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ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΜΜΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΧΧΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  ∆∆ΡΡΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  

ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑ..ΣΣ  ««ΟΟΡΡΕΕΙΙΝΝΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ»»  

Οι ορεινές περιοχές της Πίνδου είναι αγροτικές µε κύρια δραστηριότητα την 

κτηνοτροφία και παρά τις αναπτυξιακές προσπάθειες, εξακολουθούν να µην 

παρέχουν στους κατοίκους, ιδιαίτερα τους νέους και τις γυναίκες ευκαιρίες και 

δυνατότητες απασχόλησης. Οι πολιτικές δηµιουργίας απασχόλησης σε µη 

γεωργικές δραστηριότητες που εφαρµόζονται είναι αποτελεσµατικές για τη 

δηµιουργία συµπληρωµατικών εισοδηµάτων και όχι για τη δηµιουργία νέων 

θέσεων πλήρους απασχόλησης. Θα πρέπει να αναπτυχθούν µέσα και πολιτικές για 

την κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και την ενθάρρυνσή του να αναλάβει 

αποτελεσµατικές επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες στον πρωτογενή τοµέα τη βασική 

οικονοµική δραστηριότητα των κατοίκων των αποµακρυσµένων περιοχών. 

Η αναθεώρηση της ΚΑΠ και η πολιτική για ενίσχυση της παραγωγής 

ανταγωνιστικών µόνο προϊόντων και στήριξη της αειφορικής ανάπτυξης έχει 

δηµιουργήσει ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για τους αγρότες και 

κτηνοτρόφους των ορεινών περιοχών της Πίνδου που καλλιεργούν και εκτρέφουν 

µε µεθόδους παραδοσιακές και παράγουν προϊόντα χωρίς τεχνικές εισροές. Το 

πρόβληµα είναι ότι οι κάτοικοι των αποµακρυσµένων περιοχών δεν έχουν 

πρόσβαση στην ενηµέρωση για τις δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας στον πρωτογενή τοµέα όπως επίσης, δεν έχουν υπηρεσίες 

υποστήριξης για την ανάληψη κινδύνων και δεσµεύσεων για την υλοποίησή της.  

Επιδιωκόµενος στόχος λοιπόν του Έργου είναι η ενθάρρυνση και υποστήριξη 

της επιχειρηµατικότητας στον πρωτογενή τοµέα στις ορεινές και αποµακρυσµένες 

περιοχές της Πίνδου.  

Στον πίνακα  που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια σηµεία - ∆ράσεις του 

Σχεδίου ∆ράσης της Α.Σ «Ορεινή Σύµπραξη» : 

Πίνακας 1 : ∆οµή του Σχεδίου ∆ράσης της Α.Σ «Ορεινή Σύµπραξη»  

Α/Α  ∆ράσης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

∆ΡΑΣΗ 1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

∆ΡΑΣΗ 2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

∆ΡΑΣΗ 3 ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (TCA) 

∆ΡΑΣΗ 4 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

∆ΡΑΣΗ 5 ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 

∆ΡΑΣΗ 6 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ∆ΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 

∆ΡΑΣΗ 7 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

∆ΡΑΣΗ 8 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

∆ΡΑΣΗ 9 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

∆ΡΑΣΗ 10 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ 

∆ΡΑΣΗ 11 ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

∆ΡΑΣΗ 12 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

∆ΡΑΣΗ 13 
ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

∆ΡΑΣΗ 14 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ∆ΟΜΩΝ 

∆ΡΑΣΗ 15 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

∆ΡΑΣΗ 16 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

∆ΡΑΣΗ 17 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

∆ΡΑΣΗ 18 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

∆ΡΑΣΗ 19 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

∆ΡΑΣΗ 20 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MENTORING 

∆ΡΑΣΗ 21 
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

∆ΡΑΣΗ 22 
ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

∆ΡΑΣΗ 23 
ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ 

∆ΡΑΣΗ 24 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ 

∆ΡΑΣΗ 25 ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

∆ΡΑΣΗ 26 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

∆ΡΑΣΗ 27 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

∆ΡΑΣΗ 28 
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΟΣ 

LABELING 

 

Οι παραπάνω δράσεις εντάσσονται στους τρεις βασικούς επί µέρους στόχους του 

Έργου: 

� Την ευαισθητοποίηση και ενεργό συµµετοχή του τοπικού κοινωνικού 

κεφαλαίου αφενός στην ενηµέρωση και κινητοποίηση της οµάδας στόχου 

και αφετέρου στην ολιστική προσέγγιση της βιολογικής γεωργίας και 

κτηνοτροφίας, της υγιεινής διατροφής και της προστασίας του 

περιβάλλοντος 

� Την ενίσχυση των τοπικών δοµών και υπηρεσιών για την παροχή 

ολοκληρωµένης υποστήριξης στην ίδρυση και λειτουργία αγροτικών 

επιχειρηµατικών µονάδων.  

� Την υποστήριξη κατοίκων των ορεινών και αποµακρυσµένων περιοχών για 

την ίδρυση και λειτουργία τριών ολοκληρωµένων πρότυπων κτηµάτων 

βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας  

Τέλος, το έργο περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν στην εύρυθµη υλοποίηση και 

διαχείρισή του και τις αρχές της Κ.Π. EQUAL (Αξιολόγηση, Συντονισµός και 

διαχείριση του έργου και η ∆ιακρατική συνεργασία). 
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Επωφελούµενοι του Έργου είναι οι αγρότες – κάτοικοι των ορεινών περιοχών 

της Πίνδου, άνεργοι ή απειλούµενοι από ανεργία, κατά προτεραιότητα νέοι και 

γυναίκες.  

Μέσω του παρόντος έργου προωθούνται : 

� Τρόποι προσέγγισης και ενεργοποίησης ειδικών-αποµονωµένων οµάδων 

πληθυσµού και µέθοδοι ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στους 

πληθυσµούς που υφίστανται δυσκολίες στην πρόσβαση της πληροφορίας 

και απασχόλησης. 

� Άτυπη συγκρότηση και λειτουργία σώµατος διαµεσολαβητών (community 

agents, community facilitators). 

� Παραγωγή εκπαιδευτικών µοντέλων και πακέτων κατάλληλα 

διαµορφωµένων για την οµάδα στόχο και τις συνθήκες που αντιµετωπίζει.  

� Συστήµατα οργάνωσης δοµών ενηµέρωσης, πληροφόρησης και στήριξης 

των οµάδων – στόχων για την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

� Αναβάθµιση του τοπικού κεφαλαίου για την αντιµετώπιση των αναγκών 

των ειδικών οµάδων.  

� Ενσωµάτωση των αρχών της περιβαλλοντικής προστασίας, της ποιότητας 

των προϊόντων, της απασχόλησης ειδικών οµάδων πληθυσµού (κοινωνική 

και περιβαλλοντική υπευθυνότητα) στην επιχειρηµατική πρακτική.   
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ––  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗΣΣ  ΑΑΓΓΡΡΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  

 

∆ράση 20: Οργάνωση και λειτουργία mentoring 

 

• περιγραφή φυσικού αντικειµένου της δράσης 

Οι κυψέλες θα υποστηρίζονται από σώµα µεντόρων, τοπικών επιχειρηµατιών, 

βιοκαλλιεργητών και επιστηµόνων µε επαγγελµατική εµπειρία στην ίδρυση και 

λειτουργία αγροτικών επιχειρήσεων σε ορεινές περιοχές και τη βιολογική γεωργία 

και κτηνοτροφία. Ειδικότερα, οι  στόχοι του δικτύου συµβούλων θα είναι : 

- η ενίσχυση των νέων επιχειρηµατιών µέσα από τη θεµελίωση µιας σταθερής 

προσωπικής συµβουλευτικής διαδικασίας σε κάθε νέο επιχειρηµατία από ένα 

συγκεκριµένο µέντορα µε επιτυχηµένη πορεία και αναγνωρισµένη εµπειρία, 

- η µεταφορά εµπειριών και αποτελεσµατικών επιχειρηµατικών πρακτικών στη 

φάση προετοιµασίας, έναρξης και λειτουργίας της επιχείρησης από άτοµα που 

ήδη έχουν περάσει µε επιτυχία αυτό το στάδιο. 

Οι µέντορες – σύµβουλοι θα παρέχουν οµαδική και ατοµική συµβουλευτική στους 

χώρους των κυψελών µε στόχο την υποστήριξη και κυρίως την ενδυνάµωση των 

ωφελούµενων. Πλεονεκτήµατα της δηµιουργίας δικτύου µεντόρων για την 

ενίσχυση της οµάδας στόχου αποτελούν: 

- η εµψύχωση των χρηστών για τον καθορισµό των στόχων και η υποκίνηση για 

την επίτευξή τους, 

- η ενίσχυση της αυτοεκτίµησης τους στη φάση ανάληψης µιας επιχειρηµατικής 

πρωτοβουλίας, 

- η µεταφορά εµπειριών στον υποψήφιο επιχειρηµατία από τον µέντορα, κατά 

την οποία  µπορεί να βρει τον δικό του δρόµο µε βάση τις προσωπικές του 

ανάγκες και ικανότητες. 

 

για τον δεχόµενο τη συµβουλή, τα πλεονεκτήµατα µιας διαδικασίας mentoring 

είναι: 

- Τεχνική βοήθεια για θέµατα που πιθανώς να αγνοεί ενώ η αγορά τα επιβάλλει.  

- Αναγνώριση και ανάπτυξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της επιχείρησής 

του.  

- Πληροφόρηση και πρόσβαση µε πιθανές πηγές χρηµατοδότησης. Οι µέντορες 

βρίσκονται στην πρώτη γραµµή των εξελίξεων και επαγγελµατικά σε πολύ 

ανώτερα επίπεδα από τους υποψήφιους.  

- Μεγαλύτερη αξιοπιστία στην αγορά. Με το mentoring και τη συνεχή 

υποστήριξη από ανθρώπους που ήδη λειτουργούν σε τέτοιες δοµές, η 

αποφυγή λαθών και παραλείψεων µειώνεται σηµαντικά. 
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- Είναι πιο εύκολη η δικτύωση ανθρώπων που εκ των πραγµάτων είναι 

αποκλεισµένοι (είτε γεωγραφικά, είτε επαγγελµατικά κλπ). Με τη βοήθεια των 

µεντόρων η επαφή των διαφορετικών κλάδων της εφοδιαστικής αλυσίδας 

γίνεται πιο εύκολα και πιο αξιόπιστα. 

Εκτός όµως από τα πλεονεκτήµατα ενός υποψήφιου επιχειρηµατία υπάρχουν και 

σηµαντικά στοιχεία που µπορούν να φανούν χρήσιµα και στους ίδιους τους 

µέντορες. Τέτοια είναι : 

- Η επαφή µε διαφορετικά τµήµατα της αγοράς και πιθανές νέες ευκαιρίες για τις 

εταιρείες που ήδη υπάρχουν. 

- Συνεργασίες µε ευέλικτα σχήµατα και δοµές. 

- Νέες εφοδιαστικές προοπτικές και διεύρυνση των ήδη υπαρχόντων 

προµηθευτών και κατά συνέπεια καλύτερες υπηρεσίες και τιµές. 

- Καλλιέργεια ενός επιχειρηµατικού κλίµατος µέσα στο οποίο θα µπορέσουν να 

κινηθούν και να αναπτυχθούν πιο εύκολα και πιο γρήγορα µε µεγαλύτερες 

δυνατότητες επαφών και συνεργασιών. 

 

� Αποτελέσµατα 

Αποτέλεσµα της δράσης είναι η διαρκής συµβουλευτική υποστήριξη, η 

ενηµέρωση-πληροφόρηση του στοχοθετούµενου κοινού µέσω του εθελοντικού 

σώµατος  Μεντόρων.  

 

 

� Αξιολόγηση δράσης 

 

Καινοτόµος πρακτική-

δράση-εργαλείο-

προϊόν 

mentoring 

Κριτήριο Βαθµός συσχέτισης 

(1 έως 5) 

Τεκµηρίωση 

Συνάφεια µε τις ανάγκες 

της οµάδας στόχου 
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οι µέντορες προσαρµόζονται ακριβώς επάνω στις 

ανάγκες της οµάδας στόχου και παρέχουν την 

εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία τους 

Συνάφεια µε 

καταπολέµηση αιτιών 

διακρίσεων 
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∆ίνεται πλέον η δυνατότητα στα άτοµα της  

οµάδας στόχου να έχουν πρόσβαση σε 

πληροφόρηση – εξειδικευµένη υποστήριξη που 

δεν θα είχε αλλιώς ή θα χρειαζόταν να 

καταβάλλει κάποιο χρηµατικό ποσό για να 

αποκτήσει πρόσβαση σε αυτή. 

Αποτελεσµατικότητα 

 

 

4 

Η αποτελεσµατικότητα εξαρτάται από την 

ικανότητα των mentors, το σχεδιασµό 

υλοποίησης της συγκεκριµένης δράσης και την 

αποδοχή του από τα άτοµα της οµάδας στόχου. 

Μέχρι στιγµής υπάρχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον 
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και συµµετοχή των ωφελουµένων. 

Προστιθέµενη Αξία-  

 

 

5 

Η προστιθέµενη αξία είναι δεδοµένη και 

εντοπίζεται: 

� στην εξοικονόµηση χρόνου και 
οικονοµικών πόρων από τα άτοµα της 
οµάδας στόχου 

� στην κατανόηση των νέων τάσεων και 
δεδοµένων που διαµορφώνονται πάνω 
στην αγροτική πολιτική 

� στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και 
της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του 
αγροτικού τοµέα. 

Συγκριτικό πλεονέκτηµα 

µε υφιστάµενες πρακτικές 

 

 

3 

το mentoring είναι µια πρακτική που 

εφαρµόζεται ήδη άρα η καινοτοµία δεν 

εντοπίζεται στην ίδια τη ∆ράση αλλά στον τρόπο 

που υλοποιείται αυτή και στη διασύνδεσή της και 

µε τις άλλες δράσεις του Έργου. 

Βιωσιµότητα  

 

 

3 

Για τις ανάγκες υλοποίησης της ∆ράσης 

απαιτούνται οικονοµικοί πόροι για την αµοιβή 

των µεντόρων οπότε η συνέχιση της λειτουργίας 

του mentoring µετά το πέρας του Έργου απαιτεί 

την εξεύρεση οικονοµικών πόρων. 

∆υναµική ευρύτερης 

εφαρµογής – 

mainstreaming 

 

5 

Η δυναµική του mentoring είναι πολύ µεγάλη. 

Σχεδόν σε  όλους  τους τοµείς της οικονοµίας το 

mentoring σε διάφορες µορφές (σύµβουλοι 

επιχειρήσεων, τεχνικοί σύµβουλοι, 

εµπειρογνώµονες, ειδικοί σύµβουλοι κ.λ.π.)  

είναι καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας 

 

 

 

 

 

 

∆ράση  24: Κατάρτιση αγροτών  

 

� Περιγραφή φυσικού αντικειµένου 

 Προβλέπεται η κατάρτιση ατόµων που απασχολούνται µε την γεωργία σε 

εξειδικευµένους τοµείς όπως: η αγροτική επιχειρηµατικότητα, το marketing 

αγροτικών προϊόντων, η εφαρµογή ορθών πρακτικών στις καλλιέργειες  κ.λ.π.  

Η κατάρτιση περιλαµβάνει τις παρακάτω 5 εκπαιδευτικές ενότητες συνολικής 

διάρκειας 64 ωρών: 

1. Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας προστασίας περιβάλλοντος (10 

ώρες) 

2. Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων (6 ώρες) 

3. Οικονοµικός προγραµµατισµός – λογιστική παρακολούθηση (12 ώρες) 
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4. Marketing: εισαγωγή, ορισµός, έννοια και περιεχόµενο (18 ώρες) 

5. Εµπορία και Marketing αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων (18 ώρες) 

 

� Αποτελέσµατα 

Αποτέλεσµα της ∆ράσης είναι οι καταρτιζόµενοι να γνωρίσουν το θεωρητικό 

πλαίσιο του αντικειµένου  των αγροτών, να εφαρµόσουν δηµιουργικά τις 

απαιτούµενες δεξιότητες και συµπεριφορές και να είναι ικανοί να ανταποκριθούν 

στις ανάγκες της αγοράς εργασίας ενισχύοντας τα επαγγελµατικά, προσωπικά και 

κοινωνικά τους προσόντα. 

 

 

� Αξιολόγηση δράσης 

πρακτική-δράση-

εργαλείο-προϊόν 
Κατάρτιση αγροτών 

Κριτήριο Βαθµός συσχέτισης 

(1 έως 5) 

Τεκµηρίωση 

Συνάφεια µε τις ανάγκες 

της οµάδας στόχου 

 

5 

Οι εκπαιδευτικές  ενότητες των  είναι άµεσα 

συνδεδεµένες µε τις ανάγκες της οµάδας στόχου 

και καθορίστηκαν µε βάση αυτές. 

Συνάφεια µε 

καταπολέµηση αιτιών 

διακρίσεων 

 

4 

η Κατάρτιση αφορά ίσο αριθµό ατόµων από τις 5 

διαφορετικές περιοχές εφαρµογής του Έργου 

(Καστοριά, Γρεβενά, Ιωάννινα, Τρίκαλα, 

Καρδίτσα) 

Αποτελεσµατικότητα 

 

 

4 

Η αποτελεσµατικότητα εξαρτάται από την 

ικανότητα των εκπαιδευτών και την αποδοχή  

από τα άτοµα της οµάδας στόχου. 

Προστιθέµενη Αξία-  

 

 

4 

είναι εµφανής αλλά προϋποθέτει την εφαρµογή 

και υιοθέτηση από την οµάδα στόχο όλης της 

παρεχόµενης πληροφόρησης, τεχνογνωσίας 

 

 

∆ράση 25: Εξειδικευµένα αγροτικά εργαστήρια 

 

� Περιγραφή φυσικού αντικειµένου 

Η δράση προβλέπει τον σχεδιασµό και την υλοποίηση εξειδικευµένων εργαστηρίων 

σε γενικά και ειδικά θέµατα που αφορούν στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία 

για την αξιοποίηση ορεινών πόρων και την παραγωγή ποιοτικών αγροτικών 

προϊόντων. Συγκεκριµένα προβλέπει την υλοποίηση εξειδικευµένων εργαστηρίων 

σε θέµατα που αφορούν: 

- στις προδιαγραφές και συστήµατα πιστοποίησης προϊόντων,  
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- στα πιστοποιηµένα προϊόντα ποιότητας: βιολογικά, Προστατευµένης Ονοµασίας 

Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευµένης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και Ειδικά 

Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυηµένα (Ε.Π.Π.Ε), 

- στην ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων των καταναλωτών και των 

παραγωγών,  

- στις βασικές αρχές Συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων 

(HACCP), 

- στις τεχνικές µετατροπής καλλιεργειών σε βιολογικές, 

- στη βιολογική κτηνοτροφία,  

- στο σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή, 

- στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και προστιθέµενη αξία προϊόντων ποιότητας, 

- στις τεχνικές δηµιουργίας συνεργασιών.  

Τα εργαστήρια θα απευθύνονται κατά κύριο λόγο στους 20 εκπαιδευµένους 

αγρότες που θα προχωρήσουν στην ίδρυση των πιλοτικών επιχειρήσεων.  

 

 

� Αποτελέσµατα 

 

Άµεσο αποτέλεσµα της ∆ράσης  είναι η αύξηση της «δυναµικότητας» και 

«ετοιµότητας» των εν δυνάµει επενδυτών στον αγροτικό τοµέα, η εξειδίκευσή τους 

 

� Αξιολόγηση δράσης 

 πρακτική-δράση-

εργαλείο-προϊόν 
Εξειδικευµένα αγροτικά εργαστήρια 

Κριτήριο Βαθµός συσχέτισης 

(1 έως 5) 

Τεκµηρίωση 

Συνάφεια µε τις ανάγκες 

της οµάδας στόχου 

 

5 

Οι θεµατικές ενότητες των εργαστηρίων είναι 

άµεσα συνδεδεµένες µε τις ανάγκες της οµάδας 

στόχου και καθορίστηκαν µε βάση αυτές. 

Συνάφεια µε 

καταπολέµηση αιτιών 

διακρίσεων 

 

5 

∆ίνεται πλέον η δυνατότητα στα άτοµα της  

οµάδας στόχου να έχουν πρόσβαση σε 

πληροφόρηση – εξειδικευµένη υποστήριξη που 

δεν θα είχε αλλιώς ή θα χρειαζόταν να 

καταβάλλει κάποιο χρηµατικό ποσό για να 

αποκτήσει πρόσβαση σε αυτή. 

Αποτελεσµατικότητα 

 

 

5 

Πρακτικά έχει αποδειχθεί ότι τα εργαστήρια 

πλεονεκτούν έναντι άλλων µεθόδων 

πληροφόρησης: (ηµερίδες, ενηµερωτικές 

συναντήσεις, κατάρτιση κ.λ.π.)  

Προστιθέµενη Αξία-  

 

 

4 

είναι εµφανής αλλά προϋποθέτει την εφαρµογή 

και υιοθέτηση από την οµάδα στόχο όλης της 

παρεχόµενης πληροφόρησης, τεχνογνωσίας 
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Συγκριτικό πλεονέκτηµα 

µε υφιστάµενες πρακτικές 

 

 

4 

 το πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης δράσης 

είναι η  εξειδικευµένη πληροφόρηση και η 

παροχή τεχνογνωσίας σε συγκεκριµένα 

ζητήµατα που απασχολούν την οµάδα στόχο 

 

 

∆ράση 26: Υποστήριξη υλοποίησης πιλοτικών εφαρµογών 

 

� Περιγραφή φυσικού αντικειµένου 

 

Οι αγρότες που θα θελήσουν να επιχειρήσουν µεµονωµένα ή σε οµάδες στη 

δηµιουργία των πιλοτικών κτηµάτων θα υποστηριχτούν νοµικά και τεχνικά για την 

έναρξη της οικονοµικής δραστηριότητας. Η προβλεπόµενη υποστήριξη για την 

ίδρυση και λειτουργία των πρότυπων κτηµάτων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο 

του Έργου θα περιλαµβάνει: 

- Νοµική  υποστήριξη  για την ίδρυση εταιρείας. 

- Νοµική υποστήριξη για την δηµιουργία του πλαισίου παραχώρησης της χρήσης 

των κτηµάτων από τους αρχικούς κατόχους. 

- Τεχνική υποστήριξη στη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων. 

- Τεχνική υποστήριξη στη σύνταξη φακέλων χρηµατοδοτήσεων. 

- Τεχνική και υλική υποστήριξη στην δηµιουργία απαραίτητων υποδοµών. 

- Τεχνική υποστήριξη κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

 

� Αποτελέσµατα 

 

Καταρχήν, το αποτέλεσµα ως προς τη βελτίωση της ποιότητας και του 

περιβάλλοντος θα µετριέται άµεσα (προγραµµατισµένες µετρήσεις) και αυτό 

επιβεβαιώνεται µε την απόκτηση πιστοποίησης.  

Πέρα όµως από αυτό θα µετρηθεί και η οικονοµική απόδοση, µε οικονοµικούς 

δείκτες.  

Επίσης θα γίνει προσπάθεια, µε ερωτηµατολόγια ή άλλη κατάλληλη µέθοδο, να 

µετρηθεί η επιτυχία στο κοινωνικό επίπεδο (µείωση βαθµού ανασφάλειας των 

παραγωγών, άµβλυνση προβληµάτων της οµαδικής προσπάθειας, ικανοποίηση των 

αγροτών  από τη σύνδεση της προσπάθειάς τους µε την ταυτότητα των προϊόντων 

κλπ) έτσι ώστε να αποκτηθούν στοιχεία για την διαχείριση (management) τέτοιων 

προγραµµάτων.  

 

Οι επιχειρήσεις που θα δηµιουργηθούν και θα δραστηριοποιηθούν στο τοµέα της 

τυποποίησης και προώθησης των προϊόντων ποιότητας θα συνεργαστούν µε 

παραγωγούς της οµάδας στόχου οι οποίοι θα παράγουν µε την υποστήριξη του 

προγράµµατος προϊόντα ποιότητας.  

Τα αποτελέσµατα από αυτή τη συνεργασία θα είναι θετικά και για τους 

παραγωγούς της περιοχής αλλά και τις επιχειρήσεις. 
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Οι µεν παραγωγοί θα µπορούν να επικεντρωθούν στην παραγωγή ποιοτικών 

προϊόντων χωρίς να τους απασχολεί η διάθεση των προϊόντων που θα είναι 

εξασφαλισµένη µέσω των επιχειρήσεων. Η διάθεση των προϊόντων σε 

συµφέρουσες τιµές είναι το κύριο πρόβληµα των αγροτών που ασχολούνται µε τη 

παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και πολλές φορές γίνεται αιτία απογοήτευσης και 

παραίτησης από την ενασχόληση αυτή.  

Οι δε επιχειρήσεις θα µπορούν να προγραµµατίσουν τη παραγωγή τους σύµφωνα  

µε τις παραγόµενες ποσότητες προϊόντων των συνεργαζόµενων αγροτών για την 

εύρυθµη λειτουργία των. Επίσης η σταθερή συνεργασία µε τους παραγωγούς της 

περιοχής θα έχει σαν αποτέλεσµα την σταθερή ποιότητα των τελικών προϊόντων 

που είναι βασική προϋπόθεση για την αύξηση των πωλήσεων σε µια απαιτητική 

αγορά. 

 

� Αξιολόγηση δράσης 

 

πρακτική-δράση-

εργαλείο-προϊόν 

 υποστήριξη δηµιουργία δηµιουργία πρότυπων επιχειρήσεων – 

ολοκληρωµένων βιολογικών αγροκτηµάτων  

Κριτήριο 
Βαθµός συσχέτισης 

(1 έως 5) 
Τεκµηρίωση 

Συνάφεια µε τις 

ανάγκες της οµάδας 

στόχου 

 

5 

� αναβάθµιση της θέσης και του ρόλου της αγροτικής 
οικονοµίας στο εγχώριο παραγόµενο προϊόν  

� αύξηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων 

� στροφή σε νέα δεδοµένα και πρακτικές που 
εξασφαλίζουν τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων του 
αγροτικού τοµέα 

Συνάφεια µε 

καταπολέµηση αιτιών 

διακρίσεων 

 

5 

� αύξηση της ανταγωνιστικής θέσης των  ντόπιων 
παραγόµενων προϊόντων στην αγορά 

� µετάδοση και καλλιέργεια επιχειρηµατικού 
πνεύµατος στα άτοµα της  οµάδας στόχου 

� δυνατότητα για δικτύωση και δηµιουργία οµοειδών 
επιχειρήσεων 

Αποτελεσµατικότητα 

 

 

5 

� άµεση επαφή µε τα άτοµα της οµάδας στόχου 

� συστηµατικότερη και αποτελεσµατικότερη προώθηση 
των παραγόµενων προϊόντων στην αγορά 

� αναβάθµιση της ποιότητας των παραγόµενων 
προϊόντων 
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Προστιθέµενη Αξία-  

 

 

5 

� αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των αγροτικών επιχειρήσεων 

� στην κατανόηση των νέων τάσεων και δεδοµένων 
που διαµορφώνονται πάνω στην αγροτική πολιτική 

� δικτύωση των αγροτικών επιχειρήσεων  

� αναβάθµιση της ποιότητας των παραγόµενων 
προϊόντων 

Συγκριτικό 

πλεονέκτηµα µε 

υφιστάµενες 

πρακτικές 

5 

τα σηµερινά δεδοµένα δείχνουν ότι είναι σχεδόν 

µηδαµινός ο αριθµός ολοκληρωµένων βιολογικών 

αγροκτηµάτων τα οποία και  δεν είναι καλά 

οργανωµένα  

Βιωσιµότητα  

 

 

5 

η λειτουργία πρότυπων επιχειρήσεων πάνω στο 

βιολογικό τοµέα έχει µεγάλη βιωσιµότητα λόγω της 

συνεχώς αυξανόµενης ζήτησης στην αγορά για 

βιολογικά προϊόντα 

∆υναµική ευρύτερης 

εφαρµογής – 

mainstreaming 

 

5 

µέσα από τη λειτουργία των πιλοτικών αγροκτηµάτων 

µπορεί να προκύψουν νέες µέθοδοι και τεχνικές στην 

καλλιέργεια, εκτροφή ζώων κ.λ.π. οι οποίες στη 

συνέχεια µπορούν να παρουσιαστούν σε όλους τους 

φορείς του αγροτικού τοµέα αλλά και τους φορείς 

άσκησης πολιτικής.  

 

 

∆ράση 27: Εγχειρίδιο καλών πρακτικών αγροτικής επιχειρηµατικότητας 

 

� Περιγραφή φυσικού αντικειµένου 

Η ∆ράση αφορά την δηµιουργία Εγχειριδίου καλών πρακτικών αγροτικής 

επιχειρηµατικότητας θα περιλαµβάνει: 

- την προσέγγιση και τις πολιτικές της νέας ΚΑΠ για την αγροτική ανάπτυξη, την 

ανάπτυξη της υπαίθρου και την ενίσχυση του εισοδήµατος των αγροτών, 

- καλές πρακτικές αγροτικής επιχειρηµατικότητας από την ελληνική και 

ευρωπαϊκή εµπειρία, 

- οδηγίες για την οργάνωση αγροτικών εκµεταλλεύσεων και µικροεπιχειρήσεων,  

- βασικές αρχές λειτουργίας αγροτικών εκµεταλλεύσεων µε όρους αγοράς,  

- τεχνικές εντοπισµού «νέων» προϊόντων και νέων αγορών. 

 

� Αποτελέσµατα 

Βασικό αποτέλεσµα της ∆ράσης είναι η υποβοήθηση-υποστήριξη των αγροτών και 

«εν δυνάµει» επενδυτών στον αγροτικό τοµέα , µε στόχο την εξωστρέφεια της 

επιχείρησης τους, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τον εκσυγχρονισµό της 

επιχείρησης τους. 

 

 

� Αξιολόγηση δράσης 
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πρακτική-δράση-

εργαλείο-προϊόν 

Εγχειρίδιο καλών πρακτικών αγροτικής επιχειρηµατικότητας 

Κριτήριο 

Βαθµός 

συσχέτισης 

(1 έως 5) 

Τεκµηρίωση 

Συνάφεια µε τις 

ανάγκες της οµάδας 

στόχου 

 

5 

� Εξειδικευµένη παροχή πληροφοριών 

� Ανάλυση ζητηµάτων που απασχολούν την 
οµάδα στόχο 

Συνάφεια µε 

καταπολέµηση αιτιών 

διακρίσεων 

 

4 

� Ίσες ευκαιρίες στην παροχή εξειδικευµένης 
πληροφόρησης, υποστήριξης 

� µετάδοση και καλλιέργεια επιχειρηµατικού 
πνεύµατος στα άτοµα της  οµάδας στόχου 

Αποτελεσµατικότητα 4 

� άµεση πληροφόρηση σε ζητήµατα που 
απασχολούν την  οµάδας στόχο. 

� Υποβοήθηση της οµάδας στόχου σε 
συγκεκριµένα ζητήµατα 

 

Προστιθέµενη Αξία 4 

 

η προστιθέµενη αξία εξαρτάται κατά πολύ από την 
υιοθέτηση και ενσωµάτωση όλων όσων 
περιγράφονται στον οδηγό από την οµάδα στόχο. 
Εάν αυτό γίνει τότε η προστιθέµενη αξία είναι 
προφανής. 

∆υναµική ευρύτερης 

εφαρµογής – 

mainstreaming 

 

4 

Το εγχειρίδιο αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο  το 

οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο από άτοµα 

της οµάδας στόχου εκτός περιοχής εφαρµογής του 

Έργου όσο και από φορείς του αγροτικού τοµέα. 

 

∆ράση 28: Οδηγός ποιοτικών χαρακτηριστικών προϊόντων και οδηγός 

labeling 

 

� Περιγραφή φυσικού αντικειµένου 

 θΑ συνταχθεί οδηγός µε πληροφορίες και οδηγίες για την παραγωγή 

πιστοποιηµένων προϊόντων ποιότητας: βιολογικά, Προστατευµένης Ονοµασίας 

Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευµένης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και Ειδικά 

Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυηµένα (Ε.Π.Π.Ε).  Ο Οδηγός θα είναι προσαρµοσµένος 

τεχνικά στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της 

οµάδας στόχος και θα περιλαµβάνει:  

- Ιστορικό και περιγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών στα αγροτικά 

προϊόντα, 

- Ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία, 
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- καλές πρακτικές σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 

- τις προδιαγραφές πιστοποίησης, 

- οδηγίες για την εφαρµογή τους, 

- τα κρίσιµα σηµεία,  

- προτάσεις για την δηµιουργία προϊόντων µε ετικέτα «ΟΡΕΙΝΗ ΠΙΝ∆ΟΣ», 

- βήµατα υλοποίησης των προτάσεων,  

- κρίσιµα σηµεία εφαρµογής. 

 

� Αποτελέσµατα 

αποτέλεσµα της δράσης είναι η ενηµέρωση, υποβοήθηση-συµβουλευτική 

υποστήριξη των αγροτών και «εν δυνάµει» επενδυτών για θέµατα ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των προϊόντων και labeling.  

 

 

� Αξιολόγηση δράσης 

πρακτική-δράση-

εργαλείο-προϊόν 

 Οδηγός ποιοτικών χαρακτηριστικών προϊόντων και οδηγός 

labeling 

Κριτήριο Βαθµός συσχέτισης 

(1 έως 5) 

Τεκµηρίωση 

Συνάφεια µε τις 

ανάγκες της οµάδας 

στόχου 

5 

� Εξειδικευµένη παροχή πληροφοριών 

� Ανάλυση ζητηµάτων που απασχολούν την οµάδα 
στόχο 

Συνάφεια µε 

καταπολέµηση αιτιών 

διακρίσεων 

 

4 

� Ίσες ευκαιρίες στην παροχή εξειδικευµένης 
πληροφόρησης, υποστήριξης 

� µετάδοση και καλλιέργεια επιχειρηµατικού 
πνεύµατος στα άτοµα της  οµάδας στόχου 

Αποτελεσµατικότητα 
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� άµεση πληροφόρηση σε ζητήµατα που 
απασχολούν την  οµάδας στόχο. 

� Υποβοήθηση της οµάδας στόχου σε συγκεκριµένα 
ζητήµατα 

 

Προστιθέµενη Αξία 4 

 

η προστιθέµενη αξία εξαρτάται κατά πολύ από την 
υιοθέτηση και ενσωµάτωση όλων όσων 
περιγράφονται στον οδηγό από την οµάδα στόχο. 
Εάν αυτό γίνει τότε η προστιθέµενη αξία είναι 
προφανής. 
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∆υναµική ευρύτερης 

εφαρµογής – 

mainstreaming 

 

4 

Ο οδηγός αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο  το οποίο 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο από άτοµα της 

οµάδας στόχου εκτός περιοχής εφαρµογής του 

Έργου όσο και από φορείς του αγροτικού τοµέα. 

 


