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Θέμα: Σύνθεση Συντονιστικής Επιτροπής για το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ)  

 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Την αριθ. E(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-

2013, όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν 

απαιτούν τροποποίηση της αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφασης της 

Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του ΠΑΑ. 

2. Την με αριθμό 399570/10-11-2001 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας 

«Σύσταση Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ` 
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Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και Θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο 

Γεωργίας» (ΦΕΚ 1363/01 ΤΒ), όπως συμπληρώθηκε με τις 229920/20-2-

2002 (ΦΕΚ 233/02 ΤΒ) και 222822/6-5-2003 (ΦΕΚ592/03 ΤΒ) όμοιες, όπως 

μετονομάστηκε σε «Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών» με 

τον Ν.3614/07. 

3. Την με αριθμ. 339621/7.12.2009 (ΦΕΚ 516/10.123.2009) Κοινή Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως 

διορθώθηκε με το 523/11.12.2009 ΦΕΚ, με την οποία διορίζεται ο κ. 

Ευάγγελος  Διβάρη του Πανογιώργη στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας 

Ειδικών Θέσεων, ο οποίος θα προΐσταται των Υπηρεσιών του Διοικητικού 

Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου. 

4. Την αριθ. πρωτ. 324005/9.9.2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ B/1886/12.09.08) με Θέμα 

«Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013», όπως ισχύει 

κάθε φορά. 

5. Την αριθ. πρωτ. 10850/25.11.2008 ΥΑ (ΦΕΚ 2456/Β΄/02.12.2008) με Θέμα 

«Σύσταση Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) στο πλαίσιο του Προγράμματος 

«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007- 2013 – Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 

(ΠΑΑ), όπως ισχύει κάθε φορά. 

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλείται 

δαπάνη στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδας (Κωδικός Μέτρου 511). 

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 

επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

Αποφασίζεται : 

 

Η σύνθεση της Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) ως 

εξής : 

 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ):  

1. Δύο άτομα από την ΕΥΔ ΠΑΑ (1 άτομο από τη Μονάδα Α’ - εκπρόσωπος 

στην Ευρωπαϊκή Συντονιστική Επιτροπή του ENRD και ένα άτομο από 

Μονάδα Δ’) 
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2. Ένα άτομο από την ΕΥΔ LEADER του ΠΑΑ (Μονάδα Α΄, εκπρόσωπος στην 

Ευρωπαϊκή Συντονιστική του ENRD) 

3. Ένα άτομο από την ΕΥΔ ΕΠΑΑ 

 

Οργανισμοί/Φορείς – μέλη του Δικτύου:  

1. Ένας εκπρόσωπος από την ΠΑΣΕΓΕΣ, ως αντιπροσωπευτικός φορέας για τα 

μέτρα και τους στόχους του Άξονα 1 

2. Ένας εκπρόσωπος από την WWF, ως αντιπροσωπευτικός φορέας για τα 

μέτρα και τους στόχους του Άξονα 2 

3. Ένας εκπρόσωπος από το Ελληνικό Δίκτυο LEADER+, ως 

αντιπροσωπευτικός φορέας για τα μέτρα και τους στόχους των Αξόνων 3 και 

4. 

 

Ο ορισμός των ανωτέρω εκπροσώπων θα πραγματοποιηθεί με σχετική εισήγηση 

των οριζόμενων υπηρεσιών και των οργανισμών/φορέων και θα περιλαμβάνει το 

κύριο μέλος με τον αναπληρωτή του. 

 

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΕΑΔ έχει ρόλο καθοδηγητικό και συμβουλευτικό στη 

Δομή του Δικτύου όσον αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχεδίου 

δράσης αυτού αλλά και στην κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εργασιών του 

ΕΑΔ. 

Στο Σχέδιο Δράσης του ΕΑΔ οι βασικές κατηγορίες δραστηριοτήτων, όπως αυτές 

προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 που θα αναληφθούν κατ’ ελάχιστο στο 

πλαίσιο λειτουργίας του και θα πρέπει να εξειδικευτούν είναι οι εξής :   

 ο εντοπισμός, η ανάλυση και πληροφόρηση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο 

όσον αφορά τις μεταβιβάσιμες ορθές πρακτικές για την αγροτική ανάπτυξη,  

 η οργάνωση ανταλλαγών εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε θέματα αγροτικής 

ανάπτυξης,  

 η παροχή τεχνικής στήριξης για τη διατοπική και διακρατική συνεργασία για το 

Μέτρο 421 στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ,  

 η διάχυση γνώσης και εμπειρίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 

 η συνεργασία και διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Αγροτικό Δίκτυο και τα άλλα 

Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα. 

 

Η εν λόγω Συντονιστική Επιτροπή δεν είναι αμειβόμενη και το έργο της θα 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προβλεπόμενου ωραρίου λειτουργίας της ΕΥΔ 

ΠΑΑ. 
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Ωστόσο για τους εκπροσώπους εκτός των υπηρεσιακών μονάδων του ΥΠΑΑΤ 

δύναται να καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησής και διαμονής τους από τον κωδικό του 

Μέτρου 511. 

 

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής 

μπορούν να προσκληθούν να συμμετάσχουν ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες 

ανάλογα με το αντικείμενο της Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης κατόπιν 

σχετικής πρόσκλησης του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΠΑΑ.  

 

 

 

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

  

 

 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΙΒΑΡΗΣ 

 

 

 


