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Σήμερα η δικτύωση είναι σημαντικό να εκτείνεται 
σε όλα τα επίπεδα της αγροτικής ανάπτυξης, καθώς 
η συναίνεση, η συνεργασία και η συλλογικότητα 
αποτελούν βασικά στοιχεία και αναγκαιότητα 
επιβίωσης για τις αγροτικές οικονομίες.

Η προστιθέμενη αξία της δικτύωσης συνδέεται με 
τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αγροτικών 
περιοχών και την αναζωογόνηση της υπαίθρου. 
Συνδέεται με το μέλλον της ελληνικής γεωργίας 
στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. 

Με γνώμονα το κοινό συμφέρον και στόχο την 
αξιοποίηση δυνατοτήτων και ευκαιριών, 
δημιουργείται ένα ισχυρό πλέγμα εποικοδομητικών 
συνεργασιών, μέσα από την ανάπτυξη Αγροτικών 
Δικτύων σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. 

Ήδη από το 2008 λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, με αρμόδια υπηρεσία 
τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία 
συνεπικουρείται από τη λειτουργία ενός «Σημείου 
Επαφής» (Contact Point). Αποτελεί το σημείο 
αναφοράς για τη διασύνδεση της αγροτικής 
Ευρώπης και χρησιμεύει ως μια πλατφόρμα για τη 
διάχυση των ιδεών και εμπειριών σχετικά με τον 
τρόπο λειτουργίας των ΠΑΑ στην πράξη, καθώς και 
σχετικά με τα περιθώρια βελτίωσής τους σε όλα τα 
Κράτη-Μέλη.

Στο πλαίσιο αυτό, συλλογικοί φορείς, οργανισμοί και 
υπηρεσίες του αγροτικού τομέα που συμμετέχουν 

στα Αγροτικά Δίκτυα των Κρατών-Μελών, 
ενημερώνονται, συνδιαλέγονται, συζητάνε, 
συμπεραίνουν, προτείνουν. Συντονίζονται και 
λειτουργούν ως ένα ολοκληρωμένο σύνολο, 
στη βάση μιας «πολυσυλλεκτικής» λογικής που 
ενσωματώνει και συνδέει διαφορετικές, αλλά 
αλληλοσυμπληρούμενες, απόψεις.

Έτσι, δημιουργείται ένα φόρουμ ανταλλαγής 
εμπειριών, πληροφοριών, επιτυχημένων πρακτικών 
στη γεωργία και κτηνοτροφία, καθώς και αντίστοιχης 
τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών 
με κοινό όραμα και καθορισμένους στρατηγικούς 
προσανατολισμούς. Η μεταφορά, η προσαρμογή και 
η διάδοση σημαντικών επιτευγμάτων συμβάλλει 
στον εκσυγχρονισμό των παραδοσιακών μορφών 
οργάνωσης και παραγωγής, στην ενθάρρυνση 
βιώσιμων επενδυτικών πρωτοβουλιών, καθώς 
και στην εξεύρεση νέων μεθόδων και τεχνικών 
που αναδεικνύουν τα τοπικά ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα.  

Μέσα από τη συνεργασία, τη συμπληρωματικότητα 
και την ενεργό συμμετοχή, περιορίζεται ο 
κατακερματισμός των δράσεων, αμβλύνονται 
εμπόδια και αντιξοότητες και ενισχύεται η 
καινοτομία για μια αποτελεσματική εφαρμογή 
πρότυπων αναπτυξιακών σχεδίων στο γεωργικό 
και αγροδιατροφικό τομέα.

Η δικτύωση του αγροτικού τομέα καλλιεργεί το 
σπόρο της συνεργασίας, για μια βιώσιμη και ισχυρή 
Αγροτική Ανάπτυξη. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

210 527 5102, 210 527 5069, 210 527 5038, 210 527 5027

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

ead@mou.gr 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ, Μονάδα Ε΄

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 ΑΘΗΝΑ

www.ead.gr 

Τυπώθηκε τον Οκτώβριο του 2012

Η Συνεργασία αλλάζει
                     τον Αγροτικό Τομέα

Για ένα καλύτερο μέλλον 
για όλους.



Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη, σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται το Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, με συγχρηματο-
δότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Κατά την περίοδο αυτή, καθιερώνεται 
μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία ως αναπόσπαστο στοιχείο των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 
των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για πρώτη φορά θεσμοθετείται η δικτύωση στον αγροτικό τομέα, σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, με τη 
σύσταση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) και των Αγροτικών Δικτύων των Κρατών-
Μελών (άρθρα 67 και 68 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005).

Στην Ελλάδα αντίστοιχα, συστήνεται το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο της χώρας (ΕΑΔ) το οποίο χρηματοδοτείται 
από την Τεχνική Στήριξη του ΠΑΑ και ενεργοποιείται ουσιαστικά τον Μάρτιο 2011 με τη στελέχωση της 
υποστηρικτικής του Δομής (Μονάδα Ε’ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ). Καθοδηγητικό και 
συμβουλευτικό ρόλο αναλαμβάνει η Συντονιστική Επιτροπή του ΕΑΔ.

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο αποτελεί μια δυναμική πλατφόρμα που διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειρι-
ών και γνώσεων μεταξύ των εμπλεκομένων στην αγροτική ανάπτυξη, προάγοντας τη συμμετοχή και τη 
συνεργασία τους.

Το ΕΑΔ έχει μια σύνθεση ευέλικτη με δυνατότητα εμπλουτισμού της και περιλαμβάνει 79 μέλη.

Σε αυτά περιλαμβάνονται τόσο διοικητικές υπηρεσίες, που εμπλέκονται στη διαχείριση και εφαρμογή του 
ΠΑΑ, όσο και μια σειρά οργανισμών και φορέων, που σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη, εκπροσωπούν 
κατηγορίες ωφελουμένων από το ΠΑΑ ή δραστηριοποιούνται σε πεδία σχετικά με τα Μέτρα του, όπως: 

ü	φορείς του γεωργικού, αγροδιατροφικού και δασοκομικού τομέα,

ü	επιμελητήρια, 

ü	ερευνητικά κέντρα, 

ü	περιβαλλοντικές οργανώσεις,

ü	οι 43 ομάδες τοπικής δράσης του LEADER.

£	Η ανάπτυξη της διασύνδεσης των μελών του.

£	Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, καθώς και η υποβολή προτάσεων για θέματα 
αγροτικής ανάπτυξης.

£	Η ανάπτυξη δεξιοτήτων.

£	Η διάχυση αξιοσημείωτων πρακτικών σχετικών με την αγροτική ανάπτυξη.

£	Η ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ΠΑΑ σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

£	Η προώθηση σχεδίων διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας, στο πλαίσιο του Άξονα 4 
«Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του ΠΑΑ.

£	Η συνεργασία με το ΕNRD και άλλα Αγροτικά Δίκτυα των Κρατών-Μελών.

£	Η συμβολή στην αξιολόγηση του ΠΑΑ.

Μέσα από την ορθολογική και σαφή στόχευση του ΕΑΔ απορρέουν και οι άξονες προτεραιότητας του 
Σχεδίου Δράσης του, όπου αποτυπώνονται αναλυτικά οι δραστηριότητες που πρέπει να αναληφθούν για 
την επίτευξη των στόχων. 

Το Σχέδιο Δράσης επικαιροποιήθηκε και εγκρίθηκε - μαζί με το Οργανόγραμμα - τον Μάιο του 2011.

7 Ιουλίου 2011 

Διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου του ΕΑΔ στην Αθήνα, κατά το οποίο συγκροτήθηκαν τρεις θεματικές ομάδες 
εργασίας:

ü	Έξυπνη Ανάπτυξη (Έρευνα - Καινοτομία)

ü	Αειφόρος Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Δημόσια Αγαθά

ü	Η Πολιτική για την Αγροτική Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Περιφερειακής  Ανάπτυξης

1-3 Φεβρουαρίου 2012 

Συνδιοργάνωση με το ENRD της 14ης Συνάντησης των Αγροτικών Δικτύων των Κρατών-Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Θεσσαλονίκη, η οποία συνοδεύτηκε και από μια πρώτη ξεχωριστή συνάντηση 
των Αγροτικών Δικτύων των Μεσογειακών Κρατών-Μελών, με κύριο θέμα την ανάπτυξη μεσογειακών 
αγροτικών προϊόντων ποιότητας. 

Το ΕΑΔ ανακηρύχθηκε από το ENRD ως «το Δίκτυο του μήνα».

Το έργο της υποστηρικτικής Δομής του ΕΑΔ περιλαμ-
βάνει:

ü	Εξειδίκευση και επικαιροποιήσεις του Σχεδίου 
Δράσης, μέριμνα για την εφαρμογή του, αλλά 
και εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας των 
ενεργειών του με τις λοιπές ενέργειες της Τεχνικής 
Στήριξης του ΠΑΑ, καθώς και διάχυση των αποτελεσμά-
των των ενεργειών του στα μέλη του ΕΑΔ. 

ü	Ανάληψη και συντονισμό δράσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται προς όφελος των μελών του 
ΕΑΔ.

ü	Ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες του ENRD και άλλων Αγροτικών Δικτύων Κρατών-Μελών.

Οι πιο σημαντικές κατηγορίες δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του ΕΑΔ αφορούν κυρίως 
σε:

n	Οργάνωση θεματικών ομάδων εργασίας.

n	Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη σε εξειδικευμένα θέματα.

n	Διεξαγωγή σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων και εργαστηρίων.

n	Συγκέντρωση και πληροφόρηση για αξιοσημείωτες πρακτικές.

n	Εκδόσεις, ηλεκτρονικό και έντυπο ενημερωτικό και οπτικοακουστικό υλικό.

n	Λειτουργία βάσεων δεδομένων.

n	Ενημέρωση της ιστοσελίδας στην ελληνική και αγγλική εκδοχή της.

Αγροτική Δικτύωση:
                Μια Καινοτομία!

Από τον σχεδιασμό 
                              στην ΠράξηΜε τη συμμετοχή

                             ΟΛΩΝ 

Στόχευση με Σχέδιο

Κύριοι στόχοι του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου είναι:

Η Δομή που
        υποστηρίζει

Πρώτοι Σταθμοί του ΕΑΔ


