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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



δικτύωση

Η δικτύωση στον αγροτικό χώρο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο 
έχει ευρέως αναγνωριστεί ως εργαλείο – κλειδί για την υποστήριξη 
της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη.



δικτύωση στην πράξη



LEADER μια πολύχρονη διαδικασία δικτύωσης

1991-1993 
έναρξη 

θεσμοθετημένης 
αγροτικής 

δικτύωσης με το 
LEADER I

ΕΕ 217 ΟΤΔ

Δικτύωση –
βασικό 

χαρακτηριστικό
LEADER II 
LEADER+
ΜΕΔ & 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΠΠ 2007-2013 
& 2014-2020 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ 
Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα και 

ΕΑΔ

LEADER I 

25 ΟΤΔ

LEADER II 

52 ΟΤΔ

LEADER + 

40 ΟΤΔ

LEADER/
CLLD

50 ΟΤΔ

ΑΞΟΝΑΣ 4  
LEADER 

43 ΟΤΔ

ΝΕΑ ΚΑΠ

…

ΠΠ 2021-2027
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΠ



τι είναι το ΕΑΔ



Μέλη του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου

• 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
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Οι δράσεις του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου στοχεύουν: 

στη βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του ΠΑΑ

στην αύξηση συμμετοχής των εμπλεκομένων σε θέματα αγροτικής
ανάπτυξης

στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των δυνητικών δικαιούχων
σχετικά με τα οφέλη της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη και τις
ευκαιρίες χρηματοδότησης

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



Δράσεις ΕΑΔ

Σχέδιο Δράσης ΕΑΔ

Θεματικοί άξονες 
Σχεδίου Δράσης

Στόχοι ΕΑΔ

Μονάδα Υποστήριξης Δικτύου



Συλλογή και ανάδειξη αξιόλογων έργων και πρακτικών του ΠΑΑ 

Διευκόλυνση θεματικών ανταλλαγών μεταξύ των φορέων 
αγροτικής ανάπτυξης, μέσω θεματικών ομάδων εργασίας, 
καθώς και τη διάδοση των πορισμάτων τους

Υποστήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER ως 
προς τη δικτύωση και τη συνεργασία καθώς και στήριξη στις 
διακρατικές και διατοπικές συνεργασίες

Υποστήριξη στην αξιολόγηση του ΠΑΑ ως προς την κατάρτιση 
των εμπλεκομένων με την αξιολόγηση καθώς και την ανταλλαγή 
και διάδοση πορισμάτων της αξιολόγησης του προγράμματος

Προτεραιότητες/θεματικοί άξονες του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ
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Προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ

Προώθηση της καινοτομίας και της συνεργασίας μεταξύ των παραγωγικών 
φορέων με την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα 

Ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών του ΕΑΔ και του ευρύτερου 
κοινού για θέματα αγροτικής ανάπτυξης

Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) και το 
Δίκτυο για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την 
Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητας της Γεωργίας (EIP)και συνεργασία 
με τα ΕΑΔ των υπόλοιπων Κρατών Μελών και άλλα Δίκτυα

Προετοιμασία των φορέων  για την επόμενη προγραμματική περίοδο
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Υποστήριξη των ΟΤΔ

12 εκδηλώσεις

2 LEADER EVENTS
NETWORX

RURAL VISION WEEK

717 συμμετέχοντες

12 ενημερωτικά έντυπα

Ανάπτυξη ικανοτήτων  



Υποστήριξη των ΟΤΔ

Ηλεκτρονικά εργαλεία επικοινωνίας και υποστήριξης

http://clld.agrotikianaptixi.gr/

emails
https://www.facebook.com/eadpaa/ανάδειξη έργων ΠΑΑ

Από τα 17 τα 9 είναι LEADER



ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΠ

12 μήνες μετά την έγκριση του ΣΣ ΚΑΠ συστήνεται 
το νέο Δίκτυο ΚΑΠ

Οι στόχοι και οι δράσεις των δικτύων σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο αναλύονται και παρακολουθούνται 

με βάση τους 9 στόχους της νέας ΚΑΠ 

Διασύνδεση με άλλες πολιτικές και 

στρατηγικές της ΕΕ



αναμνήσεις…



ευχαριστώ για την προσοχή σας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ, Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας
ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 2014-2020

ead@mou.gr

Γαβριέλα Μιχαήλ
gmichail@mou.gr
210 5275027

Βάσω Χαλβαντζή
vchalvantzi@mou.gr
210 5275229

Ειρήνη Άγγου
eagou@mou.gr
210 5275138

Πέρη Θωμοπούλoυ
pthomopoulou@mou.gr
210 5275059
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