να παραχθούν χρήσιμα εργαλεία / προτάσεις. 

Δυνητικά οι ΘΟΕ θα μπορούσαν να συμβάλουν και στη διαμόρφωση της μελλοντικής πολιτικής Αγροτικής 

Ανάπτυξης με την υποβολή προτάσεων πολιτικής στο θέμα με το οποίο ασχολούνται. 
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1. ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

Το Σχέδιο Δράσης του ΕΑΔ βασίζεται στους παρακάτω κύριους στόχους της αγροτικής δικτύωσης, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 54 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013: 

 Βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του ΠΑΑ.  

 Αύξηση της συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων στην υλοποίηση της αγροτικής ανάπτυξης. 

 Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τα οφέλη της πολιτικής 

για την αγροτική ανάπτυξη και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. 

 Προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων, τη δασοπονία και τις αγροτικές 

περιοχές. 

Που αναλύεται σε: 

 Διευκόλυνση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και αξιόλογων πρακτικών σε θέματα καινοτομίας. 

 Καθιέρωση διαλόγου μεταξύ γεωργών και ερευνητών και διευκόλυνση της συμπερίληψης όλων 

των ενδιαφερομένων στη διαδικασία ανταλλαγής γνώσεων. 

Οι Προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης συμβάλλουν στην επίτευξη των κύριων στόχων της αγροτικής 

δικτύωσης και προκύπτουν από τις ελάχιστες υποχρεώσεις του ΕΑΔ όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα 

17 «Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο» του ΠΑΑ 2014-2020. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι: 

 Συγκέντρωση και διάχυση παραδειγμάτων έργων που καλύπτουν όλες τις προτεραιότητες του ΠΑΑ 

καθώς και αξιόλογων πρακτικών. 

 Διευκόλυνση θεματικών και αναλυτικών ανταλλαγών μεταξύ των φορέων αγροτικής ανάπτυξης, 

καθώς και ανταλλαγή και διάδοση των πορισμάτων. 

 Δράσεις κατάρτισης και δικτύωσης για τις ΟΤΔ και τεχνική βοήθεια για τη διατοπική και διακρατική 

συνεργασία καθώς και τη διευκόλυνση στο Μέτρο της Συνεργασίας. 

 Δράσεις ανταλλαγής και διάδοσης πορισμάτων σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 

του ΠΑΑ. 

 Σχέδιο Επικοινωνίας του ΕΑΔ και δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που στοχεύουν σε ένα 

ευρύτερο κοινό. Το Σχέδιο περιλαμβάνει συνδέσεις με τους ευρύτερους στόχους πολιτικής, 

περιγραφή εργασιών με σαφή διαχωρισμό των υπευθύνων και χρονοδιάγραμμα, καθώς και το σαφή 

προσδιορισμό των ομάδων-στόχου των διαφόρων δράσεων. Επικοινωνιακοί στόχοι, εργαλεία και 

μέθοδος διαφοροποιούνται και προσαρμόζονται στις διάφορες ομάδες-στόχου. Το Σχέδιο 

Επικοινωνίας περιλαμβάνει ένα ειδικό τμήμα διάδοσης των δράσεων τόσο του ENRD όσο και του 

ΕΑΔ. 

 Πρόβλεψη για συμμετοχή και συμβολή στις δράσεις του ENRD, του Δικτύου EIP-AGRI και συνεργασία 

με τα εθνικά αγροτικά δίκτυα των κρατών-μελών, καθώς και άλλα δίκτυα.  

 Δράσεις προετοιμασίας για την επόμενη προγραμματική περίοδο. 

Επιπλέον, για την ενθάρρυνση της καινοτομίας προβλέπονται: 
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 Στήριξη σύστασης Επιχειρησιακών Ομάδων με αναζήτηση εταίρων στο πλαίσιο του Μέτρου της 

Συνεργασίας.  

 Διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων των Επιχειρησιακών Ομάδων. 

 Δράσεις δικτύωσης για συμβούλους και υπηρεσίες στήριξης της καινοτομίας για συλλογή και 

ανταλλαγή πληροφοριών.  
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2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης όπως συνδέονται με τους στόχους της δικτύωσης. 

α/α  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Βελτίωση της 

ποιότητας εφαρμογής 

του ΠΑΑ 

Αύξηση της 

συμμετοχής όλων των 

εμπλεκομένων στην 

υλοποίηση της 

αγροτικής ανάπτυξης 

Ενημέρωση του 

ευρύτερου κοινού και των 

δυνητικών δικαιούχων 

σχετικά με τα οφέλη της 

πολιτικής για την αγροτική 

ανάπτυξη και τις 

ευκαιρίες 

χρηματοδότησης 

Προώθηση της καινοτομίας 

στη γεωργία, την παραγωγή 

τροφίμων, τη δασοπονία και 

τις αγροτικές περιοχές 

1 

Συγκέντρωση και διάχυση 

παραδειγμάτων έργων από όλες τις 

προτεραιότητες του ΠΑΑ καθώς και 

αξιόλογων πρακτικών 

    

2 

Διευκόλυνση θεματικών και αναλυτικών 

ανταλλαγών μεταξύ των φορέων 

αγροτικής ανάπτυξης, ανταλλαγή και 

διάδοση των πορισμάτων 

    

3 

Κατάρτιση και δικτύωση των Ομάδων 

Τοπικής Δράσης και άλλων 

εμπλεκομένων στη διαχείριση και 

εφαρμογή του ΠΑΑ, όπως και παροχή 

τεχνικής βοήθειας για έργα διατοπικών 

και διακρατικών συνεργασιών καθώς 

και διευκόλυνση στο Μέτρο της 

Συνεργασίας 

    

ΣΤΟΧΟΙ 



ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΑΔ 2014-2020 

                                                                                                                                                                                                      15 

 

4 

Ανταλλαγή και διάδοση πορισμάτων 

σχετικά με την παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση του ΠΑΑ 

    

5 
Δικτύωση για συμβούλους και 

υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας 
    

6 

Σχέδιο Επικοινωνίας και δράσεις 

πληροφόρησης και επικοινωνίας του 

ΕΑΔ , αλλά και διάδοση των δράσεων 

του ENRD και του Δικτύου EIP-AGRI 

    

7 

Συμμετοχή και συμβολή στις 

δραστηριότητες του ENRD, του Δικτύου 

EIP-AGRI, των ΕΑΔ των άλλων κρατών-

μελών ή άλλων δικτύων 

    

8 
Συμβολή στη προετοιμασία για την 

επόμενη προγραμματική περίοδο 
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Προτεραιότητα 1: Συγκέντρωση και διάχυση παραδειγμάτων έργων από όλες τις προτεραιότητες του ΠΑΑ καθώς και αξιόλογων πρακτικών (μέθοδοι, 

εργαλεία, διαδικασίες εφαρμογής) 

Στόχοι Προτεραιότητας 1 

Η βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του ΠΑΑ Το ΠΑΑ χρηματοδοτεί σημαντικό αριθμό έργων που μπορούν  να συμβάλουν στην επίτευξη των 

στόχων της αγροτικής πολιτικής. Οι εμπειρίες από την υλοποίησή τους προσφέρουν χρήσιμες 

πληροφορίες για το σχεδιασμό των έργων, τον τρόπο υλοποίησης και παρακολούθησης, τα 

αποτελέσματα και τις επιπτώσεις. Μπορούν να δρουν άμεσα ως «ορθές μεταβιβάσιμες πρακτικές». 

Δύναται επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη των θεματικών αναλύσεων, οι οποίες με τη σειρά 

τους συντελούν στη βελτίωση της εφαρμογής της αγροτικής πολιτικής. Η διάδοση των παραδειγμάτων 

έργων παρέχει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους φορείς να ενημερωθούν περισσότερο σχετικά 

με το περιεχόμενο έργων αγροτικής ανάπτυξης. Αναλυτικές πληροφορίες των έργων βελτιώνουν τη 

γνώση και την κατανόηση και δρουν ενθαρρυντικά προς δυνητικούς δικαιούχους για χρήση των 

ευκαιριών συγχρηματοδότησης. Η διάδοση των παραδειγμάτων έργων συμβάλλει στη διαφάνεια 

χρήσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να διαδοθούν οι γνώσεις, οι 

εμπειρίες και οι ιδέες μεταξύ διαφορετικών φορέων σε διαφορετικούς χώρους εφαρμογής.  

Αύξηση της συμμετοχής όλων των 

εμπλεκομένων στην υλοποίηση της αγροτικής 

ανάπτυξης 

Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των 

δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τα οφέλη της 

πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη και τις 

ευκαιρίες χρηματοδότησης 

Προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία, την 

παραγωγή τροφίμων, τη δασοπονία και τις 

αγροτικές περιοχές 

Δείκτες υλοποίησης Αριθμός έργων 

Αριθμός αξιόλογων πρακτικών 

Αριθμός έργων που προβλήθηκαν σε εκδηλώσεις 

Αριθμός έργων που διαδόθηκαν μέσω έντυπου υλικού  

Αριθμός συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις 

Αριθμός εκδηλώσεων 

Αριθμός έντυπου υλικού 
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Φορείς Υλοποίησης Ωφελούμενοι 

Η ΜΔΔ είναι αρμόδια Μονάδα για την υλοποίηση της προτεραιότητας 

αυτής σε συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΕΥΕ ΠΑΑ, 

ΟΤΔ, φορείς εφαρμογής του ΠΑΑ, μέλη του ΕΑΔ κ.ά.) 

 Τα μέλη του ΕΑΔ 

 Δικαιούχοι & δυνητικοί δικαιούχοι του ΠΑΑ 

 Άλλα εθνικά αγροτικά δίκτυα 

 Το ευρύτερο κοινό 

 

Ενέργειες Ενδεικτικές δράσεις 

Ενέργεια 

1.1 

Συλλογή παραδειγμάτων έργων 

και αξιόλογων πρακτικών 

Διαδικασία συλλογής παραδειγμάτων έργων και αξιόλογων πρακτικών: 

Η διαδικασία συλλογής παραδειγμάτων έργων και αξιόλογων πρακτικών αγροτικής ανάπτυξης απαιτεί 

συνεχή επικοινωνία με τους φορείς υλοποίησης και εφαρμογής του ΠΑΑ. Προκειμένου να υπάρξει 

ανταπόκριση πρέπει να γίνει ενημέρωση προς τους φορείς και τα μέλη για τους στόχους και τα οφέλη 

αυτής της ενέργειας όπως π.χ. μέσω επεξηγηματικής επιστολής, ενημερωτικού εντύπου προς τους 

εμπλεκόμενους φορείς, ενημέρωσης σε εκδήλωση του ΕΑΔ, άντλησης στοιχείων των έργων από το 

ΟΠΣΑΑ κ.ά.  

Προτείνεται και η δημιουργία βάσης στο διαδικτυακό τόπο του ΕΑΔ η οποία θα είναι λειτουργική και 

φιλική προς το χρήστη ώστε να αντλείται εύκολα η πληροφορία.  

Ενέργεια 

1.2 

Διάχυση των παραδειγμάτων 

έργων και των αξιόλογων 

πρακτικών 

Εκτός από το διαδικτυακό τόπο του ΕΑΔ γίνεται διάδοση των αξιοσημείωτων έργων και των αξιόλογων 

πρακτικών στο ENRD και στο Δίκτυο EIP-AGRI κυρίως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Τα έργα και 

οι αξιόλογες πρακτικές μεταφράζονται στην αγγλική γλώσσα και προσαρμόζονται στη ανάλογη μορφή 

προκειμένου να εισαχθούν στη βάση δεδομένων του ENRD και του Δικτύου EIP-AGRI. 

Ενδεικτικές δράσεις που συμβάλλουν στη διάχυση των παραδειγμάτων έργων και αξιόλογων 

πρακτικών είναι: η ανάδειξη των έργων άλλων κρατών-μελών σε εκδηλώσεις διάδοσης αξιοσημείωτων 

έργων, η δημιουργία έντυπου υλικού με αξιοσημείωτα έργα και αξιόλογες πρακτικές στην ελληνική και 
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στην αγγλική γλώσσα, η δημιουργία ξεχωριστού και διακριτού τμήματος στο διαδικτυακό τόπο του 

ΕΑΔ, αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα, η διεξαγωγή εκδηλώσεων για την ανάδειξη των αξιοσημείωτων 

έργων και των αξιόλογων πρακτικών σε ευρύτερο κοινό, οι επισκέψεις πεδίου σε δίκτυα άλλων 

κρατών-μελών (με συμμετέχοντες δικαιούχους ή φορείς υλοποίησης του ΠΑΑ). 
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Προτεραιότητα 2: Διευκόλυνση θεματικών και αναλυτικών ανταλλαγών μεταξύ των φορέων αγροτικής ανάπτυξης, ανταλλαγή και διάδοση των 

πορισμάτων  

Στόχοι Προτεραιότητας 2 

Η βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του ΠΑΑ Η Προτεραιότητα 2 στοχεύει στην ενεργοποίηση των μελών του ΕΑΔ μέσω της συμμετοχής τους σε 

συγκεκριμένες Θεματικές Ομάδες Εργασίας, ή σε άλλες μορφές ομάδων (π.χ. θεματικά cluster, focus 

group), μέσω των οποίων θα μελετούνται ζητημάτων αγροτικής πολιτικής & ανάπτυξης, θα γίνεται 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών και θα δημιουργούνται χρήσιμα εργαλεία. Ομάδες μπορούν 

να συστήνονται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του ΠΑΑ για θέματα που αφορούν στη πορεία του 

(π.χ. εφαρμογή, παρακολούθηση, τροποποιήσεις, απλούστευση διαδικασιών). 

Μέσω των θεματικών ανταλλαγών υποστηρίζεται η παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα σχετικά με την 

αγροτική ανάπτυξη, η κατανόηση του πώς εφαρμόζεται η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, η εμβάθυνση 

πάνω στο σχεδιασμό, εφαρμογή και βελτίωση της στρατηγικής του ΠΑΑ.  

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η διασύνδεση μεταξύ φορέων αλλά και μεταξύ ατόμων σε επίπεδο 

θεματικών ομάδων εργασίας, το ΕΑΔ συμβάλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων των ατόμων αυτών μέσω 

καταρτίσεων (π.χ. σε θέματα συμμετοχικών διαδικασιών).  

Αύξηση της συμμετοχής όλων των 

εμπλεκομένων στην υλοποίηση της αγροτικής 

ανάπτυξης 

Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των 

δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τα οφέλη της 

πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη και τις 

ευκαιρίες χρηματοδότησης 

Προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία, την 

παραγωγή τροφίμων, τη δασοπονία και τις 

αγροτικές περιοχές 

Δείκτες υλοποίησης Αριθμός θεματικών και αναλυτικών ομάδων που συστάθηκαν με την υποστήριξη του ΕΑΔ 

Αριθμός συμμετεχόντων  

Αριθμός έντυπου υλικού 

Αριθμός δράσεων για τη διάχυση των αποτελεσμάτων  

Αριθμός καταρτίσεων 
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Φορείς Υλοποίησης Ωφελούμενοι 

 ΜΔΔ και Συντονιστική Επιτροπή 

 Θεματικές Ομάδες Εργασίας 

 ΟΤΔ 

 Φορείς εφαρμογής του ΠΑΑ  

 Τα μέλη του ΕΑΔ 

 Δικαιούχοι ΠΑΑ 

 Το ευρύτερο κοινό 

 

Ενέργειες Ενδεικτικές δράσεις 

Ενέργεια 

2.1 

Λειτουργία θεματικών ομάδων 

εργασίας και άλλων θεματικών 

πρωτοβουλιών όπως cluster & 

focus group 

Προσδιορισμός αναγκών των εμπλεκομένων με την αγροτική ανάπτυξη. Με αυτόν τον τρόπο 

αυξάνεται η εμπλοκή τους και καλύπτονται κατά το δυνατόν οι ανάγκες τους. Μέσω της αξιολόγησης 

των αναγκών θα προκύψει ο τύπος της θεματικής ομάδας (π.χ. Θεματικές Ομάδες Εργασίας, θεματικά 

cluster, focus group). 

Αξιολόγηση των αναγκών προκειμένου να προκύψει η θεματολογία και η μορφή των ομάδων 

θεματικών ανταλλαγών.  

Σύσταση και οργάνωση λειτουργίας των ομάδων (καθορισμός στόχου της Ομάδας, χρονοδιάγραμμα 

λειτουργίας, αποτελέσματα, τρόπος διάχυσης αποτελεσμάτων, ενδιαφερόμενο κοινό), στις οποίες 

δύναται να συμμετέχουν εκτός από τα μέλη του ΕΑΔ, εξωτερικοί φορείς ή και μεμονωμένα άτομα ή και 

δίκτυα άλλων κρατών-μελών, ανάλογα με το αντικείμενο που θα εξετάζεται.  

Διοργάνωση και παροχή τεχνικής στήριξης για τις συναντήσεις μεταξύ των ομάδων. 

Ενέργεια 

2.2 

Διάχυση αποτελεσμάτων 

θεματικών και αναλυτικών 

ανταλλαγών 

Σύνταξη ενημερωτικού υλικού και διάχυση αυτού μέσω εκδηλώσεων, διαδίκτυο, αποστολή email, 

newsletter κλπ. 
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Ενέργεια 

2.3 

Ενίσχυση ικανοτήτων 

συμμετεχόντων στις θεματικές 

ομάδες & πρωτοβουλίες 

Κατάρτιση σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία των θεματικών ομάδων π.χ. σε μεθόδους 

εφαρμογής συμμετοχικών διαδικασιών.  
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Προτεραιότητα 3: Κατάρτιση και δικτύωση των Ομάδων Τοπικής Δράσης και άλλων εμπλεκομένων στη διαχείριση και εφαρμογή του ΠΑΑ, όπως και 

παροχή τεχνικής βοήθειας για έργα διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών καθώς και διευκόλυνση στο Μέτρο της Συνεργασίας  

Στόχοι Προτεραιότητας 3 

Η βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του ΠΑΑ Η Προτεραιότητα 3 στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας των ΟΤΔ μέσω κατάρτισης και ενδυνάμωσης 

της δικτύωσης των ΟΤΔ για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και εφαρμογή της τοπικής στρατηγικής, αλλά 

και πιο εξειδικευμένα για την υποστήριξη έργων συνεργασιών, είτε διατοπικών, είτε διακρατικών, 

όσον αφορά στη διευκόλυνση για εύρεση εταίρων και στην υποστήριξη για το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των συνεργασιών. Το Υποδίκτυο ΟΤΔ θα συμβάλλει στον εντοπισμό των αναγκών όσον 

αφορά στα θέματα κατάρτισης, στην προώθηση και υποστήριξη της διατοπικής και διακρατικής 

συνεργασίας και θα προτείνει τρόπους απλοποίησης διαδικασιών και συστήματος υλοποίησης.  Η 

προτεραιότητα αυτή στοχεύει επίσης στην ενημέρωση και άλλων εμπλεκομένων στη διαχείριση και 

εφαρμογή του ΠΑΑ και πιο εξειδικευμένα των μέτρων που αφορούν συνεργασίες ώστε να ενισχυθεί η 

ικανότητα με σκοπό την ορθότερη διαχείριση και υλοποίηση των συγκεκριμένων μέτρων. 

Αύξηση της συμμετοχής όλων των 

εμπλεκομένων στην υλοποίηση της αγροτικής 

ανάπτυξης 

Προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία, την 

παραγωγή τροφίμων, τη δασοπονία και τις 

αγροτικές περιοχές 

Δείκτες υλοποίησης Αριθμός καταρτίσεων 

Αριθμός εκδηλώσεων δικτύωσης/συνεργασίας  

Αριθμός συμμετεχόντων 

Αριθμός έντυπου υλικού  

 

Φορείς Υλοποίησης Ωφελούμενοι 

 ΜΔΔ  

 ΟΤΔ 

 Φορείς εφαρμογής του ΠΑΑ  

 ΟΤΔ 

 Δικαιούχοι ΠΑΑ 

 Το ευρύτερο κοινό 
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Ενέργειες Ενδεικτικές δράσεις 

Ενέργεια 

3.1 

Κατάρτιση ΟΤΔ και άλλων 

εμπλεκόμενων στη διαχείριση και 

εφαρμογή του ΠΑΑ 

Εντοπισμός αναγκών κατάρτισης  των ΟΤΔ και άλλων εμπλεκομένων στη διαχείριση και εφαρμογή του 

ΠΑΑ σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. στο διάστημα ανάπτυξης τοπικής 

στρατηγικής/προγραμματισμού, υλοποίησης/εφαρμογής, κλεισίματος του προγράμματος κλπ) και 

σχεδιασμός καταρτίσεων στα θέματα που θα προκύψουν, που τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες. 

Διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων με διεξαγωγή εργαστηρίων σε θεματικές ενότητες που θα 

προκύπτουν. Δύναται να οργανώνονται σεμινάρια που θα αφορούν κάθε φορά σε στοχευόμενο 

προσωπικό των ΟΤΔ ή άλλων φορέων εφαρμογής ανάλογα με τα αντικείμενα τους (διευθυντές, μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη) ώστε να εστιάζουν στις διαφορετικές ανάγκες τους. 

Διοργάνωση επισκέψεων πεδίου με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών σε επιλεγμένα θέματα.  

Δημιουργία εντύπων που αφορούν σε διαδικασίες σχεδιασμού, υλοποίησης και εφαρμογής της 

τοπικής στρατηγικής. 

Ενέργεια 

3.2 

Τεχνική βοήθεια στη σύναψη 

διακρατικών και διατοπικών 

συνεργασιών καθώς και 

συνεργασιών στο πλαίσιο του 

Μέτρου της Συνεργασίας  

Ενθάρρυνση θεματικών συναντήσεων μεταξύ ΟΤΔ καθώς και μεταξύ ΟΤΔ και οποιωνδήποτε άλλων 

φορέων που δύνανται να συνεργαστούν στο πλαίσιο του Μέτρου της Συνεργασίας (με εξαίρεση το 

υπομέτρο 16.1) με την προϋπόθεση ότι ο σκοπός, το αποτέλεσμα και οι ωφελούμενοι αυτών των 

συνεργασιών αφορούν την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, δημιουργία online 

πλατφόρμας επικοινωνίας για εύρεση εταίρων, παροχή πληροφόρησης και συμβουλών στις ΟΤΔ που 

προετοιμάζουν διατοπικά και διακρατικά έργα ή άλλου είδους συνεργασίες, επισκέψεις πεδίου του 

προσωπικού των ΟΤΔ και peer to peer συζητήσεις για ανταλλαγή πληροφόρησης και εμπειρίας. Τα 

έργα συνεργασιών δύναται να είναι και μεταξύ ομάδων εντός της χώρας ή έργα διακρατικής 

συνεργασίας μεταξύ περιοχών και ομάδων σε διάφορα κράτη-μέλη ή έργα διακρατικής συνεργασίας 

κρατών-μελών με τρίτες χώρες. 

Δημιουργία εντύπων που αφορούν στη διαδικασία εφαρμογής των διατοπικών και διακρατικών 

συνεργασιών καθώς και εγχειριδίων τρόπου σύναψης συνεργασιών. 

Διοργάνωση εκδηλώσεων με συμμετοχή και άλλων κρατών μελών με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών στις 
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συνεργασίες καθώς και τη διευκόλυνση εύρεσης εταίρων για σύναψη συνεργασιών. 

Στις περιπτώσεις όπου οι ΟΤΔ αδυνατούν να ξεκινήσουν σχέδια συνεργασίας, το ΕΑΔ είναι ο αρμόδιος 

φορέας για τη:  

 Διερεύνηση των δυνατοτήτων ένταξης της ΟΤΔ σε κάποιο άλλο σχήμα συνεργασίας που 

υλοποιεί δράσεις σχετικές με τους στόχους και τις ανάγκες του τοπικού προγράμματος.  

 Διερεύνηση για την επιλογή νέου διατοπικού ή διακρατικού σχεδίου στο οποίο θα μπορεί να 

ενταχθούν ΟΤΔ οι οποίες παρουσιάζουν αδυναμία υλοποίησης σχεδίων συνεργασίας. Στις 

περιπτώσεις αυτές η προπαρασκευαστική φάση υλοποιείται υπό την επίβλεψη του ΕΑΔ το 

οποίο δύναται να συμβάλει με ενέργειες του στη συγκέντρωση των εταίρων, στην 

προετοιμασία του πλάνου συνεργασίας και στην αποτύπωση των ενεργειών του σχεδίου. Κατά 

την φάση της υλοποίησης του σχεδίου, και μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο, το ΕΑΔ υποβοηθά 

στην πραγματοποίηση των δράσεων του σχεδίου.  
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Προτεραιότητα 4: Ανταλλαγή και διάδοση πορισμάτων σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΠΑΑ 

Στόχοι Προτεραιότητας 4 

Η βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του ΠΑΑ 
Το ΕΑΔ αποτελεί το βασικό μέσο για τη διάχυση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, 

την ευαισθητοποίηση των μελών του, την ανάπτυξη διαύλου συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα, 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αξιολογητές κ.λπ., ώστε να δημιουργηθεί μια ζωντανή και ενεργή 

κοινότητα Αξιολόγησης. Παράλληλα αποτελεί την πλατφόρμα η οποία, σε συνεργασία με την Ομάδα 

Καθοδήγησης, παρέχει συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα αξιολόγησης, όπως μεθοδολογίες, δεδομένα, 

δραστηριότητες αξιολόγησης, τήρηση ή και τροποποίηση του πλάνου αξιολόγησης, οδηγίες στη 

σύνταξη των ετησίων εκθέσεων και παρακολούθηση των τιμών των δεικτών εκροών, αποτελεσμάτων 

και επιπτώσεων από την οποία δύναται να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες των 

αρμοδίων και τη συνεισφορά τους σε θέματα αξιολόγησης. 

Μέσω των δράσεων ανταλλαγής και διάδοσης πορισμάτων σχετικά με την παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση του ΠΑΑ πρέπει να ενημερωθούν κατάλληλα οι ομάδες στόχοι που διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του ΠΑΑ έτσι, ώστε η ανάπτυξη γνώσης να συμβάλλει στη βελτίωση 

της ποιότητας εφαρμογής του ΠΑΑ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του και να αποδειχθεί η συμβολή 

των δράσεων του ΠΑΑ στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη.  

Η διάχυση των πορισμάτων σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΠΑΑ δεν θα πρέπει 

να περιοριστεί σε δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης αλλά και σε δράσεις κατάρτισης σε 

συγκεκριμένους εμπλεκόμενους. Η βελτίωση ικανοτήτων των εμπλεκομένων με το ΠΑΑ συντελεί στην 

κατανόηση των απαιτήσεων και του περιεχομένου της αξιολόγησης, ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή 

στην πρόοδο του προγράμματος σε σχέση με την επίτευξη των στόχων του. 

Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των 

δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τα οφέλη της 

πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη και τις 

ευκαιρίες χρηματοδότησης 

Δείκτες υλοποίησης Αριθμός ενημερώσεων 

Αριθμός συμμετεχόντων 

Αριθμός καταρτίσεων 

Αριθμός έντυπου υλικού 
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Φορείς Υλοποίησης Ωφελούμενοι 

 ΜΔΔ 

 Φορείς εφαρμογής του ΠΑΑ  

 Φορείς εφαρμογής του ΠΑΑ 

 Δικαιούχοι ΠΑΑ 

 Το ευρύτερο κοινό 

 

Ενέργειες Ενδεικτικές δράσεις 

Ενέργεια 

4.1 

Ενέργειες ανταλλαγής και 

διάδοσης πορισμάτων σχετικά με 

την παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση του ΠΑΑ 

Δράσεις για την ευαισθητοποίηση των μελών του ΕΑΔ ή των εμπλεκομένων με την αγροτική ανάπτυξη, 

όπως π.χ. ημερίδες ενημέρωσης για τα οφέλη της αξιολόγησης, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

του ΠΑΑ σε όλα τα στάδια, κατά μέτρο ή συνολικά. 

Παραγωγή εγχειριδίων για τη διάχυση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και δημιουργία έντυπου 

επικοινωνιακού υλικού το οποίο θα στοχεύει στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού. Δημιουργία 

διακριτού χώρου στο διαδικτυακό τόπο του ΕΑΔ για θέματα αξιολόγησης του ΠΑΑ αλλά και του ΕΑΔ. 

Αυτοαξιολόγηση του ΕΑΔ και διάχυση των αποτελεσμάτων. 

Ενέργεια 

4.2 

Βελτίωση ικανοτήτων σε θέματα 

αξιολόγησης του ΠΑΑ 

Καταγραφή των απαιτήσεων σε θέματα αξιολόγησης με έμφαση στους οριζόντιους στόχους της 

τρέχουσας περιόδου που σχετίζονται με τη καινοτομία, τη συνεργασία, το μετριασμό και προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή και την αειφόρο διαχείριση των πόρων.  

Δημιουργία ομάδων οι οποίες θα απαρτίζονται από αρμόδια για τα ανωτέρω θέματα πρόσωπα και θα 

συνεδριάζουν σε τακτά διαστήματα, ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής των μέτρων που 

σχετίζονται με τους ανωτέρω στόχους. Αρμοδιότητα των ομάδων αυτών θα είναι ο καθορισμός των 

απαιτήσεων για την αξιολόγηση σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου και στην υλοποίηση των απαραίτητων 

διαδικασιών όπως ενημέρωση των εμπλεκομένων, καθορισμός απαραίτητων στατιστικών στοιχείων, 

σύνταξη ερωτηματολογίων κλπ. 

Καταγραφή αναγκών κατάρτισης και ομάδων στόχων (π.χ .το προσωπικό των Διαχειριστικών των 
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Περιφερειών. Προγραμματισμός κατάρτισης και θεματολογίας ανάλογα με τη χρονική περίοδο. 

Διοργάνωση καταρτίσεων των ομάδων στόχων.  

Εκτός από θέματα αξιολόγησης κρίνεται απαραίτητη η κατάρτιση στην ανάπτυξη μεθόδων 

αυτοαξιολόγησης στους φορείς εφαρμογής του ΠΑΑ. 

Διευκόλυνση ανταλλαγής εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της δικτύωσης με το Δίκτυο 

Αξιολόγησης του ENRD (European Evaluation Helpdesk) αλλά και άλλα εθνικά δίκτυα αξιολόγησης. 
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Προτεραιότητα 5: Δικτύωση για συμβούλους και υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας 

Στόχοι Προτεραιότητας 5 

Η βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του ΠΑΑ Η καινοτομία αποτελεί εγκάρσιο στόχο της αγροτικής ανάπτυξης για τη νέα προγραμματική περίοδο 

όπως αναφέρεται ρητά στην προτεραιότητα του ΠΑΑ «Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της 

καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές», με έμφαση στους ακόλουθους 

τομείς: 

Προώθηση της καινοτομίας, της συνεργασίας και της ανάπτυξης της βάσης γνώσεων στις αγροτικές 

περιοχές, ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων και της δασοπονίας, 

της έρευνας και καινοτομίας συμπεριλαμβανομένου του στόχου της βελτιωμένης περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και αποδοτικότητας. 

Η λειτουργία του Υποδικτύου Καινοτομίας προβλέπεται στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της 

Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα της Γεωργίας στην Ελλάδα 

μέσω της δικτύωσης και διασύνδεσης των φορέων που προέρχονται από τους χώρους αφενός της 

έρευνας στον αγροτικό τομέα και αφετέρου της γεωργικής πρακτικής για την ανταλλαγή εξειδίκευσης 

και γνώσης. Για τη λειτουργία του προβλέπεται η συμπερίληψη των μελών του ΕΑΔ, Επιχειρησιακών 

Ομάδων που θα συσταθούν, άλλων δικτύων, υπηρεσιών παροχής συμβουλών και υποστήριξης 

καινοτομίας, καθώς και άλλων φορέων που εμπλέκονται στην καινοτομία.  

Αύξηση της συμμετοχής όλων των 

εμπλεκομένων στην υλοποίηση της αγροτικής 

ανάπτυξης 

Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των 

δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τα οφέλη της 

πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη και τις 

ευκαιρίες χρηματοδότησης 

Προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία, την 

παραγωγή τροφίμων, τη δασοπονία και τις 

αγροτικές περιοχές 

Δείκτες υλοποίησης Αριθμός συναντήσεων                          

Αριθμός εντύπων και αντιτύπων  

Επισκεψιμότητα διαδικτυακού τόπου 

Εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα 

Αριθμός ΘΟΕ 
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Φορείς Υλοποίησης Ωφελούμενοι 

 ΜΔΔ 

 Φορείς εφαρμογής του ΠΑΑ  

 Μέλη ΕΑΔ 

 Μέλη Επιχειρησιακών Ομάδων 

 Δικαιούχοι ΠΑΑ 

 Το ευρύτερο κοινό / εν δυνάμει δικαιούχοι του ΠΑΑ 

 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 

 

Ενέργειες Ενδεικτικές δράσεις 

Ενέργεια 

5.1 

Ενημέρωση των ενδιαφερομένων  

γύρω από το Μέτρο της 

Συνεργασίας και την Ευρωπαϊκή 

Σύμπραξη Καινοτομίας  

Εναρκτήρια ημερίδα του Υποδικτύου Καινοτομίας με θεματολογία που θα αναφέρεται στο Μέτρο της 

Συνεργασίας και στις δυνατότητες και προϋποθέσεις σύστασης Επιχειρησιακών Ομάδων. 

Συνέδρια, σεμινάρια, συναντήσεις κεντρικά (στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη) και περιφερειακά (στις 

έδρες των υπολοίπων Περιφερειών) τόσο για την ενημέρωση των κατά τόπους φορέων και των εν 

δυνάμει δρώντων της ΕΣΚ γύρω από τους σκοπούς της ΕΣΚ και τις δυνατότητες και τρόπους ενίσχυσης 

σύστασης Επιχειρησιακών Ομάδων και υλοποίησης καινοτόμων έργων στο πλαίσιο του ΠΑΑ, όσο και 

για την ενθάρρυνση δημιουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων ΕΣΚ. 

 Στενή συνεργασία του Υποδικτύου Καινοτομίας με τις Περιφερειακές Αρχές για την επικοινωνία με 

τοπικούς φορείς, δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο, διοργάνωση ημερίδων για σχετικά θέματα. 

Δημοσιοποίηση προκηρύξεων/προσκλήσεων για τη σύσταση Επιχειρησιακών Ομάδων σε έντυπα και 

ηλεκτρονικά μέσα. 

Έκδοση ενημερωτικών εντύπων, φυλλαδίων. Μεταφράσεις εντύπων του EIP-AGRI Service Point. 
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Ενέργεια 

5.2 
Διαμεσολάβηση καινοτομίας 

Ιστοσελίδα αφιερωμένη στο Υποδίκτυο Καινοτομίας, εντός του διαδικτυακού τόπου του ΕΑΔ, ενώ θα 

υπάρχει σύνδεση και με τον διαδικτυακό τόπο του EIP-AGRI Service Point. Η δομή της μπορεί να 

ακολουθεί  την αντίστοιχη  δομή του Service Point, προκειμένου να είναι ευχερέστερη για τον χρήστη η 

περιήγηση και στις δύο. 

Δημιουργία forum για όλους τους δρώντες της καινοτομίας, ώστε να έχουν την ευκαιρία όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι να αναζητούν εταίρους, να προβάλουν αποτελέσματα καινοτόμων έργων στο 

γεωργικό τομέα εντός ή εκτός ΕΣΚ, να διατυπώνουν προβλήματα, ιδέες και προτάσεις, να ζητούν και 

να προτείνουν θέματα ΘΟΕ ή ημερίδων στη ΜΔΔ βάσει αναγκών κ.ά. 

 Συλλογή/καταγραφή μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΕΑΔ (στο forum) ή και μέσω συνεδρίων και/ή 

Θεματικών Ομάδων Εργασίας ιδεών, προβλημάτων ή προτάσεων έργων γύρω από τις οποίες θα 

μπορούσαν να δομηθούν Επιχειρησιακές Ομάδες και οι οποίες θα προέρχονται από ερευνητικά 

ιδρύματα, ομάδες παραγωγών, μεμονωμένους παραγωγούς, εταιρείες, ΜΚΟ κλπ.  

Διοργάνωση ΘΟΕ. Κύριος σκοπός τους είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και η 

στήριξη σύστασης Επιχειρησιακών Ομάδων. Το αντικείμενο των εκάστοτε ΘΟΕ θα καθορίζεται βάσει 

κλάδων παραγωγής ή προϊόντων ή κατά περίπτωση. Θα επιδιωχθεί η συμμετοχή σε αυτές και 

εκπροσώπων του πρωτογενή τομέα (ΠΕΝΑ, γεωργικές ενώσεις κλπ). ΘΟΕ θα διοργανώνονται και 

κατόπιν αιτημάτων μελών του ΕΑΔ ή του Υποδικτύου Καινοτομίας με σκοπό την εξεύρεση εταίρων. Η 

συμμετοχή στις ΘΟΕ θα είναι ανοικτή προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη. Τα αποτελέσματα των ΘΟΕ 

θα αναφέρονται στη Συντονιστική Επιτροπή του ΕΑΔ. 

Διοργάνωση ημερίδων για την ενθάρρυνση διακρατικών συνεργασιών για τη σύσταση Επιχειρησιακών 

Ομάδων και την υλοποίηση έργων καινοτομίας που μπορεί να αφορούν σε περιφέρειες πέρα του ενός 

κράτους-μέλους. 

 Επικοινωνία και συνεργασία με φορείς υποστήριξης καινοτομίας και παρόχους συμβουλών στον 

αγροτικό τομέα.  

Δημιουργία μητρώου υπηρεσιών υποστήριξης καινοτομίας, το οποίο θα επικαιροποιείται τακτικά και 

θα είναι προσβάσιμο από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. 
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Ενέργεια 

5.3 

Διάχυση αποτελεσμάτων 

Επιχειρησιακών Ομάδων 

 Δημοσιεύσεις σε έντυπα, έκδοση φυλλαδίων, περιοδικού, λευκωμάτων ή ενημερωτικών δελτίων 

σχετικά με τα αποτελέσματα των έργων Επιχειρησιακών Ομάδων στα ελληνικά και τα αγγλικά. 

Στήριξη Επιχειρησιακών Ομάδων για την παρουσίαση σε ημερίδες/συνέδρια (εθνικά και ευρωπαϊκά) 

αποτελεσμάτων έργων τους στο πλαίσιο της ΕΣΚ και του Μέτρου της Συνεργασίας. 

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα Υποδικτύου Καινοτομίας (διαδικτυακού τόπου ΕΑΔ) καθώς και του EIP-

AGRI Service Point. 

Διαγωνισμοί βραβεύσεων έργων καινοτομίας. 

Συλλογή και διάχυση αποτελεσμάτων έργων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων 

στον τομέα της γεωργίας (ανεξάρτητα και από την ΕΣΚ). 

Στήριξη Επιχειρησιακών Ομάδων για την παρουσίαση σε ημερίδες/συνέδρια (εθνικά και ευρωπαϊκά) 

αποτελεσμάτων έργων στο πλαίσιο της ΕΣΚ. 

Ενέργεια 

5.4 
Σύνδεση με τον Horizon 2020   

Προβολή και υποστήριξη έργων ΕΣΚ στο πλαίσιο του Horizon 2020.  

Θα παρέχονται μέσω του δικτυακού τόπου πληροφορίες για προκηρύξεις του Horizon 2020, αλλά θα 

προβλέπεται και προβολή των αποτελεσμάτων έργων Επιχειρησιακών Ομάδων που συμμετέχουν σε 

έργα Horizon 2020 μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΕΑΔ. 

 



ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΑΔ 2014-2020 

                                                                                                                                                                                                      32 

 

Προτεραιότητα 6: Σχέδιο Επικοινωνίας και δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΑΔ, αλλά και διάδοση των δράσεων του ENRD και του 

Δικτύου EIP-AGRI 

Στόχοι Προτεραιότητας 6 

Η βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του ΠΑΑ Οι επικοινωνιακοί στόχοι του ΕΑΔ αποβλέπουν κυρίως στην : 

 Προβολή και αύξηση της αναγνωρισιμότητας του ΕΑΔ, του ΠΑΑ, του ΥΠΑΑΤ και του ΕΓΤΑΑ, ως 

συντελεστών για την εφαρμογή αγροτικής πολιτικής. 

 Κινητοποίηση των μελών του ΕΑΔ και λοιπών φορέων που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα 

στον αγροτικό χώρο 

 Πληροφόρηση του αγροτικού πληθυσμού, των δημόσιων και φορέων που δραστηριοποιούνται 

στον αγροδιατροφικό τομέα καθώς και του ευρύτερου κοινού σχετικά με το ΠΑΑ και την Κοινή 

Αγροτική Πολιτική. 

 Ενημέρωση του κοινού σε θέματα που σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή, την ποιότητα των 

προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, τη διατροφή κ.ά. 

 Προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των φορέων που 

εμπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη και προβολή της τεχνογνωσίας και των εμπειριών που θα 

αποκομιστούν. 

 Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τις παρεμβάσεις του ΕΑΔ, του ENRD, του Δικτύου 

EIP-AGRI. 

 Διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας του ΕΑΔ, ώστε να γίνει περισσότερο αναγνωρίσιμο. 

 Ανάδειξη παρεμβάσεων του ΕΑΔ και του Υποδικτύου Καινοτομίας καθώς και του Δικτύου EIP-

AGRI σε θέματα που αφορούν στην έρευνα και την καινοτομία. 

 Πληροφόρηση των εν δυνάμει δικαιούχων του Μέτρου της Συνεργασίας σχετικά με τις 

δυνατότητες σύστασης Επιχειρησιακών Ομάδων. 

 Ανάδειξη οικονομικής και κοινωνικής ωφέλειας των δράσεων του ΕΑΔ, του Υποδικτύου 

Καινοτομίας, του ENRD και του Δικτύου EIP-AGRI. 

 Σύνδεση του ρόλου της αγροτικής ανάπτυξης με την αγορά εργασίας. 

Αύξηση της συμμετοχής όλων των 

εμπλεκομένων στην υλοποίηση της αγροτικής 

ανάπτυξης 

Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των 

δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τα οφέλη της 

πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη και τις 

ευκαιρίες χρηματοδότησης 

Προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία, την 

παραγωγή τροφίμων, τη δασοπονία και τις 

αγροτικές περιοχές 
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 Διάχυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του ΠΑΑ. 

 Εξασφάλιση διαφάνειας σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων του ΕΑΔ. 

 

Φορείς Υλοποίησης Ωφελούμενοι 

 ΜΔΔ  

 

 Μέλη του ΕΑΔ 

 Δικαιούχοι ΠΑΑ 

 Το ευρύτερο κοινό 

 

Ενέργειες Ενδεικτικές δράσεις 

Ενέργεια 

6.1 

Κατάρτιση Στρατηγικής 

Επικοινωνίας 

Έχει καταρτιστεί το Σχέδιο Επικοινωνίας του ΕΑΔ σε ξεχωριστό κείμενο 
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Προτεραιότητα 7: Συμμετοχή και συμβολή στις δραστηριότητες του ENRD, του Δικτύου EIP-AGRI, των ΕΑΔ των άλλων κρατών-μελών ή άλλων δικτύων 

Στόχοι Προτεραιότητας 7 

Η βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του ΠΑΑ Το ENRD και το Δίκτυο EIP-AGRI διοργανώνουν κάθε έτος σημαντικό αριθμό συναντήσεων στις οποίες 

συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα ΕΑΔ, τις ΔΑ, τους Οργανισμούς Πληρωμής, τα λοιπά ΕΔΕΤ κλπ, 

ανάλογα με τη θεματολογία. Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι η υποστήριξη όλων των 

εμπλεκομένων για την καλύτερη εφαρμογή της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη, η υποστήριξη της 

καινοτομίας και του LEADER/CLLD μέσω συγκεκριμένων Υποομάδων, η υποστήριξη των ΕΑΔ μέσω των 

τακτικών συναντήσεων όλων των ΕΑΔ της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στην εφαρμογή και 

αξιολόγηση των Σχεδίων Δράσης αλλά και των αγροτικών πολιτικών των κρατών-μελών, η ανταλλαγή 

εμπειρίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος με τη συμμετοχή σε θεματικές ομάδες εργασίας, focus 

group, cluster αλλά και σε θέματα στα οποία οι φορείς που συμμετέχουν στο ΕΑΔ έχουν ανάγκη 

περισσότερης και πιο εξειδικευμένης γνώσης ή εμπειρίας.  

Η συμμετοχή και συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μεταξύ των εθνικών δικτύων προσθέτουν αξία 

και βοηθούν τα ΕΑΔ να υλοποιούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα τις δράσεις τους. Το ΕΑΔ 

πρέπει να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής των αποτελεσμάτων των δράσεων που συμμετέχει σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο με κύριο ρόλο αυτό της διάχυσης.   

Αύξηση της συμμετοχής όλων των 

εμπλεκομένων στην υλοποίηση της αγροτικής 

ανάπτυξης 

Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των 

δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τα οφέλη της 

πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη και τις 

ευκαιρίες χρηματοδότησης 

Προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία, την 

παραγωγή τροφίμων, τη δασοπονία και τις 

αγροτικές περιοχές 

Δείκτες υλοποίησης  Αριθμός συναντήσεων του ENRD και του Δικτύου EIP-AGRI στις οποίες συμμετέχει το ΕΑΔ 

Αριθμός εκπροσώπων που συμμετέχουν στις συναντήσεις 

Αριθμός συναντήσεων άλλων δικτύων στις οποίες συμμετέχει το ΕΑΔ 

Αριθμός μελών του ΕΑΔ που συμμετέχει σε εκδηλώσεις άλλων δικτύων 
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Φορείς Υλοποίησης Ωφελούμενοι 

 ENRD/Δίκτυο ΕIP-AGRI/ Δίκτυο Αξιολόγησης 

 ΕΑΔ  

 ΜΔΔ 

 Τα μέλη του ΕΑΔ 

 ΟΤΔ 

 Επιχειρησιακές Ομάδες 

 

 

Ενέργειες Ενδεικτικές δράσεις 

Ενέργεια 

7.1 

Συνεργασία του ΕΑΔ με το ENRD 

και το Δίκτυο EIP-AGRI  

Αποστολή έργων του ΠΑΑ που αξιολογήθηκαν ως καλά παραδείγματα καθώς και αξιόλογων 

πρακτικών, έργων προστιθέμενης αξίας, αποστολή στοιχείων για τη τροφοδότηση της βάσης 

δεδομένων του ENRD με τις ΟΤΔ, έργων διακρατικών συνεργασιών, αποστολή στοιχείων στο ENRD που 

αφορούν την πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ και του ΕΑΔ, (στατιστικά και συγκεντρωτικά στοιχεία των 

δράσεων του ΕΑΔ, ετήσιες αναφορές, εκθέσεις διάχυσης δράσεων του ΕΑΔ κτλ), ανάδειξη και ορισμός 

φορέων για συμμετοχή σε σεμινάρια ή θεματικές ομάδες του ENRD, ανάδειξη και ορισμός 

εκπροσώπων στην οργανωτική δομή του ΕΑΔ, διάχυση των σεμιναρίων, εκδηλώσεων ή ό,τι άλλο 

κρίνεται απαραίτητο στα μέλη του ΕΑΔ και άλλους ενδιαφερόμενους.  

Διάχυση όλων των στοιχείων που συλλέγονται στο ΕNRD σε τοπικό επίπεδο (στα μέλη του ΕΑΔ και 

άλλους ενδιαφερόμενους). 

Ενέργεια 

7.2 

Συμμετοχή σε συναντήσεις του 

ENRD, του Δικτύου ΕIP-AGRI και 

άλλων δικτύων 

Συμμετοχή των στελεχών της ΜΔΔ και εκπροσώπων μελών του ΕΑΔ σε συναντήσεις του ENRD και του 

Δικτύου EIP-AGRI και εκπροσώπηση στα όργανα αυτών, σε θεματικές ομάδες εργασίας, σε focus 

group, σε cluster σε εκδηλώσεις άλλων δικτύων, ή ακόμα και ανταλλαγές και επισκέψεις πεδίου σε 

δίκτυα των υπό ένταξη κρατών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται κατά περίπτωση ενδιαφέρον για τη 

βελτίωση της εμπειρίας και λειτουργίας του ΕΑΔ σε σχέση με την επίτευξη των γενικότερων στόχων. Η 

ενεργή συμμετοχή εκπροσώπων όλων των κρατών-μελών σε τέτοιου είδους συναντήσεις και η 

διάχυση των αποτελεσμάτων τους συμβάλει στο καλύτερο και πιο στοχευόμενο σχεδιασμό των 

δραστηριοτήτων του ENRD καθώς και στην εξαγωγή αποτελεσμάτων σχετικά με το βαθμό επίτευξης 
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των γενικότερων στόχων της προτεραιότητας. 

Σύνταξη κειμένων με τα αποτελέσματα των συναντήσεων και διάχυση αυτών στα μέλη του ΕΑΔ και σε 

όσους αφορά το αντικείμενο. 
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Προτεραιότητα 8: Συμβολή στη προετοιμασία για την επόμενη προγραμματική περίοδο 

Στόχοι Προτεραιότητας 8 

Αύξηση της συμμετοχής όλων των 

εμπλεκομένων στην υλοποίηση της αγροτικής 

ανάπτυξης 

Η Προτεραιότητα αυτή στοχεύει στην καλύτερη δυνατόν οργάνωση της προετοιμασίας και των 

διαδικασιών του σχεδιασμού για την επόμενη προγραμματική περίοδο ώστε να δοθεί η ευκαιρία να 

εμπλακούν οι κατάλληλοι φορείς για τις ανάλογες συναντήσεις. Η ανταλλαγή απόψεων, η ανάληψη 

συλλογικής ευθύνης, η ανάγκη συνεργασίας, η συνεισφορά στην αγροτική ανάπτυξη, η συμμετοχική 

διαδικασία, ενδυναμώνουν το αίσθημα της συνεισφοράς και εμπλοκής σε θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος και την απόκτηση εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερομένων.  

Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των 

δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τα οφέλη της 

πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη και τις 

ευκαιρίες χρηματοδότησης 

Δείκτες  Αριθμός συναντήσεων 

Αριθμός συμμετεχόντων 

Αριθμός παραδοτέων 

 

Φορείς Υλοποίησης Ωφελούμενοι 

 ΜΔΔ 

 

 Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ 

 Δυνητικοί ωφελούμενοι ΠΑΑ 

 

Ενέργειες Ενδεικτικές δράσεις 

Ενέργειες 

8.1 

Ενέργειες για τη συμβολή στη 

προετοιμασία για την επόμενη 

προγραμματική περίοδο 

 Προσδιορισμός αναγκών ως προς την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδους 

μέσω κατάλληλου ερωτηματολογίου και ενεργοποίηση των κατάλληλων φορέων 

 Σύσταση και οργάνωση των κατάλληλων ομάδων εργασίας για το σχεδιασμό της επόμενης 
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προγραμματικής περιόδου. 

 Προγραμματισμός και συντονισμός ενεργειών των ομάδων 

 Μέριμνα για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών, σε συνεργασία με όλους τους 

εμπλεκόμενους, για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν σχετικά με το έργο των ομάδων 

 Ανάθεση εμπειρογνωμοσυνών, μελετών 

 Διεξαγωγή ημερίδων, εργαστηρίων  

 Τεχνική στήριξη των ομάδων εργασίας  

 Κατάρτιση αποτελεσμάτων με σύνταξη εκθέσεων  

 Διάχυση των αποτελεσμάτων (αναρτήσεις στους κατάλληλους διαδικτυακούς τόπους, ενημερωτικά 

δελτία, Δελτία Τύπου κλπ) 
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3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός για τις δράσεις του ΕΑΔ για ολόκληρη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 
ανέρχεται ενδεικτικά σε 5 εκατ. Ευρώ και αποτελεί τμήμα του συνολικού προϋπολογισμού της Τεχνικής 
Βοήθειας του ΠΑΑ. 

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται ενδεικτική κατανομή προϋπολογισμού ανά προτεραιότητα. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ (€) 

Συγκέντρωση και διάχυση παραδειγμάτων έργων από όλες τις προτεραιότητες του ΠΑΑ καθώς και 
αξιόλογων πρακτικών (μέθοδοι, εργαλεία, διαδικασίες εφαρμογής) 

215.000 

Διευκόλυνση θεματικών και αναλυτικών ανταλλαγών μεταξύ των φορέων αγροτικής ανάπτυξης, 
ανταλλαγή και διάδοση των πορισμάτων 

635.000 

Κατάρτιση και δικτύωση των Ομάδων Τοπικής Δράσης και άλλων εμπλεκομένων στη διαχείριση και 
εφαρμογή του ΠΑΑ, όπως και παροχή τεχνικής βοήθειας για έργα διατοπικών και διακρατικών 
συνεργασιών καθώς και διευκόλυνση στο Μέτρο της Συνεργασίας 

587.200 

Ανταλλαγή και διάδοση πορισμάτων σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΠΑΑ 258.800 

Δικτύωση για συμβούλους και υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας 809.000 

Σχέδιο Επικοινωνίας και δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΑΔ, αλλά και διάδοση των 
δράσεων του ENRD και του Δικτύου EIP-AGRI 

1.500.000 

Συμμετοχή και συμβολή στις δραστηριότητες του ENRD, του Δικτύου EIP-AGRI, των ΕΑΔ των άλλων 
κρατών-μελών ή άλλων δικτύων 

855.000 

Συμβολή στη προετοιμασία για την επόμενη προγραμματική περίοδο 140.000 

ΣΥΝΟΛΟ 5.000.000 

 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Στο άρθρο 14 ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής περιγράφεται το σύστημα 

παρακολούθησης και αξιολόγησης για το ΠΑΑ. Αναφορικά με το ΕΑΔ απαιτείται η καταγραφή των 

κάτωθι δεικτών εκκροής: 

- Αριθμός υλοποιούμενων θεματικών και αναλυτικών ανταλλαγών με τη στήριξη του ΕΑΔ (Ε.24) 

- Αριθμός εργαλείων επικοινωνίας ΕΑΔ (Ε.25) 

- Αριθμός δραστηριοτήτων ENRD στις οποίες συμμετείχε το ΕΑΔ (Ε.26) 

Επιπλέον, τίθεται και το ερώτημα αξιολόγησης «Σε ποιο βαθμό το ΕΑΔ έχει συμβάλει στην επίτευξη των 

στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013;». 
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Παράλληλα, το ΕΑΔ δύναται να προβεί σε δράσεις αυτοαξιολόγησης προκειμένου να γίνονται άμεσα 

αντιληπτά τα επιτεύγματα των δράσεων του Δικτύου, να βελτιώνονται συνεχώς οι δραστηριότητες 

δικτύωσης καθώς και να αποδεικνύεται η προστιθέμενη αξία της δικτύωσης. 


