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Η σύνταξη του Σχεδίου Δράσης αναπτύχθηκε στη βάση των στρατηγικών στόχων του 
ΕΑΔ, οι οποίοι μεταφράστηκαν σε 7 άξονες προτεραιότητας 

 Η επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Δράσης επιδιώκεται μέσω των ειδικών στόχων κάθε Άξονα και στη συνέχεια μέσω των 
συγκεκριμένων στόχων κάθε Ενέργειας. 

Άξονες Προτεραιότητας 

ΑΠ 1: Διασύνδεση των οργανισμών / φορέων και διοικητικών 
υπηρεσιών, που  εμπλέκονται στον τομέα της αγροτικής 
ανάπτυξης 

ΑΠ 2: Εντοπισμός, ανάλυση και πληροφόρηση σε τοπικό και 
εθνικό επίπεδο όσον αφορά στις αξιοσημείωτες πρακτικές 
για την αγροτική ανάπτυξη 

ΑΠ 3: Διάχυση των αποτελεσμάτων του ΠΑΑ σε τοπικό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο 

ΑΠ 4: Οργάνωση ανταλλαγών εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε 
θέματα αγροτικής ανάπτυξης 

ΑΠ 5: Παροχή τεχνικής στήριξης για τη διατοπική και διακρατική 
συνεργασία στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 

ΑΠ 6: Συνεργασία και διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και τα άλλα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα 

ΑΠ 7: Συμβολή στην παράλληλη αξιολόγηση του ΠΑΑ 

Βασικές αρχές κατάρτισης Σχεδίου Δράσης 

 Η Δομή του ΕΑΔ θα έχει τον κύριο ρόλο για την υλοποίηση 
όλων των Δράσεων του Σχεδίου Δράσης. 
 

 Η ιστοσελίδα του ΕΑΔ αποτελεί το βασικό εργαλείο 
διάχυσης και πληροφόρησης προς τα μέλη του Δικτύου και 
το ευρύτερο κοινό, για το ρόλο του ΕΑΔ και τους στόχους 
αυτού, την επίτευξη των στόχων μέσα από μια σειρά 
δράσεων και την ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης 
των δράσεων. 
 

 Η διάρθρωση κάθε Άξονα Προτεραιότητας του Σχεδίου 
Δράσης σε Ενέργειες και Δραστηριότητες, καθώς και η 
εξειδίκευση αυτών ανά έτος, επιτρέπει τη στοχευμένη 
εφαρμογή των δράσεων που ανταποκρίνονται σε 
συγκεκριμένες απαιτήσεις του Δικτύου. 
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Ο κατάλογος των μελών που συμμετέχουν στο ΕΑΔ, έχει εμπλουτιστεί από τη 
σύστασή του μέχρι σήμερα, καθώς ο αριθμός τους ανέρχεται πλέον σε 91.... 

Οργανισμοί / Φορείς 

1. ΠΑΣΕΓΕΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

2. ΓΕΣΑΣΕ - Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας 
3. ΣΥΔΑΣΕ - Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας 
4. ΚΕΔΕ - Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος 
5. ΕΝΠΕ - Ένωση Περιφερειών Ελλάδος 
6. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 
7. ΣΕΒΤ - Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων 
8. ΠΕΝΑ - Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών 
9. ΣΕΚ - Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας 
10. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
11. WWF HELLAS - Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση 
12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
13. ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 
14. ΕΚΒΥ - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων 
15. ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  
16. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης 
17. Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) του Άξονα 4  ΠΑΑ / Ελληνικό Δίκτυο 

LEADER (Αναλύεται στην 3η στήλη)  
18. Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
19. ΕΑΒΟΣΕ - Ένωση Αγροτουριστικών Βιοτεχνικών και Οικοτεχνικών 

Συνεταιρισμών Ελλάδας 
20. ΣΕΤΕ - Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων  
21. ΓΕΩΤΕΕ - Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας  
22. Ελληνικό Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 
23. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
24. Γεωπονική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης (ΑΠΘ) 
25. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ 
26. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 
27. ΜΑΙΧ - Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων  
28. ΕΚΕΤΑ - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης  
29. ΕΤΑΓΡΟ - Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας  
30. ΕΦΕΤ - Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων  

Ομάδες Τοπικής Δράσης 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ – 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ LEADER : 
1. ΑΙΤΩΛΙΚΗ 
2. ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 
3. ΒΟΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
4. ANKO Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
5. AXAΪΑΣ 
6. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
7. ΔΡΑΜΑΣ 
8. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 
9. ΔΗΜΟΣΥΝ/ΚΗ ΕΒΡΟΣ 
10. ΛΑΡΙΣΑΣ 
11. ΕΛΙΚΩΝΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 
12. Ν. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡ/ΚΟΥ 
13. EΥΒΟΙΑΣ 
14. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
15. ΗΜΑΘΙΑΣ 
16. ΗΠΕΙΡΟΥ 
17. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
18. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
19. ΚΑΒΑΛΑΣ 
20. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
21. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
22. ΙΟΝΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
23. ΚΙΛΚΙΣ 
24. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
25. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
26. ΛΕΣΒΟΥ 
27. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
28. ΛΗΜΝΟΥ 
29. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
30. ΟΑΔΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 

31.   ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
32. ΠΑΡΝΩΝΑ 
33. ΠΕΛΛΑΣ 
34. ΠΗΛΙΟΥ 
35. ΠΙΕΡΙΚΗ 
36. ΡΟΔΟΠΗΣ 
37. ΣΕΡΡΩΝ 
38. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
39. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 
40. ΦΘΙΩΤΙΚΗ 
41. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
42. ΦΩΚΙΚΗΣ 
43. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Υπηρεσίες 

31 Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας 
Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ   

32 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-
2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ – Μονάδες Α, ΣΤ) 

33 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007- 
2013 – Ανταγωνιστικότητα (ΕΥΕ ΠΑΑ - 
Μονάδες Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6) 

34 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Αλιείας»   
35 Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής του 

ΥΠΑΑΤ 
36 Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του 

ΥΠΑΑΤ 
37 Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ 
38 Γενική Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών & 

Έρευνας του ΥΠΑΑΤ 
39 Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και 

Τεκμηρίωσης του ΥΠΑΑΤ 
40 Διεύθυνση Προγραμματισμού & Γεωργικών 

Διαρθρώσεων του ΥΠΑΑΤ 
41 Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ 
42 Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης & 

Ποιοτικού Ελέγχου Φυτικής Παραγωγής του 
ΥΠΑΑΤ 

43 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων 
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Το Δίκτυο προέρχεται από τα μέλη που το απαρτίζουν, αποτελώντας μια λειτουργική 
οντότητα που μπορεί να αναπτύσσει συνεργασίες και με εξωτερικούς φορείς… 

Οργανισμοί / 
Φορείς 

Μέλη του Δικτύου Ακαδημαϊκοί / Ερευνητικοί φορείς 

Πανεπιστήμια 

Ομάδες 
Τοπικής 
Δράσης 

Εμπειρογνώμονες 

Ερευνητικά δίκτυα / clusters 

Σύλλογοι / Σωματεία 

Πολιτεία 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων 

Οικονομικοί οργανισμοί 

Τράπεζες 

ΕΤΕΑΝ 

Οργανισμοί / 
Φορείς 

Οργανισμοί / 
Φορείς 

Οργανισμοί / 
Φορείς 

Ομάδες 
Τοπικής 
Δράσης 

Ομάδες 
Τοπικής 
Δράσης 

Ομάδες 
Τοπικής 
Δράσης 

Υπηρεσίες Υπηρεσίες 

Υπηρεσίες Υπηρεσίες 

Επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών / προμηθευτές 

Επιχειρήσεις συμβουλευτικών 
υπηρεσιών 

Λοιποί 

Άλλα Υπουργεία, Περιφέρειες, 
Δήμοι 

Λοιπά Δίκτυα 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την 
Αγροτική Ανάπτυξη 

Λοιπά Εθνικά Αγροτικά 
Δίκτυα κρατών-μελών 

Ευρωπαϊκή Σύμπραξη 
Καινοτομίας (ΕΣΚ) 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Αξιολόγησης 

Δυνητικοί ωφελούμενοι του ΠΑΑ 
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… για το λόγο αυτό η οργανωτική του δομή είναι απλή και κάθετη προς διευκόλυνση 
της ροής της πληροφορίας και της επικοινωνίας... 

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΑΔ 

ENRD 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΔ ΠΑΑ 

1Η ΘΟΕ 2Η ΘΟΕ 3Η ΘΟΕ ΝΗ ΘΟΕ 

Η πρόβλεψη ενός κεντρικού πυρήνα και 
ομόκεντρων ομάδων, με συναινετικές διαδικασίες 
διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό: 

• Την κοινή αποδοχή 

• Τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας 

• Τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία και ταχύτητα 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της οργάνωσης του ΕΑΔ 
αφορούν στα εξής: 

• Η διασύνδεση των μελών του ΕΑΔ 
πραγματοποιείται μέσω Θεματικών Ομάδων 
Εργασίας (ΘΟΕ) 

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

• Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα συνεργάζονται με τη 
Δομή του ΕΑΔ η οποία είναι υπεύθυνη για τη 
συνολική υποστήριξη του Δικτύου 

• Απλή, κάθετη διαδικασία διαχείρισης και 
συντονισμού. 

• Λίγα επίπεδα σχέσεων που διευκολύνουν το 
συντονισμό. 

• Η Δομή και μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής - 
τα προερχόμενα από τις Ειδικές Υπηρεσίες του 
ΠΑΑ - εκπροσωπούν το ΕΑΔ στο Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) 

 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΑΔ 
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Τον κυρίαρχο ρόλο θα κατέχει η Δομή του ΕΑΔ... 

• Καταρτίζει, εξειδικεύει και επικαιροποιεί το Σχέδιο Δράσης του ΕΑΔ σε συνεργασία με τη Μονάδα Α’ της ΕΥΔ ΠΑΑ, καθώς 
και άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες. 

• Μεριμνά για την εφαρμογή των ενεργειών του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ. 
• Εξασφαλίζει, σε συνεργασία με τις λοιπές μονάδες και άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, τη συμπληρωματικότητα των 

ενεργειών του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ με τις λοιπές ενέργειες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Τεχνικής 
Υποστήριξης του ΠΑΑ. 

• Συντονίζει τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν προς όφελος των μελών του ΕΑΔ. 
• Μεριμνά για τη διάχυση των αποτελεσμάτων των ενεργειών του Σχεδίου Δράσης στα μέλη του ΕΑΔ. 
• Συμμετέχει με εκπροσώπους της στη Συντονιστική Επιτροπή, στην Υποεπιτροπή LEADER και σε ομάδες εργασίας του 

Ευρωπαϊκού Αγροτικού Δικτύου. 

Δομή του ΕΑΔ (Μονάδα Ε’ της ΕΥΔ ΠΑΑ) 

Στελέχη της Δομής 

Πέτρος Μούχας 
Προϊστάμενος Μονάδας Ε’ 
Τηλ. 210 527 5014 
E-mail: pmouchas@mou.gr 

Ιωάννα Τζίκα 
Στέλεχος Μονάδας Ε’ 
Τηλ. 210527 5069  
E-mail: itzika@mou.gr 

Αιμιλία Παύλου  
Στέλεχος Μονάδας Ε’ 
Τηλ. 210 527 5038  
E-mail: apavlou@mou.gr 

Γαβριέλλα Μιχαήλ  
Στέλεχος Μονάδας Ε’ 
Τηλ. 210 527 5027  
E-mail: gmichail@mou.gr 
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… τη λειτουργία της οποίας υποστηρίζει η Συντονιστική Επιτροπή... 

• Η Συντονιστική Επιτροπή υποστηρίζει τη Δομή, έχοντας καθοδηγητικό και συμβουλευτικό ρόλο στο σχεδιασμό, την 
τροποποίηση και την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, αλλά και στην κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εργασιών του 
ΕΑΔ.  

• Μπορεί να προτείνει θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο Θεματικών Ομάδων Εργασίας (ΘΟΕ). 

• Τα μέλη της Επιτροπής είναι 7 και προέρχονται τόσο από Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, όσο και από λοιπά μέλη του ΕΑΔ με 
αντιπροσώπευση των Αξόνων του ΠΑΑ. 
 

Συντονιστική Επιτροπή 

Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής 

Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

1. Μονάδα Α΄ ΕΥΔ ΠΑΑ 
2. Μονάδα Β4 ΕΥΕ ΠΑΑ 
3. Μονάδα Β6 ΕΥΕ ΠΑΑ 

Οργανισμοί / Φορείς – μέλη του Δικτύου 

4. ΠΑΣΕΓΕΣ 
5. WWF 
6. Ελληνικό Δίκτυο LEADER 
7. ΓΕΩΤΕΕ 
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… ενώ οι ΘΟΕ θα αποτελούν το μέσο διασύνδεσης και συνεργασίας μεταξύ των 
μελών 

• Οι ΘΟΕ θα ορίζονται από τη Δομή του ΕΑΔ σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή και προτάσεις των μελών. 

• Σε αυτές θα συμμετέχουν όσα μέλη του ΕΑΔ επιθυμούν 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 φορείς (μέλη άλλων δικτύων, εκπρόσωποι του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου ENRD, εμπειρογνώμονες 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. 

Θεματικές Ομάδες Εργασίας 
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Ενδεικτικές Θεματικές Προτεραιότητες άλλων Αγροτικών 
Δικτύων και Προγραμμάτων κρατών-μελών Συνέργεια με ΠΑΑ Άλλες συνέργειες 

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα 
(εστιάζοντας σε τομείς που παρουσιάζουν τη μικρότερη 
ανταγωνιστικότητα και στις ανάγκες αυτών) 

Ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση των υδάτων 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) 

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στις 
αγροτικές περιοχές 

Τοπικές εταιρικές σχέσεις (LEADER) 

Άξονας 1 

Άξονας 1 και 2 

Άξονας 1 

Άξονες 3 και 4 

Άξονας 4 

Προτεραιότητα μεγάλου 
μέρους άλλων ΕΑΔ 

Προτεραιότητα του ENRD 

Προτεραιότητα του ENRD 

Προτεραιότητα μεγάλου 
μέρους άλλων ΕΑΔ 

Προβλέφθηκε στον έλεγχο 
Υγείας της Κοινής 

Γεωργικής Πολιτικής 

Εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις εκμεταλλεύσεις  Άξονας 1 Προτεραιότητα του ENRD 

Ασφάλεια τροφίμων  Άξονας 1 και 2 Προτεραιότητα του ENRD 

Ενδυνάμωση αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων Άξονας 2 Προτεραιότητα άλλων 
προγραμμάτων 

Προώθηση αγροτουριστικών προϊόντων Άξονες 3 και 4 
Προτεραιότητα μεγάλου 
μέρους άλλων ΕΑΔ και 
άλλων προγραμμάτων 

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον αγροτικό τομέα  Άξονες 1,2,3,4 Προτεραιότητα μεγάλου 
μέρους άλλων ΕΑΔ 
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Η ταυτότητα του Δικτύου 
Οργανωτική διάρθρωση του Δικτύου 
Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης 

Κατάρτιση προϋπολογισμού 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
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Άξονας 
Προτεραιότητας 

1 

Σχέδιο Δράσης ΕΑΔ 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

2 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

3 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

4 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

5 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

6 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

7 

Ενέργεια 1.1 

Δραστηριότητα 
1.1.1 

Δραστηριότητα 
1.1.2 

Ενέργεια 1.2 

Δραστηριότητα 
1.2.1 

Ενέργεια 1.3 

Δραστηριότητα 
1.3.1 

Δραστηριότητα 
1.3.2 

Ενέργεια 2.1 

Δραστηριότητα 
2.1.1 

Δραστηριότητα 
2.1.2 

Ενέργεια 2.2 

Δραστηριότητα 
2.2.1 

Ενέργεια 3.1 

Δραστηριότητα 
3.1.1 

Ενέργεια 3.2 

Δραστηριότητα 
3.2.1 

Ενέργεια 4.1 

Δραστηριότητα 
4.1.1 

Δραστηριότητα 
4.1.2 

Ενέργεια 4.2 

Δραστηριότητα 
4.2.1 

Δραστηριότητα 
4.2.2 

Ενέργεια 5.1 

Δραστηριότητα 
5.1.1 

Δραστηριότητα 
5.1.2 

Ενέργεια 6.1 

Δραστηριότητα 
6.1.1 

Δραστηριότητα 
6.2.1 

Δραστηριότητα 
6.3.1 

Ενέργεια 6.2 

Ενέργεια 6.3 

Ενέργεια 7.1 

Δραστηριότητα 
7.1.1 

Δραστηριότητα 
7.2.1 

Δραστηριότητα 
7.3.1 

Ενέργεια 7.2 

Ενέργεια 7.3 
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Οι γενικοί στόχοι του Σχεδίου Δράσης διαφοροποιούνται ανά Άξονα Προτεραιότητας 
(1/2) 

Άξονας 
Προτεραιότητας Περιγραφή Γενικοί Στόχοι 

Άξονας 
Προτεραιότητας 1 

Διασύνδεση των οργανισμών / 
φορέων και διοικητικών 
υπηρεσιών, που εμπλέκονται 
στον τομέα της αγροτικής 
ανάπτυξης 

• Εύρυθμη λειτουργία του Δικτύου μέσω της βέλτιστης συνεργασίας μεταξύ των μελών. 

• Αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση του Δικτύου. 

• Προβολή και προώθηση των ενεργειών του Δικτύου. 

Άξονας 
Προτεραιότητας 2 

Εντοπισμός, ανάλυση και 
πληροφόρηση σε τοπικό και 
εθνικό επίπεδο όσον αφορά στις 
αξιοσημείωτες πρακτικές για την 
αγροτική ανάπτυξη 

• Ευαισθητοποίηση για την αποτελεσματική χρήση των πόρων του ΠΑΑ και τις θετικές 
επιπτώσεις του στον αγροτικό χώρο. 

• Προώθηση της μεταφοράς ιδεών και πρακτικών από τα έργα αγροτικής ανάπτυξης. 

• Δημιουργία ενός εθνικού συστήματος συλλογής, ανάλυσης και καταγραφής 
αξιοσημείωτων πρακτικών. 

• Βελτίωση της υλοποίησης του ΠΑΑ. 

Άξονας 
Προτεραιότητας 3 

Διάχυση των αποτελεσμάτων 
του ΠΑΑ σε τοπικό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο 

• Ευαισθητοποίηση για τη χρήση των πόρων που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και από την 
Ελλάδα. 

• Προώθηση της μεταφοράς αξιών, εμπειριών και γνώσεων που αφορούν στην 
αγροτική ανάπτυξη, στον αγροτικό κόσμο και στην κοινωνία γενικότερα. 

• Δημιουργία ενός συστήματος διάχυσης των αποτελεσμάτων του ΠΑΑ σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

• Βελτίωση της υλοποίησης του ΠΑΑ. 

Άξονας 
Προτεραιότητας 4 

Οργάνωση ανταλλαγών 
εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε 
θέματα αγροτικής ανάπτυξης 

• Αποτελεσματική διάχυση της γνώσης και των εμπειριών μεταξύ των μελών του 
Δικτύου. 

• Μεταφορά τεχνογνωσίας από εμπειρογνώμονες προς τα μέλη του Δικτύου, σχετικά 
με την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη. 
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Οι γενικοί στόχοι του Σχεδίου Δράσης διαφοροποιούνται ανά Άξονα Προτεραιότητας 
(2/2) 

Άξονας 
Προτεραιότητας Περιγραφή Γενικοί Στόχοι 

Άξονας 
Προτεραιότητας 5 

Παροχή τεχνικής στήριξης για 
τη διατοπική και διακρατική 
συνεργασία στο πλαίσιο του 
Άξονα 4 του ΠΑΑ 

• Προώθηση των συνεργασιών σε διατοπικό και διακρατικό επίπεδο. 

• Τεχνική υποστήριξη στις ΟΤΔ και άλλους τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται 
σε τοπικό επίπεδο σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης και που συμμετέχουν στη 
διατοπική και διακρατική συνεργασία. 

• Βελτίωση των ικανοτήτων των ΟΤΔ με σκοπό τη ορθότερη διαχείριση των 
προγραμμάτων LEADER. 

• Βελτίωση της ποιότητας των έργων διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας. 

Άξονας 
Προτεραιότητας 6 

Συνεργασία και διασύνδεση με 
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και τα 
άλλα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα 

• Προβολή των δραστηριοτήτων του ελληνικού ΕΑΔ προς το ENRD και τα υπόλοιπα 
ΕΑΔ. 

• Διασύνδεση των μελών του Δικτύου με ευρωπαϊκούς φορείς που δραστηριοποιούνται 
στο τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. 

• Πληροφόρηση σχετικά με τις ενέργειες που αναλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

• Αξιοποίηση γνώσεων και εμπειριών από όλα τα δίκτυα. 

Άξονας 
Προτεραιότητας 7 

Συμβολή στην παράλληλη 
αξιολόγηση του ΠΑΑ 

• Αποτελεσματικότερη υλοποίηση της παράλληλης αξιολόγησης. 

• Βελτίωση των ικανοτήτων των φορέων εφαρμογής σε θέματα αξιολόγησης του ΠΑΑ. 

• Συμβολή στη διασύνδεση των οργανισμών / φορέων και διοικητικών υπηρεσιών που 
εμπλέκονται στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης (Άξονας 1 του ΕΑΔ). 

• Συμβολή στη διάχυση των αποτελεσμάτων του ΠΑΑ σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο (Άξονας 3 του ΕΑΔ). 
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Ο 1ος Άξονας αφορά στη διασύνδεση των μελών του ΕΑΔ και λοιπών 
φορέων που εμπλέκονται στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης 

Άξονας Προτεραιότητας 1 
«Διασύνδεση των οργανισμών / φορέων και διοικητικών υπηρεσιών, που εμπλέκονται 

στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης» 

Ενέργεια 1.1 
«Λειτουργία και Διαχείριση του 

ΕΑΔ» 

Δραστηριότητα 1.1.1 
«Οργανωτικές δομές για τη 

λειτουργία του ΕΑΔ» 

Δραστηριότητα 1.1.2 
«Πρόγραμμα επικοινωνίας και 

δημοσιότητας του ΕΑΔ» 

Δραστηριότητα 1.2.1 
«Ενδυνάμωση της δικτύωσης στην 

αγροτική ανάπτυξη» 

Δραστηριότητα 1.3.1 
«Σύνταξη διαδικασιών διαχείρισης 

και παρακολούθησης της 
λειτουργίας του ΕΑΔ» 

Δραστηριότητα 1.3.2 
«Αξιολόγηση των ενεργειών του 

ΕΑΔ» 

Ενέργεια 1.2 
«Υποστήριξη της ενεργής δικτύωσης 

μεταξύ των φορέων αγροτικής 
ανάπτυξης» 

Ενέργεια 1.3 
«Εργαλεία και μηχανισμοί 

παρακολούθησης του έργου του ΕΑΔ» 
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• Δημιουργία οργανωτικών δομών μέσω των οποίων η 
λειτουργία του Δικτύου θα είναι πιο αποδοτική. 

• Άμεση επικοινωνία της Δομής με τα μέλη του Δικτύου, ώστε να 
δημιουργηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης σχετικά με τα οφέλη που 
μπορούν να αποκομίσουν τα μέλη από τη λειτουργία του 
Δικτύου. 

• Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των μελών του ΕΑΔ και 
προώθηση της συμμετοχής τους στις δράσεις του Δικτύου. 

• Ορθή λειτουργία, διαχείριση και παρακολούθηση των δράσεων 
του Δικτύου. 

Δραστηριότητα 1.1.1: «Οργανωτικές δομές για τη λειτουργία του ΕΑΔ» 
 

Άξονας Προτεραιότητας 1 Ενέργεια 1.1 Δραστηριότητα 1.1.1 

Στόχοι Δραστηριότητας 

Ενδεικτικές Δράσεις 

Σκοπιμότητα Δραστηριότητας 

Η επιτυχής λειτουργία ενός Δικτύου επηρεάζεται σε σημαντικό 
βαθμό από τη διαθρωτική δομή αυτού. Ο καθορισμός 
συγκεκριμένων διαδικασιών και οργανωτικών δομών μπορούν να 
αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για την ενεργοποίηση του 
Δικτύου και την ομαλή λειτουργία αυτού. 

• Σύνθεση και λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής. 
 

• Υποστήριξη της Δομής σε εξειδικευμένα θέματα. 
 

• Επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης και κατάρτιση ετήσιου 
Σχεδίου Δράσης. 

Ωφελούμενοι 

Η Δομή του Δικτύου και τα μέλη του Δικτύου. 

Φορείς υλοποίησης 

• Η σύνθεση της Συντονιστικής Επιτροπής με τα συγκεκριμένα 
στελέχη των φορέων που συμμετέχουν σε αυτήν, αποφασίζεται 
από την ΕΥΔ ΠΑΑ. 

• Σχετικά με την επιλογή των συμβούλων, ακολουθούνται τα 
προβλεπόμενα στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ, σε 
συνέχεια εισήγησης της Δομής του ΕΑΔ. 

• Η επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης θα υλοποιείται από τη 
Δομή του Δικτύου, σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή 
και τα μέλη του Δικτύου. 

Ενέργεια 1.1 «Λειτουργία και Διαχείριση του ΕΑΔ» 
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• Παροχή εργαλείων με τα οποία οι εμπλεκόμενοι θα μπορούν να 
διασυνδέονται και να επικοινωνούν ηλεκτρονικά. 

• Διάδοση των ενεργειών και δράσεων του Δικτύου, τόσο στα 
μέλη αυτού όσο και στο ευρύτερο κοινό. 

• Πληροφόρηση σχετικά με θέματα που αφορούν στον τομέα της 
αγροτικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Δραστηριότητα 1.1.2: «Πρόγραμμα επικοινωνίας και δημοσιότητας του ΕΑΔ» 
 

Άξονας Προτεραιότητας 1 Ενέργεια 1.1 Δραστηριότητα 1.1.2 

Στόχοι Δραστηριότητας 

Ενδεικτικές Δράσεις 

Σκοπιμότητα Δραστηριότητας 

Μέσω της κατάρτισης ενός συγκεκριμένου προγράμματος 
επικοινωνίας και δημοσιότητας, που θα περιλαμβάνει μια σειρά 
ενεργειών τόσο για τα μέλη του ΕΑΔ όσο και για το ευρύ κοινό, 
επιτυγχάνεται η παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Δικτύου, η 
σταθερή επικοινωνία των μελών του ΕΑΔ, η ενημέρωση σχετικά 
με παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο χώρο της αγροτικής 
ανάπτυξης, η ενημέρωση για τα σημαντικά στάδια υλοποίησης 
των επιμέρους δράσεων του Δικτύου, η ανάδειξη έργων και 
παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΠΑΑ, 
καθώς και τα θετικά αποτελέσματα αυτών στον αγροτικό χώρο. 

• Ιστοσελίδα του ΕΑΔ στα ελληνικά και συνοπτική εκδοχή στα 
αγγλικά, δυναμικά εργαλεία και αυτοτελή έργα, όπως 
ηλεκτρονικοί χάρτες κλπ. 

• Έντυπο υλικό (ενημερωτικά δελτία, περιοδικό κλπ). 
• Οπτικοακουστικό υλικό. 
• Καταχωρήσεις σε εφημερίδες / περιοδικά / ιστοσελίδες. 
• Διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων του ΕΑΔ. 
• Διοργάνωση εκδηλώσεων «υψηλού επιπέδου» σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ωφελούμενοι 

Τα μέλη του Δικτύου. 
Ο αγροτικός πληθυσμός. 
Το ευρύτερο κοινό. 

Φορείς υλοποίησης 

• Η ιστοσελίδα ανατίθεται σε εξωτερικό ανάδοχο σε συνεργασία με τη 
Δομή του Δικτύου. 

• Υπεύθυνη για το υλικό είναι η Δομή του Δικτύου σε συνεργασία – 
κατά περίπτωση –  με τον σύμβουλο υποστήριξης, μέλη του Δικτύου, 
εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους άλλων ΕΑΔ ή/και του ENRD. 

• Την επιλογή των θεμάτων τα οποία θα προβάλλονται στις 
καταχωρήσεις αναλαμβάνει η Δομή του Δικτύου. 

• Τη διοργάνωση των συνεδρίων κλπ θα αναλαμβάνει η Δομή σε 
συνεργασία με το σύμβουλο υποστήριξης, ενώ στην προετοιμασία 
των παρουσιάσεων μπορούν να συνεισφέρουν τα μέλη του Δικτύου, 
οι εμπειρογνώμονες, μέλη άλλων ΕΑΔ ή εκπρόσωποι του ENRD. 

Ενέργεια 1.1 «Λειτουργία και Διαχείριση του ΕΑΔ» 
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• Η ενεργή συμμετοχή των μελών του Δικτύου στην οργάνωση 
και υλοποίηση των δράσεων του ΕΑΔ. 

• Η αξιοποίηση της εμπειρίας και της δραστηριότητας «ώριμων» 
δικτύων στα οποία συμμετέχουν μέλη του ΕΑΔ. 

• Η διασύνδεση, ενημέρωση, διάχυση και προώθηση 
συμμετοχικών διαδικασιών. 

• Η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών του ΕΑΔ, 
αλλά και μη μελών, εμπλεκομένων άμεσα ή έμμεσα στην 
αγροτική ανάπτυξη. 

Δραστηριότητα 1.2.1: «Ενδυνάμωση της δικτύωσης στην αγροτική ανάπτυξη» 

Άξονας Προτεραιότητας 1 Ενέργεια 1.2 Δραστηριότητα 1.2.1 

Στόχοι Δραστηριότητας 

Ενδεικτικές Δράσεις 

Σκοπιμότητα Δραστηριότητας 

Η επιτυχής λειτουργία του ΕΑΔ εξαρτάται άμεσα από την ενεργή 
δικτύωση μεταξύ των φορέων / οργανισμών και υπηρεσιών που 
αποτελούν μέλη του αλλά και μιας ευρύτερης κατηγορίας 
εμπλεκόμενων έμμεσα ή άμμεσα με την αγροτική ανάπτυξη. Είναι 
γεγονός πως ο ρόλος της δικτύωσης επιτρέπει την ανταλλαγή 
ιδεών και εμπειριών, δημιουργώντας win-win καταστάσεις σε 
όλους τους εμπλεκόμενους. Η εξασφάλιση της επιτυχούς 
δικτύωσης μεταξύ των μελών του ΕΑΔ, κατά κύριο λόγο, αποτελεί 
το σημαντικότερο όφελος για τα μέλη, και μια γνώση την οποία θα 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν και εκτός των ορίων του ΕΑΔ. 

• Σύνδεση των επιμέρους δικτύων στα οποία συμμετέχουν οι φορείς με 
το ΕΑΔ (σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο). 

• Υλοποίηση ενεργειών από μέλος/μέλη ή και μη μέλος του Δικτύου – 
εμπλεκομένου στην αγροτική ανάπτυξη –  σε συνεργασία με τη 
Δομή. 

• Ανάπτυξη συμμετοχικών διαδικασιών (εγχειρίδιο). 
• Επισκέψεις γνωριμίας, επισκέψεις  μελών σε αντίστοιχους φορείς 

τόσο εντός χώρας όσο και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 
• Διοργάνωση θεματικών συναντήσεων και εκδηλώσεων με σχετικούς 

φορείς και επιχειρήσεις  (π.χ. για ποιότητα, καινοτομία, διατροφή 
κλπ) 

Ωφελούμενοι 

Τα μέλη του Δικτύου και άλλοι εμπλεκόμενοι με την αγροτική ανάπτυξη. Ο αγροτικός πληθυσμός. Το ευρύτερο κοινό. 

Φορείς υλοποίησης 

• Η Δομή με την συνδρομή των μελών που συμμετέχουν σε άλλα 
δίκτυα. 

• Η Δομή σε συνεργασία με τα μέλη ή και μη μέλη. 
• Η ανάπτυξη του εγχειριδίου θα πραγματοποιηθεί από εξωτερικό 

ανάδοχο υπό την επίβλεψη της Δομής του ΕΑΔ. 
• Η Δομή σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή. 
• Η Δομή σε συνεργασία με μέλη-υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ. 

Ενέργεια 1.2 «Υποστήριξη της ενεργής δικτύωσης μεταξύ των φορέων αγροτικής ανάπτυξης» 
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• Η αποτελεσματική παρακολούθηση της λειτουργίας του 
Δικτύου. 

• Η έγκαιρη ανάληψη μέτρων για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης. 

• Η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Δικτύου και η 
ενίσχυση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση αυτών. 

Δραστηριότητα 1.3.1: «Σύνταξη διαδικασιών διαχείρισης και παρακολούθησης της 
λειτουργίας του Δικτύου» 

Άξονας Προτεραιότητας 1 Ενέργεια 1.3 Δραστηριότητα 1.3.1 

Στόχοι Δραστηριότητας 

Ενδεικτικές Δράσεις 

Σκοπιμότητα Δραστηριότητας 

Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και του 
Δικτύου γενικότερα, αποτελεί ένα σημαντικό εγχείρημα, εφόσον 
μέσω αυτής είναι δυνατόν να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και 
η εφαρμογή των ενεργειών που προβλέπονται από το Δίκτυο, 
πράγμα το οποίο θα έχει θετική έμμεση επίπτωση και για το ΠΑΑ. 

• Σύνταξη εκθέσεων προόδου της υλοποίησης του Σχεδίου 
Δράσης. 

• Ενημερωτικές συναντήσεις με την ΕΥΔ ΠΑΑ και την πολιτική 
ηγεσία. 

Ωφελούμενοι 

Τα μέλη του Δικτύου. 
Η Δομή του Δικτύου. 
Το ENRD. 

Φορείς υλοποίησης 

• Την ευθύνη έχει η Δομή του Δικτύου. 

Ενέργεια 1.3 «Εργαλεία και μηχανισμοί παρακολούθησης του έργου του ΕΑΔ» 
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• Η ορθή, αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του Δικτύου 
καλύπτοντας τις ανάγκες και απαιτήσεις των μελών του. 

• Η διασφάλιση της μέγιστης δυνατής αποτελεσματικότητας των 
προβλεπόμενων ενεργειών. 

• Ο έγκαιρος εντοπισμός αναποτελεσματικών δράσεων / 
ενεργειών και η τροποποίηση αυτών. 

Δραστηριότητα 1.3.2: «Παρακολούθηση και αξιολόγηση των ενεργειών του ΕΑΔ» 

Άξονας Προτεραιότητας 1 Ενέργεια 1.3 Δραστηριότητα 1.3.2 

Στόχοι Δραστηριότητας 

Ενδεικτικές Δράσεις 

Σκοπιμότητα Δραστηριότητας 

Η διεξαγωγή των αξιολογήσεων (εσωτερικών και εξωτερικών) 
μπορεί να οδηγήσει σε καταγραφή σημαντικών αποκλίσεων από 
τον αρχικό προγραμματισμό, και στη συνέχεια σε ανάληψη 
κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας του Δικτύου. 

• Εσωτερική αξιολόγηση. 
• Εξωτερική αξιολόγηση. 
• Ανάπτυξη ικανοτήτων σε θέματα αξιολόγησης (capacity 

building). 

Ωφελούμενοι 

Τα μέλη του Δικτύου. 
Η Δομή του Δικτύου. 

Φορείς υλοποίησης 

• Υπεύθυνος φορέας για την κατάρτιση και διανομή του 
ερωτηματολογίου της εσωτερικής αξιολόγησης, θα είναι η Δομή 
του Δικτύου, ενώ στη συμπλήρωση αυτό θα συμμετέχουν όλα 
τα μέλη. Η σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης θα 
πραγματοποιείται από τη Δομή του Δικτύου.  

• Η εξωτερική αξιολόγηση υπάγεται στην αξιολόγηση του ΠΑΑ. 
• Την κατάρτιση των μελών του Δικτύου σε θέματα αξιολόγησης 

θα αναλάβει εξωτερικός ανάδοχος, ενώ την επίβλεψη της 
δράσης θα έχει η Δομή του ΕΑΔ. 

Ενέργεια 1.3 «Εργαλεία και μηχανισμοί παρακολούθησης του έργου του ΕΑΔ» 
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Ο 2ος Άξονας αφορά στον εντοπισμό και στην προβολή αξιοσημείωτων 
πρακτικών 

Άξονας Προτεραιότητας 2 
«Εντοπισμός, ανάλυση και πληροφόρηση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο όσον αφορά στις αξιοσημείωτες πρακτικές για 

την αγροτική ανάπτυξη» 

Ενέργεια 2.1 
«Συλλογή αξιοσημείωτων πρακτικών» 

Δραστηριότητα 2.1.1 
«Συλλογή αξιοσημείωτων πρακτικών» 

Δραστηριότητα 2.1.2  
«Συνεργασία με την πρωτοβουλία RDP Project 

Database» 

Δραστηριότητα 2.2.1 
«Διάχυση αξιοσημείωτων πρακτικών 

μέσω εκδηλώσεων, εκδόσεων και 
ηλεκτρονικών εργαλείων» 

Ενέργεια 2.2 
«Διάχυση αξιοσημείωτων πρακτικών» 
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• Καθορισμός τρόπου επιλογής αξιοσημείωτων πρακτικών στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. 

• Η συλλογή και καταγραφή αξιοσημείωτων πρακτικών μέσα από 
ένα κεντρικό και ομοιογενές σύστημα. 

Δραστηριότητα 2.1.1: «Συλλογή αξιοσημείωτων πρακτικών» 

Άξονας Προτεραιότητας 2 Ενέργεια 2.1 Δραστηριότητα 2.1.1 

Στόχοι Δραστηριότητας 

Ενδεικτικές Δράσεις 

Σκοπιμότητα Δραστηριότητας 

Οι φορείς εφαρμογής των μέτρων του ΠΑΑ θα συμβάλουν με την 
εμπειρία και τη γνώση τους στη συλλογή των πιο 
αντιπροσωπευτικών και επιτυχημένων έργων του ΠΑΑ. Τα έργα 
θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένα και προσβάσιμα για όλους 
τους εμπλεκόμενους στην αγροτική ανάπτυξη μέσα από ένα κοινό 
εργαλείο. Η δημιουργία μιας εθνικής βάσης δεδομένων αξιοποιεί 
την υπάρχουσα εμπειρία στην Ελλάδα από την υλοποίηση της 
αγροτικής πολιτικής κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. 
Η δημιουργία της βάσης δεδομένων για αξιοσημείωτες πρακτικές 
λαμβάνει υπόψη της τη ζήτηση και την προσφορά: τη ζήτηση από 
την πλευρά του χρήστη και την προσφορά από τη μεριά του 
διαχειριστή της βάσης. 

• Τεχνική στήριξη της Δομής του Δικτύου σε θέματα καταγραφής 
των αξιοσημείωτων πρακτικών. 

Ωφελούμενοι 

Τα μέλη του Δικτύου. 
Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι του ΠΑΑ. 
Άλλοι φορείς εμπλεκόμενοι στην αγροτική ανάπτυξη. 

Φορείς υλοποίησης 

• Η Δομή του ΕΑΔ θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση 
υλοποίησης της βάσης αλλά και την τροφοδότηση της βάσης 
δεδομένων του ENRD «RDP Project Database». 

Ενέργεια 2.1 «Συλλογή αξιοσημείωτων πρακτικών» 
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• Εμπλουτισμός του ελληνικού ΕΑΔ με εμπειρίες από άλλες 
χώρες και προβολή των ελληνικών έργων σε επίπεδο ENRD. 

Δραστηριότητα 2.1.2: «Συνεργασία με την πρωτοβουλία του ENRD RDP Project 
Database» 

Άξονας Προτεραιότητας 2 Ενέργεια 2.1 Δραστηριότητα 2.1.2 

Στόχοι Δραστηριότητας 

Ενδεικτικές Δράσεις 

Σκοπιμότητα Δραστηριότητας 

Η παρούσα δραστηριότητα εξυπηρετεί το δικαίωμα πρόσβασης 
των μελών του ΕΑΔ σε ευρωπαϊκές πρακτικές. 
Το ΕΑΔ έχει την υποχρέωση να τροφοδοτεί τη βάση δεδομένων 
του ENRD «RDP Project Database», ενώ παράλληλα έχουν τεθεί 
ποσοτικοί στόχοι για την παραγωγή δελτίων των έργων βάσει 
προτύπου που συμφωνήθηκε με όλα τα ΕΑΔ. 
Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία του ΕΑΔ με την πρωτοβουλία 
RDP Project Database μπορεί να αποφέρει διπλό όφελος: 
α) την παροχή ιδεών προς τα μέλη του ΕΑΔ για το σχεδιασμό και 
την υλοποίηση καινοτόμων έργων αγροτικής ανάπτυξης και  
β) την προβολή και προώθηση των ελληνικών έργων, ιδιαίτερα 
αυτών που έχουν ήδη επιλεχθεί ως αξιοσημείωτες πρακτικές στο 
πλαίσιο της Δραστηριότητας 2.1.2. 

• Παροχή πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων 
(RDP Project Database). 

• Άντληση πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων 
(RDP Project Database). 

Ωφελούμενοι 

Τα μέλη του ΕΑΔ. 
Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι του ΠΑΑ. 

Φορείς υλοποίησης 

• Η Δομή του ΕΑΔ θα έχει τη συνολική επίβλεψη για τη 
δημιουργία της βάσης δεδομένων. Η καταγραφή των τεχνικών 
προδιαγραφών και η δημιουργία της βάσης είναι δυνατόν να 
ανατεθούν σε εξωτερικό ανάδοχο, εξειδικευμένο στη 
δημιουργία βάσεων δεδομένων, ο οποίος θα συνεργάζεται 
στενά με τη Δομή για τη σωστή αποτύπωση των πληροφοριών.  

• Την τεχνική στήριξη της Δομής δύναται να αναλάβει εξωτερικός 
ανάδοχος. 

Ενέργεια 2.1 «Συλλογή αξιοσημείωτων πρακτικών» 
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• Η προβολή των ελληνικών έργων του ΠΑΑ μέσα από 
συμμετοχικές διαδικασίες. 

• Η ενημέρωση των μελών του ΕΑΔ και του ευρύτερου κοινού για 
τα επιτεύγματα των ελληνικών έργων και τη συμβολή τους στην 
αγροτική ανάπτυξη και τους στόχους της αγροτικής πολιτικής. 

Δραστηριότητα 2.2.1: «Διάχυση αξιοσημείωτων πρακτικών » 

Άξονας Προτεραιότητας 2 Ενέργεια 2.2 Δραστηριότητα 2.2.1 

Στόχοι Δραστηριότητας 

Ενδεικτικές Δράσεις 

Σκοπιμότητα Δραστηριότητας 
Η διάχυση μέσω των εκδηλώσεων έχει άμεσο χαρακτήρα και 
ενέχει τη συμμετοχική διάσταση, ενώ κατά τις ημέρες μελέτης τα 
μέλη της ομάδας που συμμετέχουν είναι περιορισμένα και το υπό 
μελέτη θέμα συγκεκριμένο, με αποτέλεσμα η διάχυση της 
πληροφορίας να είναι εστιασμένη, γρήγορη και αποτελεσματική. 
Η διάχυση μέσω της ιστοσελίδας θα εξασφαλίσει τη συνεχή ροή 
πληροφοριών για τις ορθές πρακτικές. Παράλληλα, η διάχυση 
μέσω εκδόσεων αποτελεί ένα ελκυστικό και προσιτό μέσο για 
αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, ενώ στην 
έντυπη μορφή τους μπορούν να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό 
εργαλείο για την προβολή των ορθών πρακτικών, εφόσον 
διανεμηθούν στα πλαίσια εκθέσεων αγροτικού περιεχομένου και 
άλλων εκδηλώσεων που θα συμμετέχει το Δίκτυο. 

• Διοργάνωση εκδηλώσεων σε εθνικό ή και διακρατικό επίπεδο 
(βραβεύσεων, προβολής αξιοσημείωτων πρακτικών κλπ.) 

• Ημέρες μελέτης για τα μέλη (Study days) με εργαστήρια, 
επιτόπιες επισκέψεις σε σχετικές πρακτικές στην Ελλάδα και στις 
υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. 

• Σύνδεση με τη βάση δεδομένων. 
• Ανάρτηση πληροφοριών για τις αξιοσημείωτες πρακτικές στην 

ιστοσελίδα του ΕΑΔ. 
• Προσδιορισμός αξιοσημείωτων πρακτικών προς διάχυση. 
• Δημοσίευση ενημερωτικών φυλλαδίων (ηλεκτρονικά και έντυπα). 

Ωφελούμενοι 

Τα μέλη του ΕΑΔ. 
Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι του ΠΑΑ. 
Τα μέλη άλλων ΕΑΔ. 

Φορείς υλοποίησης 

• Η Δομή του ΕΑΔ θα έχει την ευθύνη για τη διοργάνωση των 
εκδηλώσεων, τη δημοσίευση πληροφοριών στην ιστοσελίδα 
του ΕΑΔ, τις ημέρες μελέτης, την επιλογή των αξιοσημείωτων 
πρακτικών για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ και την επίβλεψη της 
έκδοσης των ενημερωτικών φυλλαδίων. 

• Ο ανάδοχος για τη δημιουργία της ιστοσελίδας θα έχει την 
ευθύνη και για τη δημιουργία συνδέσμου στην ιστοσελίδα του 
ΕΑΔ με σκοπό την πρόσβαση στη βάση δεδομένων. 

Ενέργεια 2.2 «Διάχυση αξιοσημείωτων πρακτικών» 
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Ο 3ος Άξονας περιλαμβάνει τη διάχυση των αποτελεσμάτων του ΠΑΑ 

Άξονας Προτεραιότητας 3 
«Διάχυση αποτελεσμάτων του ΠΑΑ σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο» 

Ενέργεια 3.1 
 «Διάχυση των αποτελεσμάτων του ΠΑΑ σε 

τοπικό και εθνικό επίπεδο» 

Δραστηριότητα 3.1.1 
«Παρεμβάσεις για τη διάχυση των 

αποτελεσμάτων του ΠΑΑ» 

Δραστηριότητα 3.2.1 
«Συνοπτική και θεματική παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων» 

Ενέργεια 3.2 
«Διάχυση των αποτελεσμάτων του ΠΑΑ σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο» 
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• Η ενημέρωση του αγροτικού κόσμου και του πληθυσμού 
γενικότερα στην Ελλάδα για τη χρήση των κοινοτικών και 
εθνικών πόρων στην αγροτική ανάπτυξη. 

• Ενημέρωση σχετικά με τις επιπτώσεις των έργων του ΠΑΑ 
στους κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες και στην ποιότητα ζωής 
στις αγροτικές περιοχές. 

Δραστηριότητα 3.1.1: «Παρεμβάσεις για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του ΠΑΑ» 

Άξονας Προτεραιότητας 3 Ενέργεια 3.1 Δραστηριότητα 3.1.1 

Στόχοι Δραστηριότητας 

Ενδεικτικές Δράσεις 

Σκοπιμότητα Δραστηριότητας 

Το ΠΑΑ υποστηρίζει την υλοποίηση έργων για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της 
υπαίθρου, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές 
περιοχές και την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης. Τα 
επιτεύγματα των έργων αυτών συνεισφέρουν στην αειφόρο 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και στη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού σε αυτές.  
Η διεξοδική πληροφόρηση των φορέων για την αγροτική ανάπτυξη 
και του πληθυσμού για τα αποτελέσματα των έργων είναι 
σημαντική για την ευαισθητοποίηση όσον αφορά στις δυνατότητες 
που παρέχει το πρόγραμμα, έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη 
υποστήριξη και συμμετοχή στα μέτρα του ΠΑΑ. 
Για αποτελεσματική διάχυση, προτείνεται η υλοποίηση 
παρεμβάσεων που συνδυάζουν διάφορα μέσα. 

• Συμμετοχή με θέμα το ΠΑΑ σε εκδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο 
(μέσω περιπτέρων, παρουσιάσεων κλπ). 

• Διάχυση μέσω της ιστοσελίδας του ΕΑΔ. 
• Διοργάνωση εκδηλώσεων 

Ωφελούμενοι 

Τα μέλη του ΕΑΔ. 
Ο αγροτικός κόσμος και ο πληθυσμός γενικότερα. 

Φορείς υλοποίησης 

• Η Δομή του ΕΑΔ θα έχει τη συνολική επίβλεψη και το 
συντονισμό. 

Ενέργεια 3.1 «Διάχυση των αποτελεσμάτων του ΠΑΑ σε τοπικό και εθνικό επίπεδο» 
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• Η ενημέρωση του κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα 
επιτεύγματα του ΠΑΑ και τη χρήση των κοινοτικών και εθνικών 
πόρων που διατίθενται για έργα αγροτικής ανάπτυξης στην 
Ελλάδα. 

Δραστηριότητα 3.2.1: «Συνοπτική και θεματική παρουσίαση των αποτελεσμάτων» 

Άξονας Προτεραιότητας 3 Ενέργεια 3.2 Δραστηριότητα 3.2.1 

Στόχοι Δραστηριότητας 

Ενδεικτικές Δράσεις 

Σκοπιμότητα Δραστηριότητας 

Η διασύνδεση του ΕΑΔ με άλλα ΕΑΔ κρατών-μελών μέσω του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης προσδίδει στο ΠΑΑ 
της χώρας ένα συμπληρωματικό χαρακτήρα στην εφαρμογή 
αγροτικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως ανέδειξε και ο 
διάλογος για το μέλλον της ΚΑΠ, η ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική, 
παρόμοια με τους μηχανισμούς του Δικτύου, «υφαίνεται» από τα 
μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου. Η ενημέρωση των φορέων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί επομένως υποχρέωση και ανάγκη, 
αφ’ ενός για την προβολή της συμβολής του ΠΑΑ στην αγροτική 
ανάπτυξη στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη, αφ’ 
ετέρου για την εξασφάλιση ενεργού ρόλου του ΕΑΔ και των 
φορέων που το απαρτίζουν στο σχεδιασμό της ευρωπαϊκής 
αγροτικής πολιτικής. 
Η επίτευξη αποτελεσματικής διάχυσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα 
μπορούσε να υλοποιηθεί μέσω ενός προγράμματος 
παρουσιάσεων σε ευρωπαϊκές εκδηλώσεις. 

• Παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις του ENRD. 
• Συμμετοχή σε ευρωπαϊκές εκθέσεις και εκδηλώσεις. 

Ωφελούμενοι 

Τα μέλη του ΕΑΔ. 
Οι φορείς που εμπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Φορείς υλοποίησης 

• Η Δομή του ΕΑΔ θα έχει τη συνολική επίβλεψη και το 
συντονισμό. 

Ενέργεια 3.2 «Διάχυση των αποτελεσμάτων του ΠΑΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο» 
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Ο 4ος Άξονας ασχολείται με την ανταλλαγή εμπειριών και μεταφορά 
τεχνογνωσίας 

Άξονας Προτεραιότητας 4 
«Οργάνωση ανταλλαγών εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης» 

Ενέργεια 4.1 
 «Λειτουργία θεματικών ομάδων εργασίας» 

Δραστηριότητα 4.1.1 
«Σύσταση, οργάνωση και υποστήριξη 

Θεματικών Ομάδων Εργασίας» 

Δραστηριότητα 4.2.1 
«Ενίσχυση ικανοτήτων των Ομάδων 

Τοπικής Δράσης» 

Ενέργεια 4.2 
«Ενίσχυση ικανοτήτων ειδικών ομάδων 

στόχου» 

Δραστηριότητα 4.2.2 
«Ενίσχυση ικανοτήτων λοιπών 

δικαιούχων του ΠΑΑ» 

Δραστηριότητα 4.1.2 
«Διάχυση αποτελεσμάτων των Θεματικών 

Ομάδων Εργασίας» 
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• Η ενεργός συμμετοχή και η διασύνδεση των μελών του ΕΑΔ 
μέσω Θεματικών Ομάδων Εργασίας. 

• Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του έργου των 
Θεματικών Ομάδων Εργασίας. 

• Η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των μελών των Θεματικών 
Ομάδων Εργασίας. 

• Διασύνδεση, ενημέρωση, διάχυση, προώθηση συμμετοχικών 
διαδικασιών. 

Δραστηριότητα 4.1.1: «Σύσταση, οργάνωση και υποστήριξη Θεματικών Ομάδων 
Εργασίας» 

Άξονας Προτεραιότητας 4 Ενέργεια 4.1 Δραστηριότητα 4.1.1 

Στόχοι Δραστηριότητας 

Ενδεικτικές Δράσεις 

Σκοπιμότητα Δραστηριότητας 

Για την ορθή λειτουργία του ΕΑΔ προβλέπεται η σύσταση ειδικών 
ομάδων στις οποίες θα συμμετέχουν μέλη του Δικτύου και θα 
εξετάζουν συγκεκριμένα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. 
Ειδικότερος στόχος της Δραστηριότητας είναι η ενεργοποίηση των 
μελών του Δικτύου μέσω της συμμετοχής τους σε συγκεκριμένες 
θεματικές ομάδες εργασίας, οι οποίες θα έχουν ως στόχο τη 
μελέτη ζητημάτων αγροτικής πολιτικής/ανάπτυξης, την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και εμπειριών καθώς και τη δημιουργία χρήσιμων 
εργαλείων-προτάσεων. 
Οι ομάδες αυτές θα συγκροτούνται με βάση μια θεματική ενότητα, 
ενώ είναι δυνατόν να συμμετέχουν σε αυτήν και εξωτερικοί φορείς 
ή και μεμονωμένα άτομα σχετικά με το αντικείμενο. 
Οι Θεματικές Ομάδες Εργασίας θα πρέπει να σχεδιάζουν και να 
ενεργούν βάσει προγραμματισμού. 

• Καθορισμός Θεματικών Προτεραιοτήτων και σύσταση 
Θεματικών Ομάδων Εργασίας. 

• Προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων των 
Θεματικών Ομάδων Εργασίας. 

• Κατάρτιση για την εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών στη 
λειτουργία των Θεματικών Ομάδων Εργασίας - σεμινάρια. 

Ωφελούμενοι 

Τα μέλη του ΕΑΔ. 
Ο αγροτικός πληθυσμός.  
Το ευρύτερο κοινό. 

Φορείς υλοποίησης 

• Η σύσταση των Θεματικών Ομάδων Εργασίας θα 
πραγματοποιηθεί από τη Δομή του Δικτύου και τη Συντονιστική 
Επιτροπή. 

• Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων θα καταρτισθεί από τις 
Θεματικές Ομάδες Εργασίας, με την υποστήριξη της Δομής. 

• Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από εξωτερικό ανάδοχο, ενώ την 
επίβλεψη θα έχει η Δομή του ΕΑΔ. 

Ενέργεια 4.1 «Λειτουργία θεματικών ομάδων εργασίας» 
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• Παροχή τεχνογνωσίας στα μέλη του Δικτύου και κάλυψη 
αναγκών αυτών σε τρέχοντα ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης. 

• Πληροφόρηση και ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων. 

Δραστηριότητα 4.1.2: «Διάχυση αποτελεσμάτων των Θεματικών Ομάδων Εργασίας» 

Άξονας Προτεραιότητας 4 Ενέργεια 4.1 Δραστηριότητα 4.1.3 

Στόχοι Δραστηριότητας 

Ενδεικτικές Δράσεις 

Σκοπιμότητα Δραστηριότητας 

Στο πλαίσιο της Δραστηριότητας 4.1.2 πρόκειται να εφαρμοστούν 
οι ενέργειες διάχυσης που θα έχουν προβλεφθεί στο πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων των Θεματικών Ομάδων Εργασίας. 
Το πρόγραμμα αυτό θα περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που θα 
υλοποιηθούν από τις ΘΟΕ καθ’όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους. 
Πιο συγκεκριμένα: 
• Διεξαγωγή εργαστηρίων. 
• Παραγωγή έντυπου υλικού. 
• Υλοποίηση συναντήσεων μεταξύ των ομάδων και άλλων 

φορέων αγροτικής ανάπτυξης. 

• Παραγωγή έντυπου υλικού. 

Ωφελούμενοι 

Τα μέλη του ΕΑΔ. 
Ο αγροτικός πληθυσμός. 
Το ευρύτερο κοινό. 

Φορείς υλοποίησης 

• Τη συνολική ευθύνη παραγωγής έντυπου υλικού έχουν οι 
Θεματικές Ομάδες με την υποστήριξη ενός εμπειρογνώμονα. 

Ενέργεια 4.1 «Λειτουργία θεματικών ομάδων εργασίας» 
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• Βελτίωση της ικανότητας των ΟΤΔ στην εφαρμογή της 
προσέγγισης LEADER. 

• Βελτίωση στην υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στην 
προσέγγιση LEADER. 

Δραστηριότητα 4.2.1: «Ενίσχυση ικανοτήτων των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)» 

Άξονας Προτεραιότητας 4 Ενέργεια 4.2 Δραστηριότητα 4.2.1 

Στόχοι Δραστηριότητας 

Ενδεικτικές Δράσεις 

Σκοπιμότητα Δραστηριότητας 

Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των φορέων που διαχειρίζονται τα 
μέτρα του άξονα 4 σε θέματα παρακολούθησης και αξιολόγησης 
του ΠΑΑ κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική αφού έχει οριστεί και σαν 
ένας από τους στόχους του ΕΑΔ από τα μέλη του. 
Οι απαιτήσεις του ΠΑΑ για τη διαχείριση έργων διατοπικής και 
διακρατικής συνεργασίας υποχρεωτικά από ΟΤΔ που έχουν 
επιλεγεί στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενισχύουν την 
σκοπιμότητα υλοποίησης δράσεων για την ενίσχυση των 
ικανοτήτων των ΟΤΔ. 

• Κατάρτιση προς τις Ομάδες Τοπικής Δράσης. 
• Συναντήσεις των Ομάδων Τοπικής Δράσης και ανταλλαγή 

εμπειριών. 
• Διοργάνωση εθνικών και ευρωπαϊκών εκδηλώσεων  LEADER. 

Ωφελούμενοι 

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης. 

Φορείς υλοποίησης 
• Υπεύθυνη για την κατάρτιση είναι η Δομή με την υποστήριξη 

της Συντονιστικής Επιτροπής και σε συνεργασία με το Δίκτυο 
LEADER. Σύμβουλοι/εμπειρογνώμονες μπορούν να 
συμβάλουν στην εκπόνηση και υλοποίηση προγράμματος 
κατάρτισης και στην σύνταξη οδηγού αυτό-αξιολόγησης. 

• Την ευθύνη για την υλοποίηση εργαστηρίων μεταξύ των ΟΤΔ 
θα έχουν οι ίδιες οι ΟΤΔ, υπό την επίβλεψη της Δομής του 
Δικτύου, η οποία δύναται να διοργανώνει τις συναντήσεις. 

• Η Δομή θα έχει τη συνολική επίβλεψη και συντονισμό της 
διοργάνωσης. 

Ενέργεια 4.2 «Ενίσχυση ικανοτήτων ειδικών ομάδων στόχου» 
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• Βελτίωση των ικανοτήτων λοιπών δικαιούχων του ΠΑΑ (πλην 
των ΟΤΔ) σε θέματα υλοποίησης των μέτρων του ΠΑΑ 

• Βελτίωση της υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται 
από το ΠΑΑ. 

Δραστηριότητα 4.2.2: «Ενίσχυση ικανοτήτων λοιπών δικαιούχων του ΠΑΑ» 

Άξονας Προτεραιότητας 4 Ενέργεια 4.2 Δραστηριότητα 4.2.2 

Στόχοι Δραστηριότητας 

Ενδεικτικές Δράσεις 

Σκοπιμότητα Δραστηριότητας 

Εκτός από την ενίσχυση των ικανοτήτων των ΟΤΔ κρίνεται 
σκόπιμη η ενδυνάμωση και άλλων ομάδων δικαιούχων του ΠΑΑ, 
με σκοπό την ορθότερη διαχείριση και υλοποίηση των μέτρων του 
ΠΑΑ.  

• Κατάρτιση προς τους φορείς εφαρμογής του ΠΑΑ. 
• Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ επιμέρους ομάδων δικαιούχων 

του ΠΑΑ (π.χ. νέων αγροτών, ΟΤΑ κλπ). 

Ωφελούμενοι 

Φορείς εφαρμογής του ΠΑΑ. 
Δικαιούχοι του ΠΑΑ. 

Φορείς υλοποίησης 

• Την κατάρτιση των φορέων εφαρμογής θα αναλάβει εξωτερικός 
ανάδοχος, υπό την επίβλεψη της Δομής του Δικτύου. 

• Τη διοργάνωση των συναντήσεων  μεταξύ επιμέρους ομάδων 
δικαιούχων του ΠΑΑ θα αναλάβει η Δομή του Δικτύου σε 
συνεργασία με εκπροσώπους των δικαιούχων. 

Ενέργεια 4.2 «Ενίσχυση ικανοτήτων ειδικών ομάδων στόχου» 
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Ο 5ος Άξονας περιλαμβάνει την ανάπτυξη διατοπικών και διακρατικών 
συνεργασιών 

Άξονας Προτεραιότητας 5 
«Παροχή τεχνικής στήριξης για τη διατοπική και διακρατική συνεργασία στο 

πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ» 

Δραστηριότητα 5.1.1 
«Τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία και 

διαχείριση διατοπικών έργων» 

Ενέργεια 5.1 
«Ενέργειες για την παροχή υποστήριξης στη 

διατοπική και διακρατική συνεργασία» 

Δραστηριότητα 5.1.2  
«Τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία και 

διαχείριση διακρατικών έργων» 
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• Βελτίωση της ικανότητας προετοιμασίας των φορέων που 
συμμετέχουν σε διατοπικά έργα. 

• Υποστήριξη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ποιοτικών 
διατοπικών έργων. 

Δραστηριότητα 5.1.1: «Τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία και διαχείριση 
διατοπικών έργων» 

Άξονας Προτεραιότητας 5 Ενέργεια 5.1 Δραστηριότητα 5.1.1 

Στόχοι Δραστηριότητας 

Ενδεικτικές Δράσεις 

Σκοπιμότητα Δραστηριότητας 

Η διατοπική συνεργασία αφορά συνεργασία στο εσωτερικό της 
χώρας για την εφαρμογή κοινών δράσεων. 
Παρ’ όλο που η προσέγγιση LEADER δεν είναι καινούρια και ένας 
σημαντικός αριθμός τοπικών φορέων είναι εξοικειωμένος με 
αυτήν, η διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης 
ανέδειξε την ανάγκη των φορέων-μελών του Δικτύου στην 
απόκτηση υποστήριξης κατά την εφαρμογή της προσέγγισης 
LEADER και στην εφαρμογή διατοπικών και διακρατικών 
συνεργασιών. 
Τέτοιου είδους συνεργασίες μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ 
ΟΤΔ που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του Άξονα 4. 

• Παροχή πληροφόρησης και συμβουλών σε φορείς που 
προετοιμάζουν διατοπικά έργα. 

Ωφελούμενοι 

Οι ΟΤΔ. 
Τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς που εμπλέκονται στη διατοπική 
συνεργασία. 

Φορείς υλοποίησης 

• Η Δομή του ΕΑΔ θα έχει την ευθύνη για την υλοποίηση αυτής 
της δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να εξεταστεί η 
δυνατότητα υποστήριξης της Δομής από εξειδικευμένο 
εμπειρογνώμονα/σύμβουλο. 

Ενέργεια 5.1 «Ενέργειες για την παροχή υποστήριξης στη διατοπική και διακρατική συνεργασία» 
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• Βελτίωση της ικανότητας προετοιμασίας των φορέων που 
συμμετέχουν σε διακρατικά έργα. 

• Βελτίωση της ικανότητας για την εύρεση πιθανών διακρατικών 
συνεργατών. 

• Υποστήριξη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ποιοτικών 
διακρατικών έργων. 

Δραστηριότητα 5.1.2: «Τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία και διαχείριση 
διακρατικών έργων» 

Άξονας Προτεραιότητας 5 Ενέργεια 5.1 Δραστηριότητα 5.1.2 

Στόχοι Δραστηριότητας 

Ενδεικτικές Δράσεις 

Σκοπιμότητα Δραστηριότητας 

Η διακρατική συνεργασία αφορά συνεργασία μεταξύ περιοχών της 
χώρας με περιοχές άλλων κρατών-μελών ή τρίτων χωρών για την 
εφαρμογή κοινών δράσεων.  
Η εμπειρία από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, μας 
απέδειξε πως η διακρατική συνεργασία αφορά μια μορφή 
συνεργασίας η οποία απαιτεί ιδιαίτερη και εστιασμένη υποστήριξη. 
Το ENRD παρέχει ήδη εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα 
διακρατικής συνεργασίας, όπως το εγχειρίδιο για τη διακρατική 
συνεργασία και το εργαλείο «LEADER Προσφορές Συνεργασίας». 
Ο ρόλος των ΕΑΔ των κρατών-μελών είναι να ενημερώνουν τα 
μέλη τους για τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ENRD και 
να παρέχουν με τη σειρά τους την κατάλληλη υποστήριξη για την 
πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. 

• Παροχή πληροφόρησης και συμβουλών σε φορείς που 
προετοιμάζουν διακρατικά έργα. 

• Υποστήριξη στην εύρεση διακρατικών συνεργατών. 
• Υποστήριξη στην εύρεση διακρατικών συνεργατών με τη 

βοήθεια ηλεκτρονικών εργαλείων. 

Ωφελούμενοι 

Οι ΟΤΔ στην Ελλάδα. 
Τοπικοί φορείς που ενδιαφέρονται/είναι επιλέξιμοι για υλοποίηση 
διακρατικών συνεργασιών. 

Φορείς υλοποίησης 

• Η Δομή του ΕΑΔ θα έχει την ευθύνη για την υλοποίηση αυτής 
της Δραστηριότητας σε στενή συνεργασία με τις ΟΤΔ. Η 
υποστήριξη από κάποιον εμπειρογνώμονα/σύμβουλο κρίνεται 
σκόπιμη για τη σύνταξη του εγχειρίδιου διακρατικής 
συνεργασίας, καθώς και για την οργάνωση διακρατικού 
σεμιναρίου στην Ελλάδα. 

Ενέργεια 5.1 «Ενέργειες για την παροχή υποστήριξης στη διατοπική και διακρατική συνεργασία» 
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Ο 6ος Άξονας ασχολείται με τη διασύνδεση του ΕΑΔ τόσο με το ENRD όσο 
και με τα υπόλοιπα Αγροτικά Δίκτυα των κρατών-μελών 

Άξονας Προτεραιότητας 6 
«Συνεργασία και διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα άλλα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα» 

Ενέργεια 6.1 
«Συνεργασία του ΕΑΔ με το 

ENRD» 

Δραστηριότητα 6.1.1 
«Συνεργασία του ΕΑΔ με 

το ENRD» 

Δραστηριότητα 6.2.1 
«Διοργάνωση 
εκδηλώσεων/ 

πρωτοβουλιών από το 
ΕΑΔ» 

Δραστηριότητα 6.3.1 
«Συμμετοχή σε 

εκδηλώσεις του ENRD 
και άλλων ΕΑΔ» 

Ενέργεια 6.2 
«Διοργάνωση 

εκδηλώσεων/πρωτοβουλιών 
από το ΕΑΔ» 

Ενέργεια 6.3 
«Συμμετοχή σε εκδηλώσεις 
του ENRD και άλλων ΕΑΔ» 
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• Προβολή της δράσης του Δικτύου στον Ευρωπαϊκό χώρο. 
• Βελτίωση της γνώσης που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 

τις δράσεις του ελληνικού ΕΑΔ. 
• Τακτική επικοινωνία και διάλογος του ελληνικού ΕΑΔ με το 

Contact Point του ENRD. 
• Βελτίωση της υλοποίησης των δράσεων του ελληνικού ΕΑΔ με 

τη χρήση εργαλείων και μεθοδολογιών που σχεδιάζονται από 
το Contact Point για τα ΕΑΔ. 

Δραστηριότητα 6.1.1: «Συνεργασία του ΕΑΔ με το ENRD» 

Άξονας Προτεραιότητας 6 Ενέργεια 6.1 Δραστηριότητα 6.1.1 

Στόχοι Δραστηριότητας 

Ενδεικτικές Δράσεις 

Σκοπιμότητα Δραστηριότητας 

Τα αποτελέσματα των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο 
του ΕΑΔ στην Ελλάδα είναι χρήσιμα κυρίως για τα μέλη του 
Δικτύου, αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο για τον αγροτικό 
πληθυσμό της χώρας. Λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά προβλήματα 
που εντοπίζονται στον αγροτικό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τις κοινές προοπτικές των αγροτικών πολιτικών ανά κράτος-
μέλος, κρίνεται σκόπιμη η προβολή των αποτελεσμάτων που 
προκύπτουν από την υλοποίηση των δράσεων του ΕΑΔ σε όλους 
τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αγροτικής 
ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Μέσα από την προβολή των ενεργειών του ΕΑΔ είναι δυνατό να 
επιτευχθούν συνέργειες και να διερευνηθούν κοινοί στόχοι, 
προτεραιότητες και προοπτικές με το ENRD. 

• Σύνταξη εκθέσεων διάχυσης, συμμετοχή στις εκδόσεις του 
ENRD. 

• Τακτικές ανταλλαγές μεταξύ του ΕΑΔ και του Contact Point. 

Ωφελούμενοι 

Τα μέλη του Δικτύου. 
Τα μέλη των υπολοίπων ΕΑΔ. 
Ο ευρωπαϊκός αγροτικός πληθυσμός. 

Φορείς υλοποίησης 

• Την επιλογή των θεματικών αντικειμένων που θα 
περιλαμβάνονται στις εκθέσεις θα αναλάβει η Δομή του 
Δικτύου, ενώ για τη σύνταξη αυτών θα είναι υπεύθυνα τα Μέλη 
του Δικτύου. Τη μετάφραση θα αναλάβει εξωτερικός 
συνεργάτης-μεταφραστής. 

• Η Δομή του ΕΑΔ έχει την ευθύνη για την υλοποίηση της δράσης 
και αποτελεί το βασικό συνομιλητή του ΕΑΔ  με το Contact 
Point του ENRD. 

Ενέργεια 6.1 «Ενέργειες προβολής των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Αγροτικού Δικτύου προς το ENRD» 
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• Αυξημένη προβολή του ΕΑΔ στον ευρωπαϊκό χώρο. 
• Αύξηση ευκαιριών συνεργασίας με άλλα ΕΑΔ / φορείς από 

άλλες χώρες. 
• Ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων. 
• Προώθηση της δικτύωσης μεταξύ διοικητικών φορέων. 
• Βελτίωση της τεχνογνωσίας/εμπειρίας της Δομής του ΕΑΔ. 

Δραστηριότητα 6.2.1: «Διοργάνωση εκδηλώσεων/πρωτοβουλιών από το ΕΑΔ» 

Άξονας Προτεραιότητας 6 Ενέργεια 6.2 Δραστηριότητα 6.2.1 

Στόχοι Δραστηριότητας 

Ενδεικτικές Δράσεις 

Σκοπιμότητα Δραστηριότητας 

Είναι γεγονός πως στον αγροτικό χώρο εντοπίζονται προβλήματα 
τα οποία παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών απαιτείται 
η υλοποίηση κοινών δράσεων από όλα τα κράτη-μέλη ή από 
ομάδες κρατών-μελών. 
Συγκεκριμένος στόχος είναι η ανταλλαγή εμπειρίας σε θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος αλλά και σε θέματα στα οποία οι φορείς που 
συμμετέχουν στο ΕΑΔ έχουν ανάγκη περισσότερης ή πιο 
εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας. 

• Διοργάνωση διακρατικών σεμιναρίων από το ΕΑΔ. 
• Διοργάνωση εργαστηρίων μεταξύ στελεχών της Δομής του ΕΑΔ 

και ώριμων Αγροτικών Δικτύων άλλων κρατών-μελών. 

Ωφελούμενοι 

Η Δομή του Δικτύου. 
Οι δομές των ΕΑΔ που θα επιλεγούν. 
Τα μέλη του Δικτύου. 
Τα μέλη άλλων ΕΑΔ. 
Ο ευρωπαϊκός αγροτικός πληθυσμός. 

Φορείς υλοποίησης 

• Υπεύθυνη για την επιλογή των ΕΑΔ με τα οποία θα συνεργαστεί 
το ελληνικό Δίκτυο για την υλοποίηση των εργαστηρίων είναι η 
Δομή του Δικτύου. Την προετοιμασία του υλικού που θα 
συζητηθεί στο πλαίσιο των εργαστηρίων θα αναλάβουν τα μέλη 
του Δικτύου μέσω των θεματικών ομάδων εργασίας και τα μέλη 
των υπολοίπων ΕΑΔ που θα συμμετέχουν στα εργαστήρια. 

• Η Δομή του Δικτύου σε συνεργασία με τις δομές των ΕΑΔ που 
θα επιλεγούν. 

Ενέργεια 6.2 «Διοργάνωση εκδηλώσεων/πρωτοβουλιών από το Ελληνικό ΕΑΔ» 
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• Τακτική επαφή του ελληνικού ΕΑΔ με το ENRD. 
• Βελτίωση της εμπειρίας του ελληνικού ΕΑΔ στη δικτύωση σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 
• Η συμβολή του ΕΑΔ σε πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 
• Αύξηση ευκαιριών συνεργασίας με άλλα ΕΑΔ. 

Δραστηριότητα 6.3.1: «Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του ENRD και άλλων ΕΑΔ» 

Άξονας Προτεραιότητας 6 Ενέργεια 6.3 Δραστηριότητα 6.3.1 

Στόχοι Δραστηριότητας 

Ενδεικτικές Δράσεις 

Σκοπιμότητα Δραστηριότητας 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης διοργανώνει κάθε 
έτος σημαντικό αριθμό εκδηλώσεων στις οποίες συμμετέχουν 
εκπρόσωποι από όλα τα ΕΑΔ, αλλά και εμπειρογνώμονες. 
Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι η υποστήριξη των ΕΑΔ 
στην εφαρμογή και αξιολόγηση των Σχεδίων Δράσης αλλά και των 
ευρωπαϊκών αγροτικών πολιτικών γενικότερα. 
Εκτός από το ENRD ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις διοργανώνουν 
και τα ΕΑΔ, στο πλαίσιο των Θεματικών Ομάδων Εργασίας και 
άλλων δραστηριοτήτων τους. Εκπρόσωποι του ελληνικού Δικτύου 
μπορούν να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις Δικτύων που 
ασχολούνται με ζητήματα που αφορούν και τον ελληνικό αγροτικό 
χώρο, ενώ χρήσιμη κρίνεται και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις 
Δικτύων που παρουσιάζουν καινοτόμες δράσεις. 

• Συμμετοχή στις συναντήσεις του ENRD. 
• Συμμετοχή στις θεματικές πρωτοβουλίες του ENRD. 
• Συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΑΔ στις Επιτροπές του ENRD. 
• Συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΑΔ σε εκδηλώσεις άλλων ΕΑΔ. 

Ωφελούμενοι 

Τα μέλη του Δικτύου. 
Ο ευρωπαϊκός αγροτικός πληθυσμός. 

Φορείς υλοποίησης 

• Την ευθύνη για τον ορισμό και την επιλογή των εκπροσώπων 
που θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του ENRD θα έχει η 
Δομή του Δικτύου. 

• Την ευθύνη για την επιλογή των συναντήσεων στις οποίες θα 
συμμετέχουν οι εκπρόσωποι θα έχει η Δομή του Δικτύου. 

Ενέργεια 6.3 «Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του ENRD και των άλλων ΕΑΔ» 
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Ο τελευταίος Άξονας συνδέεται με την παράλληλη αξιολόγηση του ΠΑΑ 

Άξονας Προτεραιότητας 7 
«Συμβολή στην παράλληλη αξιολόγηση του ΠΑΑ» 

Ενέργεια 7.1 
«Βελτίωση ικανοτήτων σε θέματα 

αξιολόγησης του ΠΑΑ» 

Δραστηριότητα 7.1.1 
«Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα 

αξιολόγησης» 

Δραστηριότητα 7.2.1 
«Διάχυση με ολοκληρωμένη 

προσέγγιση» 

Δραστηριότητα 7.3.1 
«Δικτύωση σε εθνικό και διακρατικό 

επίπεδο» 

Ενέργεια 7.2 
«Διάχυση αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης» 

Ενέργεια 7.3 
«Δικτύωση σε θέματα αξιολόγησης» 
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• Η βελτίωση των ικανοτήτων των φορέων εφαρμογής σε θέματα 
αξιολόγησης. 

• Η βελτίωση των ικανοτήτων αξιολόγησης σε διακριτές 
θεματικές ενότητες. 

Δραστηριότητα 7.1.1: «Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα αξιολόγησης» 

Άξονας Προτεραιότητας 7 Ενέργεια 7.1 Δραστηριότητα 7.1.1 

Στόχοι Δραστηριότητας 

Ενδεικτικές Δράσεις 

Σκοπιμότητα Δραστηριότητας 

Για την καλύτερη οργάνωση της παράλληλης αξιολόγησης το ΕΑΔ, 
ως ένα εθνικό Δίκτυο που διασυνδέει τους φορείς που εμπλέκονται 
στην αγροτική ανάπτυξη, μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των 
ικανοτήτων των φορέων εφαρμογής του ΠΑΑ. Μέσα από την 
καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων και του περιεχομένου της 
αξιολόγησης, οι φορείς εφαρμογής θα μπορούν να έχουν ενεργό 
ρόλο στην πρόοδο του προγράμματος σε σχέση με την επίτευξη 
των στόχων και τη βελτίωση της εφαρμογή αυτό. 
Η δραστηριότητα αυτή θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το 
υλικό εκπαίδευσης που προβλέπεται να παράγει ο σύμβουλος 
αξιολογήσεων του ΠΑΑ.  

• Καταγραφή αναγκών κατάρτισης. 
• Κατάρτιση των εμπλεκομένων φορέων εφαρμογής σε θέματα 

αξιολόγησης. 

Ωφελούμενοι 

Τα στελέχη της ΕΥΔ ΠΑΑ. 
Τα στελέχη των λοιπών φορέων εφαρμογής και υλοποίησης του 
ΠΑΑ. 

Φορείς υλοποίησης 

• Η ΕΥΔ ΠΑΑ θα έχει τη συνολική ευθύνη για την καταγραφή των 
αναγκών και τον καθορισμό των δράσεων κατάρτισης σε 
θέματα αξιολόγησης, τόσο γενικά όσο και ανά θεματική ενότητα 
ανάλογα με τις ανάγκες των στελεχών. 

• Η ΕΥΔ ΠΑΑ θα σχεδιάσει τις τεχνικές προδιαγραφές για την 
επιλογή συμβούλου ο οποίος θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει 
τις δράσεις κατάρτισης και τα σεμινάρια. 

Ενέργεια 7.1 «Βελτίωση ικανοτήτων σε θέματα αξιολόγησης του ΠΑΑ» 
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• Βελτίωση της εφαρμογής των μέτρων του ΠΑΑ. 
• Διόρθωση παρεκκλίσεων από τους στόχους του ΠΑΑ. 
• Προώθηση της συμμετοχής των φορέων εφαρμογής στη 

βελτίωση της υλοποίησης των μέτρων του προγράμματος. 

Δραστηριότητα 7.2.1: «Διάχυση με ολοκληρωμένη προσέγγιση» 

Άξονας Προτεραιότητας 7 Ενέργεια 7.2 Δραστηριότητα 7.2.1 

Στόχοι Δραστηριότητας 

Ενδεικτικές Δράσεις 

Σκοπιμότητα Δραστηριότητας 

Η «ποικιλία» των μέτρων και φορέων εφαρμογής καταδεικνύει την 
ανάγκη διάχυσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης μέσω μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης λαμβάνοντας υπ’ όψη τα έντυπα, 
ηλεκτρονικά και συμμετοχικά εργαλεία διάχυσης. Οι δράσεις 
διάχυσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης προϋποθέτουν 
στενή συνεργασία με την ομάδα αξιολόγησης. 
Η διάχυση των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
προγράμματος θα απευθύνεται κυρίως στους φορείς εφαρμογής 
του προγράμματος με σκοπό τη βελτίωση της εφαρμογής του, 
αλλά και σε άλλους φορείς/υπηρεσίες που συμμετέχουν στο 
στρατηγικό σχεδιασμό των πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης. 

• Παραγωγή εγχειρίδιων για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης. 

• Ημερίδες για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. 
• Διακριτός χώρος στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ για την ανάρτηση 

κειμένων σχετικά με την αξιολόγηση. 

Ωφελούμενοι 

Τα στελέχη της ΕΥΔ ΠΑΑ. 
Τα στελέχη των φορέων εφαρμογής και υλοποίησης του ΠΑΑ. 

Φορείς υλοποίησης 

• Η ΕΥΔ ΠΑΑ θα σχεδιάσει τις τεχνικές προδιαγραφές για την 
επιλογή συμβούλου για την συγγραφή των εγχειριδίων. 

• Η ΕΥΔ ΠΑΑ θα έχει τη συνολική ευθύνη για τις δράσεις 
διάχυσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ενώ θα 
συνεργάζεται με την ομάδα αξιολόγησης. 

• Την ευθύνη ανάρτησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 
στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ θα έχει η Δομή του Δικτύου. 

Ενέργεια 7.2 «Διάχυση αποτελεσμάτων αξιολόγησης» 
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• Η διασύνδεση φορέων που εμπλέκονται στην αξιολόγηση 
αγροτικών προγραμμάτων για τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην 
Ελλάδα. 

• Βελτίωση της πορείας υλοποίησης του ΠΑΑ μέσα από 
βελτιωμένες/καινοτόμες προσεγγίσεις και εργαλεία 
αξιολόγησης. 

Δραστηριότητα 7.3.1: «Δικτύωση σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο» 

Άξονας Προτεραιότητας 7 Ενέργεια 7.3 Δραστηριότητα 7.3.1 

Στόχοι Δραστηριότητας 

Ενδεικτικές Δράσεις 

Σκοπιμότητα Δραστηριότητας 

Όλοι οι φορείς εφαρμογής και υλοποίησης του ΠΑΑ, καθώς και η 
ΕΥΔ ΠΑΑ εμπλέκονται στην αξιολόγηση με κάποιο τρόπο, είτε 
συμμετέχοντας άμεσα στο εθνικό Δίκτυο αξιολόγησης είτε σαν 
προμηθευτές πληροφοριών προς την αξιολόγηση. Η διασύνδεσή 
τους μέσα από θεματικές ομάδες εργασίας διευκολύνει την 
ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για την 
αποτελεσματικότερη αξιολόγηση και κατ’ επέκταση τη βελτίωση 
της εφαρμογής του ΠΑΑ.  
Η ευρωπαϊκή εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης μπορεί να 
συμβάλλει στη βελτίωση των ικανοτήτων για την αξιολόγηση του 
ελληνικού ΠΑΑ. Το ΕΑΔ, μέσα από τη διασύνδεσή του με το 
ENRD και τα άλλα ΕΑΔ μπορεί να έχει καταλυτικό ρόλο για τη 
μεταφορά αυτής της εμπειρίας. 

• Οργάνωση Θεματικών Ομάδων Εργασίας με βάση τις ανάγκες 
αξιολόγησης του ΠΑΑ. 

• Δικτύωση με εθνικά δίκτυα αξιολόγησης ΠΑΑ άλλων κρατών-
μελών. 

Ωφελούμενοι 

Τα στελέχη της ΕΥΔ ΠΑΑ. 
Τα στελέχη των φορέων εφαρμογής και υλοποίησης του ΠΑΑ. 
Το Δίκτυο αξιολόγησης του ΠΑΑ. 

Φορείς υλοποίησης 

• Η Δομή του Δικτύου θα έχει τη συνολική ευθύνη για τη σύσταση 
των ομάδων εργασίας σε θέματα αξιολόγησης.  

• Η Δομή του Δικτύου θα μπορεί να χρησιμοποιήσει 
εμπειρογνώμονες σε εξειδικευμένα θέματα. 

• Η Δομή του Δικτύου θα έχει τη συνολική ευθύνη για τη 
δικτύωση με τους φορείς των άλλων εθνικών δικτύων 
αξιολόγησης. 

Ενέργεια 7.3 «Δικτύωση σε θέματα αξιολόγησης» 
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Δείκτες υλοποίησης (1/5) 
• Οι δείκτες υλοποίησης των επιμέρους Δράσεων του ΕΑΔ θα οριστικοποιούνται στα ετήσια Σχέδια Δράσης, όπως αυτά θα 

διαμορφώνονται τον Ιανουάριο κάθε έτους. 
• Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται ενδεικτικοί δείκτες υλοποίησης ανά Δραστηριότητα. 

ΑΠ Δραστηριότητα Ενδεικτικοί δείκτες υλοποίησης 

1 Δραστηριότητα 1.1.1: Οργανωτικές δομές για τη 
λειτουργία του ΕΑΔ 

• Αριθμός συναντήσεων ανά έτος 
• Αριθμός έργων για υποστήριξη από εξωτερικό ανάδοχο 
• Αριθμός των μελών του ΕΑΔ που συμμετέχουν ενεργά στη διαβούλευση για την 

επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης 

1 Δραστηριότητα 1.1.2: Πρόγραμμα επικοινωνίας και 
δημοσιότητας του ΕΑΔ 

• Αριθμός επισκέψεων στην ιστοσελίδα 
• Αριθμός φορέων-μελών που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα του ΕΑΔ για 

επικοινωνία μεταξύ τους 
• Αριθμός φορέων-μελών που εγγράφονται στα διάφορα εργαλεία με περιορισμένη 

προσβασιμότητα 
• Αριθμός μελών που εγγράφονται με σκοπό τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου 
• Αριθμός επισκέψεων στην ιστοσελίδα του Δικτύου που περιέχει το ενημερωτικό 

δελτίο 
• Αριθμός μελών που ζητούν δελτίο / περιοδικό σε έντυπη μορφή 
• Συχνότητα παρουσίασης οπτικοακουστικού υλικού 
• Αριθμός καταχωρήσεων ανά έτος 
• Αριθμός και τύπος μέσων μαζικής επικοινωνίας στα οποία προβάλλεται το ΕΑΔ 
• Αριθμός συμμετεχόντων στα συνέδρια/εκδήλωσεις 

1 Δραστηριότητα 1.2.1: Ενδυνάμωση της δικτύωσης 
στην αγροτική ανάπτυξη 

• Αριθμός συμμετεχόντων στις ημερίδες/συναντήσεις 
• Αριθμός δικτύων 
• Αριθμός κοινών ενεργειών ανά έτος 
• Αριθμός διμερών επαφών με μέλη του ΕΑΔ ή και μη μέλη 
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Δείκτες υλοποίησης (2/5) 

ΑΠ Δραστηριότητα Ενδεικτικοί δείκτες υλοποίησης 

1 
Δραστηριότητα 1.3.1: Σύνταξη διαδικασιών 
διαχείρισης και παρακολούθησης της λειτουργίας 
του ΕΑΔ 

• Αριθμός εκθέσεων 
• Αριθμός συναντήσεων 

1 Δραστηριότητα 1.3.2: Αξιολόγηση των ενεργειών 
του ΕΑΔ 

• Αριθμός εκθέσεων 
• Αριθμός σεμιναρίων 
• Αριθμός συμμετεχόντων στα σεμινάρια 

2 Δραστηριότητα 2.1.1: Συλλογή αξιοσημείωτων 
πρακτικών • Αριθμός έργων 

2 
Δραστηριότητα 2.1.2: Συνεργασία με την 
πρωτοβουλία του ENRD «RDP Project 
Database» 

• Αριθμός καταγεγραμμένων έργων 

2 
Δραστηριότητα 2.2.1: Διάχυση αξιοσημείωτων 
πρακτικών μέσω εκδηλώσεων, εκδόσεων και 
ηλεκτρονικών εργαλείων 

• Αριθμός εκδηλώσεων ανά έτος 
• Αριθμός συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις 
• Αριθμός αξιοσημείωτων πρακτικών που παρουσιάζονται στις εκδηλώσεις 
• Αριθμός επισκέψεων 
• Αριθμός αξιοσημείωτων πρακτικών για προβολή σε ετήσια ντοκιμαντέρ 
• Αριθμός φυλλαδίων αξιοσημείωτων πρακτικών ανά έτος 

3 Δραστηριότητα 3.1.1: Παρεμβάσεις για τη 
διάχυση των αποτελεσμάτων του ΠΑΑ 

• Αριθμός συμμετεχόντων στους οποίους απευθύνονται οι παρουσιάσεις 
• Συνολικός αριθμός εκδηλώσεων ανά έτος στις οποίες παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα του ΠΑΑ 
• Αριθμός παρουσιάσεων αποτελεσμάτων 
• Αριθμός επισκέψεων αποτελεσμάτων του ΠΑΑ στην ιστοσελίδα 
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Δείκτες υλοποίησης (3/5) 

ΑΠ Δραστηριότητα Ενδεικτικοί δείκτες υλοποίησης 

3 Δραστηριότητα 3.2.1: Συνοπτική και θεματική 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

• Συνολικός αριθμός εκδηλώσεων στις οποίες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. 
• Αριθμός συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις που παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. 

4 Δραστηριότητα 4.1.1: Σύσταση, οργάνωση και 
υποστήριξη Θεματικών Ομάδων Εργασίας 

• Αριθμός θεματικών προτεραιοτήτων 
• Αριθμός Θεματικών Ομάδων 
• Αριθμός προγραμμάτων δραστηριοτήτων 
• Αριθμός σεμιναρίων 
• Αριθμός συμμετεχόντων στα σεμινάρια 

4 Δραστηριότητα 4.1.2: Διάχυση αποτελεσμάτων των 
Θεματικών Ομάδων Εργασίας 

• Αριθμός εντύπων ανά έτος 
• Αριθμός μελών της ομάδας που συμμετέχουν στην κατάρτιση τους 

4 Δραστηριότητα 4.2.1: Ενίσχυση ικανοτήτων των 
Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) 

• Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης 
• Αριθμός σεμιναρίων 
• Αριθμός συμμετεχόντων στα σεμινάρια 
• Αριθμός εκδηλώσεων ανταλλαγών εμπειρίας ανά έτος 
• Αριθμός συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις ανταλλαγής εμπειρίας 
• Αριθμός εκδηλώσεων LEADER 

4 Δραστηριότητα 4.2.2: Ενίσχυση ικανοτήτων λοιπών 
δικαιούχων του ΠΑΑ 

• Αριθμός σεμιναρίων ανά έτος 
• Αριθμός στελεχών που συμμετέχουν στα σεμινάρια 
• Αριθμός συναντήσεων ανά επιμέρους ομάδα δικαιούχων 
• Αριθμός δικαιούχων που συμμετέχουν στις συναντήσεις 
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Δείκτες υλοποίησης (4/5) 

ΑΠ Δραστηριότητα Ενδεικτικοί δείκτες υλοποίησης 

5 Δραστηριότητα 5.1.1: Τεχνική βοήθεια για την 
προετοιμασία και διαχείριση διατοπικών έργων 

• Αριθμός εγχειριδίων απαιτήσεων, προϋποθέσεων και πρακτικών διατοπικής 
συνεργασίας 

5 Δραστηριότητα 5.1.2: Τεχνική υποστήριξη για την 
προετοιμασία και διαχείριση διακρατικών έργων 

• Αριθμός εγχειριδίων διακρατικής συνεργασίας 
• Αριθμός συμμετεχόντων σε διακρατικά συνέδρια 
• Αριθμός διακρατικών συνεδρίων ανά έτος 

6 Δραστηριότητα 6.1.1: Συνεργασία του ΕΑΔ με το 
ENRD 

• Αριθμός συμμετοχών στις εκδηλώσεις του ENRD 
• Συχνότητα παροχής δεδομένων σε θέματα διαχείρισης 
• Αριθμός εκδηλώσεων του ΕΑΔ που γνωστοποιούνται στην ιστοσελίδα του ENRD 

6 Δραστηριότητα 6.2.1: Διοργάνωση 
εκδηλώσεων/πρωτοβουλιών από το ΕΑΔ 

• Αριθμός σεμιναρίων/ εργαστηρίων 
• Αριθμός συμμετεχόντων στα σεμινάρια / εργαστήρια 

6 Δραστηριότητα 6.3.1: Συμμετοχή σε εκδηλώσεις 
του ENRD και των άλλων ΕΑΔ 

• Αριθμός συναντήσεων του ENRD στις οποίες συμμετέχει το ΕΑΔ 
• Αριθμός εκπροσώπων που συμμετέχουν σε συναντήσεις του ENRD 
• Αριθμός συναντήσεων άλλων δικτύων στις οποίες συμμετέχει το ΕΑΔ 
• Αριθμός εκπροσώπων του ΕΑΔ σε εκδηλώσεις άλλων δικτύων 
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Δείκτες υλοποίησης (5/5) 

ΑΠ Δραστηριότητα Ενδεικτικοί δείκτες υλοποίησης 

7 Δραστηριότητα 7.1.1: Μεταφορά τεχνογνωσίας σε 
θέματα αξιολόγησης 

• Αριθμός στελεχών της ΕΥΔ ΠΑΑ που θα προτείνουν θέματα κατάρτισης 
• Αριθμός στελεχών που θα συμμετέχουν στα σεμινάρια 

7 Δραστηριότητα 7.2.1: Διάχυση με ολοκληρωμένη 
προσέγγιση 

• Αριθμός παραληπτών των εγχειριδίων 
• Αριθμός συμμετεχόντων στις ημερίδες 
• Αριθμός επισκέψεων στο διακριτό χώρο της ιστοσελίδας 

7 Δραστηριότητα 7.3.1: Δικτύωση σε εθνικό και 
διακρατικό επίπεδο 

• Αριθμός μελών που συμμετέχουν στις Θεματικές Ομάδες Εργασίας. 
• Αριθμός συναντήσεων των ομάδων 
• Αριθμός διακρατικών συναντήσεων ανά έτος στις οποίες συμμετέχουν στελέχη 

φορέων εφαρμογής του ΠΑΑ 
• Αριθμός μελών άλλων δικτύων αξιολόγησης που συμμετέχουν στις δράσεις 

κατάρτισης του ΕΑΔ 
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Η ταυτότητα του Δικτύου 
Οργανωτική διάρθρωση του Δικτύου 
Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης 

Κατάρτιση προϋπολογισμού 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

49 



Κατάρτιση Προϋπολογισμού Σχεδίου Δράσης 

Άξονας Περιγραφή 
Προϋπολογισμός 

2011-2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

ΑΠ 1 
Διασύνδεση των οργανισμών / φορέων και 
Διοικητικών Υπηρεσιών, που  εμπλέκονται στον 
τομέα της αγροτικής ανάπτυξης 

181.200,00 € 499.400,00 € 349.400,00 € 1.030.000,00 € 

ΑΠ 2 

Εντοπισμός, ανάλυση και πληροφόρηση σε 
τοπικό και εθνικό επίπεδο όσον αφορά στις 
αξιοσημείωτες πρακτικές για την αγροτική 
ανάπτυξη 

0,00 € 38.000,00 € 38.000,00 € 76.000,00 € 

ΑΠ 3 Διάχυση των αποτελεσμάτων του ΠΑΑ σε 
τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο  8.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 € 64.000,00 € 

ΑΠ 4 
Οργάνωση ανταλλαγών εμπειρίας και 
τεχνογνωσίας σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης
  

40.000,00 € 126.000,00 € 156.000,00 € 322.000,00 € 

ΑΠ 5 
Παροχή τεχνικής στήριξης για τη διατοπική και 
διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο του Άξονα 
4 του ΠΑΑ  

0,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 46.000,00 € 

ΑΠ 6 
Συνεργασία και διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα άλλα Εθνικά 
Αγροτικά Δίκτυα 

13.500,00 € 89.000,00 € 89.000,00 € 191.500,00 € 

ΑΠ 7 Συμβολή στην παράλληλη αξιολόγηση του ΠΑΑ 0,00 € 46.000,00 € 6.000,00 € 52.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 140.000,00 € 242.700,00 € 849.400,00 € 689.400,00 € 1.921.500,00 € 
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Κατάρτιση Προϋπολογισμού Σχεδίου Δράσης 

Άξονας / 
Ενέργεια Περιγραφή 

Προϋπολογισμός 

2011-2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

Ενέργεια 1.1 Λειτουργία και Διαχείριση του ΕΑΔ 148.200,00 € 376.400,00 € 229.400,00 € 754.000,00 € 

Ενέργεια 1.2 Υποστήριξη της ενεργής δικτύωσης μεταξύ των φορέων αγροτικής 
ανάπτυξης 33.000,00 € 123.000,00 € 120.000,00 € 276.000,00 € 

Ενέργεια 1.3 Εργαλεία και μηχανισμοί παρακολούθησης του έργου του ΕΑΔ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ενέργεια 2.1 Συλλογή αξιοσημείωτων πρακτικών 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 

Ενέργεια 2.2 Διάχυση αξιοσημείωτων πρακτικών 0,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 46.000,00 € 

Ενέργεια 3.1 Διάχυση των αποτελεσμάτων του ΠΑΑ σε τοπικό και εθνικό επίπεδο 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00 € 

Ενέργεια 3.2 Διάχυση των αποτελεσμάτων του ΠΑΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 24.000,00 € 

Ενέργεια 4.1 Λειτουργία θεματικών ομάδων εργασίας 30.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € 142.000,00 € 

Ενέργεια 4.2 Ενίσχυση ικανοτήτων ειδικών ομάδων στόχου 10.000,00 € 70.000,00 € 100.000,00 € 180.000,00 € 

Ενέργεια 5.1 Ενέργειες για την παροχή υποστήριξης στην διατοπική και διακρατική 
συνεργασία 0,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 46.000,00 € 

Ενέργεια 6.1 Ενέργειες προβολής των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Αγροτικού 
Δικτύου προς το ENRD 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 27.000,00 € 

Ενέργεια 6.2 Διοργάνωση εκδηλώσεων/πρωτοβουλιών από το ΕΑΔ 0,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 120.000,00 € 

Ενέργεια 6.3 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του ENRD και των άλλων ΕΑΔ 4.500,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 44.500,00 € 

Ενέργεια 7.1 Βελτίωση ικανοτήτων σε θέματα αξιολόγησης του ΠΑΑ 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 

Ενέργεια 7.2 Διάχυση αποτελεσμάτων αξιολόγησης 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 

Ενέργεια 7.3 Δικτύωση σε θέματα αξιολόγησης 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 12.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 140.000,00 € 242.700,00 € 849.400,00 € 689.400,00 € 1.921.500,00 € 
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Η ταυτότητα του Δικτύου 
Οργανωτική διάρθρωση του Δικτύου 
Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης 

Κατάρτιση προϋπολογισμού 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

52 



Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Σχεδίου Δράσης (1/4) 
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ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

1.1.1

Σύνθεση και λειτουργία της Συντονιστικής 
Επιτροπής
Επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης και 
κατάρτιση ετήσιου Σχεδίου Δράσης

1.1.2

Επικαιροποίηση Σχεδίου Επικοινωνίας και 
κατάρτιση ετήσιου Σχεδίου
Ιστοσελίδα του ΕΑΔ & εργαλεία

Έντυπο υλικό (ενημερωτικά δελτία, περιοδικό)

Οπτικοακουστικό υλικό

Καταχωρήσεις σε εφημερίδες / περιοδικά / 
ιστοσελίδες
Διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων 
του ΕΑΔ

1.2.1

Σύνδεση των επιμέρους δικτύων

Υλοποίηση ενεργειών από μέλη ή/και μη μέλη του 
Δικτύου
Ανάπτυξη συμμετοχικών διαδικασιών

1.3.1

Σύνταξη εκθέσεων προόδου της υλοποίησης του 
Σχεδίου Δράσης
Ενημερωτικές συναντήσεις με την ΕΥΔ ΠΑΑ και 
την πολιτική ηγεσία

1.3.2

Εσωτερική αξιολόγηση

Ανάπτυξη ικανοτήτων σε θέματα αξιολόγησης

Οργανωτικές δομές για τη λειτουργία του Δικτύου

Πρόγραμμα επικοινωνίας και δημοσιότητας του ΕΑΔ

Ενδυνάμωση της δικτύωσης στην αγροτική ανάπτυξη

Σύνταξη διαδικασιών διαχείρισης/παρακολούθησης της λειτουργίας του ΕΑΔ

Παρακολούθηση και αξιολόγηση των ενεργειών του ΕΑΔ

2015
ΔΡΣΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2013 2014
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ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

2.1.1

Τεχνική στήριξη της Δομής στην καταγραφή 
αξιοσημείωτων πρακτικών

2.1.2

Παροχή πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων
Άντληση πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων

2.2.1

Εγχειρίδιο καθορισμού έργων προς βράβευση

Διοργάνωση εκδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις σε διακρατικό επίπεδο

Ημέρες μελέτης

Σύνδεση με τη βάση δεδομένων

Δημοσίευση πληροφοριών για τις αξιοσημείωτες  
πρακτικές στην ιστοσελίδα
Προσδιορισμός αξιοσημείωτων πρακτικών προς 
διάχυση
Δημοσίευση ενημερωτικών φυλλαδίων 
(ηλεκτρονικά και έντυπα)

3.1.1

Συμμετοχή με θέμα το ΠΑΑ σε εκδηλώσεις σε 
εθνικό επίπεδο
Διάχυση μέσω της ιστοσελίδας του ΕΑΔ

Διοργάνωση εκδηλώσεων

3.2.1

Παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις του ENRD

Συμμετοχή σε ευρωπαικές εκθέσεις και 
εκδηλώσεις

Συνοπτική και θεματική παρουσίαση των αποτελεσμάτων

2015
ΔΡΣΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2013 2014

Συλλογή αξιοσημείωτων πρακτικών

Συνεργασία με την πρωτοβουλία του ENRD RDP Project Database 

Διάχυση αξιοσημείωτων πρακτικών μέσω εκδηλώσεων/εκδόσεων/εργαλείων

Παρεμβάσεις για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του ΠΑΑ 



Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Σχεδίου Δράσης (3/4) 

55 

ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

4.1.1

Καθορισμός θεματικών προτεραιοτήτων και 
σύσταση ΘΟΕ
Προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα 
δραστηριοτήτων των ΘΟΕ
Κατάρτιση για την εφαρμογή συμμετοχικών 
διαδικασιών

4.1.2

Παραγωγή έντυπου υλικού (εγχειρίδια)

4.2.1

Κατάρτιση προς τις Ομάδες Τοπικής Δράσης

Συναντήσεις των Ομάδων Τοπικής Δράσης και 
ανταλλαγή εμπειριών

4.2.2

Κατάρτιση προς τους φορείς εφαρμογής του ΠΑΑ

Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ ειδικών ομάδων 
δικαιούχων

5.1.1

Παροχή πληροφόρησης σε φορείς που 
προετοιμάζουν διατοπικά έργα

5.1.2

Παροχή πληροφόρησης σε φορείς που 
προετοιμάζουν διακρατικά έργα

Υποστήριξη στην εύρεση διακρατικών συνεργατών

Εύρεση διακρατικών συνεργατών με ηλεκτρονικά 
εργαλεία

Τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία και διαχείριση διακρατικών έργων

Σύσταση, Οργάνωση και Υποστήριξη Θεματικών Ομάδων Εργασίας

Διάχυση αποτελεσμάτων των Θεματικών Ομάδων Εργασίας

Ενίσχυση ικανοτήτων των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)

Ενίσχυση ικανοτήτων λοιπών δικαιούχων του ΠΑΑ

Τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία και διαχείριση διατοπικών έργων

2015
ΔΡΣΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2013 2014
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ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

6.1.1

Σύνταξη εκθέσεων διάχυσης, συμμετοχή στις 
εκδόσεις του ENRD
Τακτικές ανταλλαγές μεταξύ του ΕΑΔ και του 
Contact Point

6.2.1

Διοργάνωση διακρατικών σεμιναρίων από το ΕΑΔ

Διοργάνωση εργαστηρίων μεταξύ Δομής του ΕΑΔ 
και άλλων δικτύων

6.3.1

Συμμετοχή στις συναντήσεις του ENRD

Συμμετοχή στις θεματικές πρωτοβουλίες του 
ENRD
Συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΑΔ στις Επιτροπές 
του ENRD
Συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΑΔ σε εκδηλώσεις 
άλλων ΕΑΔ

7.1.1

Καταγραφή αναγκών κατάρτισης

Κατάρτιση των εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα 
αξιολόγησης

7.2.1

Παραγωγή εγχειριδίων διάχυσης αποτελεσμάτων 
της αξιολόγησης
Ημερίδες για την διάχυση των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης
Χώρος στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ για ανάρτηση 
κειμένων αξιολόγησης

7.3.1

Οργάνωση ΘΟΕ με βάση τις ανάγκες αξιολόγησης 
του ΠΑΑ
Δικτύωση με εθνικά δίκτυα αξιολόγησης ΠΑΑ 
άλλων Κρατών-Μελών

Δικτύωση σε εθνικό επίπεδο και διακρατικό επίπεδο

Συνεργασία του ΕΑΔ με το ENRD

Διοργάνωση εκδηλώσεων/πρωτοβουλιών από το ΕΑΔ

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του ENRD και άλλων ΕΑΔ

Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα αξιολόγησης

Διάχυση με ολοκληρωμένη προσέγγιση

2015
ΔΡΣΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2013 2014
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