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Δράσεις Δικτύωσης 

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ) 
 



https://ead.gr/innovation/innovation_networking/ 

Καβάλα 
1/6/2017 

Αλεξανδρούπολη 
 2/6/2017 

Πάτρα, 
27/6/2017 

Ηράκλειο  
15/9/2017 

Ιωάννινα 
30/3/2018 

Τρίπολη, 
19/7/2018 

Ρόδος 
 27/9/2018 

Λαμία  
14/12/2017 

Κοζάνη  
2/11/2017 

Μυτιλήνη 
29/9/2018 

Λάρισα 
14/6/2018 

1500 συμμετέχοντες  
συλλογικοί φορείς, ερευνητές. 
Πανεπιστήμια, περιφερειακές  

Υπηρεσίες, τεχνικοί σύμβουλοι, 
ΟΤΔ 
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655 
προτάσεις 
ΣΥΝΟΛΟ 

310 
προτάσεις 
ΕΥΕ ΠΑΑ 

345 
προτάσεις 
ΕΥΔ ΠΕΠ 



Έναρξη δράσεων για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων των ΟΤΔ LEADER/CLLD για 
την αξιολόγηση  
 

 Συνεργασία με Μονάδα ΘΥ & 
Αξιολόγησης  

 72 εκπρόσωποι από 42 ΟΤΔ 
 Παραδείγματα  από ΟΤΔ Φινλανδίας, 

Πορτογαλίας, Ελλάδας (Λέσβος & 
ΟΑΣΕ) 

 Παρουσίαση System Evaluation 
Protocol (Πανεπιστήμιο Cornell, 
ΗΠΑ) 



 3 Σεπτεμβρίου 2018, Μολδαβία 
14 εκπρόσωποι Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης για την 
προενταξιακή στήριξη, 
επισκέψεις σε έργα ΠΑΑ 

 24 Σεπτεμβρίου 2018, Ρουμανία 
12 εκπρόσωποι Διαχειριστικής 
Αρχής, Περιφερειών & ΕΑΔ, 
επισκέψεις σε έργα ΠΑΑ   

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών με άλλα Δίκτυα  



 Εκδήλωση «Μια νέα γεωργία σε μια 
νέα εποχή: καινοτομία, γνώση και 
ψηφιακός μετασχηματισμός στην 
ΚΑΠ μετά το 2020», 11 Σεπτεμβρίου 
2018, 83η ΔΕΘ 

 15ο Συνέδριο ΕΤΑΓΡΟ, Στρογγυλό 
τραπέζι «Η Κοινή Αγροτική Πολιτική 
μετά το 2020 και οι εκτιμώμενες 
επιπτώσεις της εφαρμογής στην 
ελληνική γεωργία», Θεσσαλονίκη, 
1η Νοεμβρίου 2018,  

Ενημερωτικές ημερίδες για την ΚΑΠ μετά το 2020 



https://ead.gr/ 

Δυνατότητα υποβολής 
αξιόλογων έργων και 
πρακτικών 

Ακολουθείστε μας στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης 

https://ead.gr/


ENRD - Διαγωνισμός βράβευσης έργων ΕΓΤΑΑ 

 
15/10/2018 – 
15/12/2018 
31/12/2018 

Περίοδος υποβολής  – 
παράταση έως 
31/12/2018 

11/4/2019 

Τελετή βράβευσης 6 
νικητών  
(5 + 1 από το κοινό)  
σε εκδήλωση στις 
Βρυξέλλες 



Δράσεις Δημοσιότητας ΠΑΑ 2014-2020 

 



Σύμβουλος Επικοινωνίας 

                    Έρευνα 
                    Aναγνωρισιμότητας ΠΑΑ                   

Καθορισμός της 
επικοινωνιακής 

στρατηγικής   

Συγκέντρωση 
οπτικοακουστικού 

υλικού έργων 2007-2013 



Έρευνα αναγνωρισιμότητας 
Ταυτότητα έρευνας 

Τύπος έρευνας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη 
χρήση CATI 

Περιοχή έρευνας Πανελλήνια 

Μέθοδος δειγματοληψίας Απλή στρωματοποιημένη δειγματοληψία 
ως προς τις Περιφέρειες της Ελλάδος με 
στόχευση σε αγροτικές περιοχές 

Μέγεθος δείγματος 702 άτομα, άνδρες & γυναίκες 18-65 
ετών αγρότες και κτηνοτρόφοι (ειδικό 
κοινό) 

803 άτομα, άνδρες & γυναίκες 18-65 
ετών (γενικό κοινό) 

Χρονική διάρκεια δειγματοληψίας 4-8 Ιουνίου 2018 

Μέγιστο στατιστικό σφάλμα 3% (γενικό κοινό) 
3,1% (ειδικό κοινό) 



Eρωτήσεις… 

• Έχετε ακούσει/γνωρίζετε για τις δράσεις/παρεμβάσεις του 
ΠΑΑ 2014-2020;  

• Από πού ακούσατε/μάθατε για τις δράσεις του ΠΑΑ; 
• Γνωρίζετε κάποιο έργο της περιοχής σας που να έχει 

χρηματοδοτηθεί από το ΠΑΑ; 
• Κατά τη γνώμη σας, πόσο έχει βοηθήσει το ΠΑΑ στην 

ανάπτυξη της περιοχής σας; 
• Το ΠΑΑ συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, 

στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αύξηση του 
εισοδήματος των αγροτών, στην ανάπτυξη της περιοχής; 

• Από πού προέρχονται τα κονδύλια του ΠΑΑ;  
• Θα σας ενδιέφερε να γνωρίσετε καλύτερα τους στόχους 

και τις δυνατότητες του ΠΑΑ; Και με ποιον τρόπο;  



Βασικές κατευθύνσεις  

επικοινωνιακής στρατηγικής 

• Επικοινωνία: Οφέλη και αποτελέσματα του ΠΑΑ στην 
ελληνική οικονομία & κοινωνία, Πρόοδος υλοποίησης 
του ΠΑΑ 

• Εστίαση: καινοτομία – συνεργατικότητα, 
ανταγωνιστικότητα γεωργίας & κτηνοτροφίας, 
περιβαλλοντική διάσταση του ΠΑΑ, νέοι αγρότες, 
ανάπτυξη της υπαίθρου, αλλαγή κουλτούρας για τις 
«επιδοτήσεις», χρηματοδοτικά εργαλεία 

• Ομάδες στόχοι: γενικός πληθυσμός, ωφελούμενοι, 
ειδικές ομάδες κοινού, εμπλεκόμενοι φορείς στο ΠΑΑ 

• Εργαλεία: ΜΜΕ με ενημερωτική και όχι διαφημιστική 
αντίληψη, Διαδίκτυο, εκδηλώσεις – έντυπο υλικό 



Βασικές κατευθύνσεις  
επικοινωνιακής στρατηγικής 

Επικοινωνιακή ανάδειξη 
παρεμβάσεων ΠΑΑ με 
ιδιαίτερους και θετικούς 
συμβολισμούς για τον πολίτη 

Ανθρωποκεντρικός 
χαρακτήρας των έργων και 
των δράσεων του ΠΑΑ 



Αγροτική ανάπτυξη  
για ένα καλύτερο μέλλον 

για όλους μας 

Good 
agriculture Good food 

Good Life 



www.agrotikianaptixi.gr 


