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Ιστορικό 
 

Το Δίκτυο Γυναικών Αγροτικών Κοινοτήτων δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα των εργασιών του έργου 
«Οι αγρότισσες στη βιώσιμη διατροφή και γεωργία - Φρέσκα τρόφιμα από το αγρόκτημα στο 
τραπέζι». Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ, και η βασική δράση του αφορά τις 
στρατηγικές εταιρικών σχέσεων στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων - KA204. 

Το Δίκτυο αποτελεί, ουσιαστικά, μία προσπάθεια δημιουργίας εταιρικών σχέσεων. Πρόκειται για ένα 
νέο εγχείρημα, το οποίο, όμως, βασίζεται σε υφιστάμενα μοντέλα συνεργασίας. Αποτελεί επέκταση 
των υφιστάμενων εταιρικών σχέσεων, στην προσπάθεια ενίσχυσης των αποτελεσμάτων της 
ενδυνάμωσης των γυναικών της υπαίθρου, που ασχολούνται με τη γεωργία ή τη γεωργική 
εφοδιαστική αλυσίδα, σε όλη τη γεωγραφική έκταση του δικτύου. Αναγνωρίζει και τιμά τις 
μακροχρόνιες συνεργασίες, που προηγήθηκαν της ίδρυσής του, και βοήθησαν στην κατεύθυνσή του 
προς αυτές. Αυτές οι σχέσεις αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο και τους λόγους επιτυχίας. 

 
Δημιουργία και ανάπτυξη 

 
Οι εταίροι του έργου δημιούργησαν αυτό το δίκτυο, με σκοπό την ενδυνάμωση των γυναικών 
της υπαίθρου. Αναγνωρίζουν κοινό όραμα & δέσμευση-τη δημιουργία ενός δικτύου παροχής 
βοήθειας στις αγρότισσες, σε μία αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων. 

Τον Δεκέμβριο του 2019, 4 οργανώσεις επαγγελματιών της εκπαίδευσης ενηλίκων 
πραγματοποίησαν μία εταιρική συνάντηση, στα πλαίσια του έργου. Κατά τη διάρκειά του, το 
Δίκτυο θεωρήθηκε ως ένα ευρωπαϊκό άτυπο δίκτυο υποστήριξης, ενδυνάμωσης και  εκπαίδευσης 
των γυναικών της υπαίθρου, που ασχολούνται με τη γεωργία ή τη γεωργική εφοδιαστική αλυσίδα. 

Αυτό το Δίκτυο αποτελεί ένα από τα αποτελέσματα του εν λόγω έργου, με την τάση να επεκτείνει την 
ύπαρξή του πέρα από τη διάρκεια ζωής του έργου.  

Το Δίκτυο ιδρύθηκε: 

- Για την αλληλοϋποστήριξη, την εκμάθηση και τη συνεργασία διαφόρων γυναικών γεωργό-
παραγωγών. 

- Για τη σύνδεση και την ανταλλαγή ιδεών, πρωτοβουλιών και δράσεων περιφερειακής ή ευρωπαϊκής 
γεωργίας, και κοινωνικών καινοτομιών και συνεργασίας στο πλαίσιο της γεωργίας και του 
συστήματος τροφίμων. 

- Για την παροχή τεχνογνωσίας σχετικά με την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορία γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων σε διάφορες περιοχές. 

 
Ο ΣΚΟΠΟΣ του έργου είναι η αξιοποίηση των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων όλων των 
μελών/εταίρων, για την υποστήριξη της ενδυνάμωσης των γυναικών της υπαίθρου, που ασχολούνται 
με τη γεωργία ή τη γεωργική εφοδιαστική αλυσίδα, και για τη δημιουργία στρατηγικού φόρουμ 
συλλογικής συνεργασίας και συντονισμού . Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις, το Δίκτυο είναι 
έτοιμο να μοιραστεί την πλούσια εμπειρία του, με σκοπό να συμβάλει στην ενδυνάμωση των 
γυναικών της υπαίθρου και στην ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης. 

 
Το ΟΡΑΜΑ μας 

 
Μαζί μπορούμε να ενδυναμώσουμε τις αγρότισσες μέσω της διά βίου εκμάθησης και της 

σύνδεσης. 
 

 
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ μας 

Η αφοσίωσή μας είναι η ενδυνάμωση, η σύνδεση και η υποστήριξη των γυναικών της 
υπαίθρου. Αυτό γίνεται μέσω της εκπαίδευσης, της συνεργασίας, των ευκαιριών και των 

πρωτοβουλιών, που βασίζονται στις ανάγκες της οικονομικής ανεξαρτησίας, της αξιοπρεπούς 
εργασίας και της ικανοποιητικής ζωής, και επικεντρώνονται στη διευκόλυνσή τους να κάνουν 

θετικές, βιώσιμες και προοδευτικές αλλαγές στη ζωή και στις κοινότητές τους. 
 

             
 
             
            ΣΤΟΧΟΙ 

 
⇒ Η υλοποίηση και η υποστήριξη της εκμάθησης που βασίζεται στην ενίσχυση των ικανοτήτων και στην 
εργασία. 

→ Η ανταλλαγή γνώσεων και πρωτοβουλιών για την ενδυνάμωση των γυναικών της υπαίθρου, που 
ασχολούνται με τη γεωργία ή τη γεωργική εφοδιαστική αλυσίδα. 
⇒ Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των εμπειριών μαθησιακής κινητικότητας 

(φυσική και εικονική κινητικότητα). 
→ Η υποστήριξη της διαδικασίας δικτύωσης και η ανάπτυξη της ανταλλαγής και της κινητικότητας 

σύνδεσης των γυναικών μεταξύ τους (προσέγγιση γυναίκα προς γυναίκα). 
→ Η δημιουργία συνθηκών για την ανταλλαγή εκπαιδευτικών και τη διοργάνωση διακρατικών διαλέξεων 

για γυναίκες αγροτικών περιοχών. 
→ Η ανάπτυξη μοντέλων για διεθνείς επισκέψεις, με στόχο την εκμάθηση και την απόκτηση/βελτίωση 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την παραγωγή τροφίμων και τη γεωργική επιχειρηματικότητα.  



ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ 
 

→ ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
Αναγνωρίζουμε τη σημασία της διά βίου μάθησης, ως μηχανισμό στήριξης της ανάπτυξης 

δεξιοτήτων και της κοινωνικής θέσης των γυναικών της υπαίθρου. 

→ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Σεβόμαστε και εκτιμούμε τη μοναδικότητα και τις ανάγκες του καθενός ως άτομο. Σεβόμαστε 

όλες τις διαφορές και τις συγκεκριμένες ανάγκες, τις δυνατότητες, τις ικανότητες και τις στάσεις 
του κάθε ατόμου. 

→ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 
Πιστεύουμε ότι οι γυναίκες έχουν τις ίδιες δεξιότητες, δικαιώματα και ικανότητες όπως και οι 

άνδρες. Πιστεύουμε στην πλήρη ισότητα των φύλων, σε κάθε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό 
χώρο. 

→ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα και  ότι είναι σε θέση να 

λαμβάνουν μόνοι τους αποφάσεις που μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον τους. Εμείς, 
ακολουθώντας τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενθαρρύνουμε και σεβόμαστε τις ίσες 

ευκαιρίες και την απουσία διακρίσεων. 

→ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 
Πιστεύουμε ότι η ενδυνάμωση των γυναικών είναι το κλειδί για τη βιώσιμη αλλαγή. Πιστεύουμε 
στην αλληλεγγύη και στην αφοσίωση μεταξύ των ενδυναμωμένων και των υπολοίπων γυναικών. 

(Προσέγγιση γυναίκας προς γυναίκα). 

→ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Πιστεύουμε στη δύναμη της συνεργασίας, γι’ αυτό την ενθαρρύνουμε με ένα ευρύ φάσμα 

παραγόντων, με σκοπό να κατανοήσουν τα ζητήματα, να υποστηρίξουν την επίλυσή τους, και 
να συνεργαστούν για την επίτευξη της αλλαγής. 

ΠΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Τα μέλη του Δικτύου αναγνωρίζουν τις αλλαγές που συμβαίνουν σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο 
κόσμο. Ως εκ τούτου, προωθούν την απασχόληση, την κοινωνικό-εκπαιδευτική και προσωπική 
ανάπτυξη, καθώς και τη συμμετοχή στην πολιτική και κοινωνική ζωή. Αυτό γίνεται μέσω της 
βελτίωσης των γλωσσικών δεξιοτήτων, της επιχειρηματικής νοοτροπίας, της κριτικής σκέψης και της 
δημιουργικότητας, καθώς και των μελλοντικών δεξιοτήτων, σε τομείς που είναι στρατηγικοί για την 
έξυπνη, οικονομική και κοινωνική πρόοδο. 

1. Το Δίκτυο προωθεί την πρόσβαση στα φρέσκα τρόφιμα και στην εκπαίδευση των γυναικών της 
υπαίθρου, ενδυναμώνοντάς τις να συμμετέχουν πλήρως ως παράγοντες αλλαγής. 

2. Αυξάνει τη δικτύωση μεταξύ των γυναικών της υπαίθρου, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τη 
διαδικασία δικτύωσης και την ανάπτυξη της ανταλλαγής και της κινητικότητας σύνδεσης των 
γυναικών μεταξύ τους (προσέγγιση γυναίκα προς γυναίκα). 

3. Ως ένα διακρατικό Δίκτυο διευκολύνει τις εταιρικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
πρωτοβουλιών ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης. 

Η επιτυχία του Δικτύου εξαρτάται τόσο από την επιτυχία των αυτό-κατευθυνόμενων συνεργασιών 
αντιμετώπισης των σημαντικότερων αναγκών των γεωγραφικών περιοχών κάθε ατόμου, όσο και από 
τη συλλογική ικανότητά του να αντιμετωπίζει στόχους σε ευρύτερες γεωγραφικές κλίμακες. 

Το Δίκτυο είναι πλήρως αφοσιωμένο στην εκπαίδευση, στην κοινωνική ένταξη και στην απασχόληση, 
σε μία προσπάθεια η μόνιμη εκμάθηση να γίνει πραγματικότητα. 

 
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
- Διακρατική μεταφορά τεχνογνωσίας, σχετικά με τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, 
παραγωγής και εμπορίας γεωργικών παραγωγών. 

- Κινητικότητα διαμεσολαβητών/εκπαιδευτικών, που ανήκουν σε κοινοτικές ομάδες και τοπικές 
οργανώσεις. 

- Η θέσπιση μηχανισμού άμεσης επαφής μεταξύ γυναικών της υπαίθρου που περιλαμβάνονται στο 
Δίκτυο, για την οργάνωση της εκμάθησης και της μεταφοράς ορθών πρακτικών μέσω εικονικής και 
πραγματικής κινητικότητας. 

- Ψηφιακές και φυσικές συναντήσεις των γυναικών της υπαίθρου, με σκοπό την ανταλλαγή 
εμπειριών και τεχνογνωσίας ή την οργάνωση επισκέψεων μελέτης. 



ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Το Δίκτυο σχεδιάστηκε, με σκοπό τη συσχέτιση και την ανταλλαγή των προσεγγίσεων της ευρωπαϊκής 
περιφερειακής οικονομικής δραστηριότητας, των κοινωνικών εφευρέσεων και της συνεργασίας, στο 
πλαίσιο της γεωργίας και του συστήματος τροφίμων. Παράλληλα, στοχεύει στην παροχή διακρατικής 
τεχνογνωσίας, σχετικά με τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, αλλά και στην παραγωγή και στην 
εμπορευματοποίηση, που πραγματοποιούνται σε διάφορους τομείς, οι οποίες μεταφέρονται κυρίως από 
την πολιτική δέσμευση για το ευρύτερο καλό και, ως εκ τούτου, για τις αγροτικές περιοχές. 

Το Δίκτυο τονίζει το διεθνές στοιχείο - αμοιβαία εκμάθηση και συνεργασία μεταξύ μελών/εταίρων από 
διαφορετικά υπόβαθρα χωρών, με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμόσιμων αποτελεσμάτων, που μπορούν να 
προσαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Το ευρύ γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του δικτύου είναι απαραίτητο για τη διευκόλυνση και την 
υποστήριξη των προσπαθειών και των μηχανισμών ένταξης που αντιμετωπίζουν μεγάλης κλίμακας 
ζητήματα προκλήσεων, όπως η δημιουργία ευκαιριών, η μείωση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι 
γυναίκες στις αγροτικές περιοχές, καθώς και η μείωση της ανεργίας τους μέσω της διδασκαλίας και της 
ενδυνάμωσης του επιχειρηματικού πνεύματος. 

Δουλεύοντας συλλογικά, τα μέλη/εταίροι σε ολόκληρο το Δίκτυο μπορούν να αντιμετωπίσουν πολύπλοκα 
προβλήματα, τα οποία κανένας οργανισμός ή οντότητα δεν μπορεί να επιλύσει μόνος του. 

Όλα αυτά απαιτούν συνεργασία μεταξύ διαφορετικών χωρών, και διακρατικές στρατηγικές προσεγγίσεις 
μέσω της δικτύωσης. 

Η συνεργασία στο πλαίσιο διακρατικών δικτύων μπορεί να φέρει ιδέες στις αγορές και να βοηθήσει στην 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Το έργο συμβάλλει, επίσης, σε πολυάριθμες προτεραιότητες της ΕΕ - περιβαλλοντική περίθαλψη, ασφάλεια 
των τροφίμων, απασχόληση, εκπαίδευση, ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, κοινωνική ισότητα, ένταξη κ.λπ. 

 Ο Δίκτυο αναπτύσσει κοινές πρωτοβουλίες στους ΤΟΜΕΙΣ: 
 

- Τη συμβολή στην καλύτερη συνεργασία σε κοινά θέματα και την επίτευξη ευημερίας στην περιοχή-στόχο. 

- Την υποστήριξη πρωτοβουλιών επισιτιστικής κυριαρχίας και παροχής προοπτικής για την κάλυψη των 
αναγκών περιφερειακής κυκλοφορίας, και την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των αγροτικών περιοχών 
(άνοιγμα νέων προοπτικών, αύξηση της ελκυστικότητας των περιφερειών, μείωση της εξάρτησης από την 
παγκόσμια ροή αγαθών και ενίσχυση της ανθεκτικότητας). 

- Την προώθηση της οικονομικής και της κοινωνικής ευημερίας, και την ανάπτυξη της περιοχής,  μέσω της 
βελτίωσης της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της συνδεσιμότητάς της. 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ας ελπίσουμε ότι, το Δίκτυο θα δημιουργήσει 
την αναγκαία δράση, προκειμένου να 
επιτευχθεί μετασχηματισμός εντός των 
τοπικών κοινοτήτων, και τη θέσπιση θετικών 
αποτελεσμάτων για την κοινωνική ένταξη και 
την ενδυνάμωση των γυναικών της υπαίθρου. 
Το Δίκτυο σκοπεύει να αυξήσει την πρόσβαση 
στα φρέσκα τρόφιμα, μέσα από τη συμβολή 
των κοινοτήτων. Με την αύξηση της 
ποσότητας των τροφίμων που αγοράζονται 
από τους τοπικούς καλλιεργητές, το Δίκτυο 
μπορεί να βοηθήσει να καταστεί η γεωργία 
πιο κερδοφόρα, και να εξασφαλίσει, ότι οι 
γεωργικές εκτάσεις και τα υγιεινά και 
γευστικά τρόφιμα θα είναι διαθέσιμα για τις 
μελλοντικές γενιές. Δεσμεύεται για ένα υγιές 
και βιώσιμο τοπικό σύστημα τροφίμων, το 
οποίο αναγνωρίζει και ενθαρρύνει τις 
αλληλένδετες σχέσεις μεταξύ των 
μεμονωμένων φορέων τροφίμων (από την 
παραγωγή έως τη διάθεση αποβλήτων). 
Συγχρόνως, βελτιώνει την πρόσβαση σε 
θρεπτικά και φρέσκα τρόφιμα, προωθεί την 
υγεία και την προστασία των γεωργικών και 
φυσικών πόρων, στηρίζει τους τοπικούς 
αγρότες, και συμβάλει στην οικονομική 
ευημερία των περιφερειών. 

  

Ο αντίκτυπος του Δικτύου μέσω της συνεργασίας «από κάτω προς τα πάνω» είναι ο εξής: 

- Γνωστοποιεί τις ιδέες και τις ευκαιρίες των μικρών κοινοτήτων, παρέχοντας έτσι τα απαραίτητα εργαλεία 
συμμετοχής στη συνεργασία σε μείζονα ζητήματα κοινωνικής ένταξης και ανάπτυξης της γεωργίας, 
ενδυνάμωσης των γυναικών της υπαίθρου, και παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης ενηλίκων και δικτύωσης. 

- Συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία των αγορών και στην επιχειρηματική νοοτροπία των γυναικών 
της υπαίθρου. 

- Βελτιώνει την πρόσβαση σε καλύτερα τρόφιμα για τις αγροτικές κοινότητες και τους κατοίκους τους. 



Το Δίκτυο θέτει τρεις βασικούς πυλώνες με δύο διαδεδομένες και διάχυτες οριζόντιες προτεραιότητες. 
Τρεις βασικοί πυλώνες: 

 
→ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο πρωταρχικός στόχος είναι η αύξηση του εκπαιδευτικού και πολιτιστικού επιπέδου των γυναικών 
των αγροτικών περιοχών μέσω της διά βίου μάθησης, και η στήριξή τους για την απόκτηση και την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

Προσέγγιση: Μεταξύ άλλων, αυτό πραγματοποιείται μέσω της υποστήριξης δράσεων για την 
εφαρμογή εκμάθησης που βασίζεται σε ικανότητες και στην εργασία, και μέσω της βελτίωσης της 
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των εμπειριών μαθησιακής κινητικότητας (σωματική και 
εικονική κινητικότητα). Εκεί τονίζεται ιδιαίτερα η διαδικασία δικτύωσης και ανάπτυξης της 
πρόσβασης στις ανταλλαγές σύνδεσης και κινητικότητας μεταξύ των γυναικών. Η πτυχή αυτή 
εντοπίζεται στο γεγονός, ότι οι ίδιες οι αγρότισσες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και να 
ενθαρρύνουν τη μεταφορά γνώσης, τη δικτύωση και την εκμάθηση μεταξύ τους. 

 

→ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 
Μία μορφωμένη και σύγχρονη γυναίκα μπορεί να γίνει μία προοδευτική αγρότισσα, που ξέρει τι θέλει 
και στέκεται σταθερά στα πόδια της. Τότε το έργο της δεν θα αξιολογηθεί με διαφορετικά κριτήρια, 
δεν θα θεωρηθεί λιγότερο πολύτιμη από έναν άνδρα, σύμφωνα με μία υπάρχουσα αντίληψη, ούτε θα 
αποσυρθεί από τα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα του χωριού της. Θα είναι έτοιμη για όλες τις εργασίες 
που την προορίζει η κοινωνία. 

Προσέγγιση: Παρέχοντας προοπτικές για την αυτό-έκφραση, την ενδυνάμωση, τη δημιουργικότητα 
και την ηγεσία, μέσω της ενίσχυσης της γυναικείας πρωτοβουλίας και της δικτύωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη – όπου οι 
γυναίκες της υπαίθρου θα λάβουν προσωπικό και κοινωνικό αντίκτυπο. 

 

→ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Εργασίες που βοηθηθούν τις αγρότισσες να αναγνωρίσουν τη δυνατότητα σύνδεσης των δυνατοτήτων 
και των κατάλληλων αποφάσεών τους με τις απαιτήσεις της αγοράς. Κατανοώντας αυτή τη σύνδεση 
και βλέποντας την, μπορούν να αναπτύξουν δημιουργικές και επιχειρηματικές ιδέες. Επίσης, μέσα 
από την προσωπική τους ανάπτυξη, θα αυξήσουν την κοινωνική ένταξη και την απασχόλησή τους. 

Προσέγγιση: Ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και αύξηση της ανεξαρτησίας, μέσω της 
παραγωγής και της εμπορευματοποίησης, για τη δημιουργία εισοδήματος και απασχόλησης. 

Δύο διαδεδομένες και διάχυτες οριζόντιες προτεραιότητες: 
 

→ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 

Οριζόντιες προσπάθειες για την κοινωνική ένταξη και την ενίσχυση της πρόσβασης των ατόμων με 
μειονεκτική θέση, ιδίως για άτομα από ευάλωτες κατηγορίες, όπως οι αγρότισσες, οι οποίες 
βρίσκονται σε μειονεκτικές περιοχές, και αισθάνονται κοινωνικό αποκλεισμό και περιορισμένη είσοδο 
στην αγορά, λόγω έλλειψης επιχειρηματικών δεξιοτήτων. 

Προσέγγιση: Ενθάρρυνση της αυτό-ενδυνάμωσης, ενεργός συμμετοχή στην κοινωνία, να γίνουν 
ορατά τα εμπόδια και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

 

→ ΙΣΟΤΗΤΑ 
Βαθιά δέσμευση για τη μείωση των ανισοτήτων στις ευκαιρίες που συνδέονται με το υπόβαθρο, τις 
εμπειρίες και τις προσδοκίες των γυναικών. 

Προσέγγιση: Αντιμετώπιση των ζητημάτων, με τρόπους που ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες, 
στα συμφέροντα και στις ανάγκες τους, που τους επιτρέπουν να συμμετέχουν σε ένα υποστηριζόμενο 
και ενδυναμωμένο περιβάλλον, ιδίως όταν αντιμετωπίζουν προσωπικά ζητήματα ή προκλήσεις. 

 

 



 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

1. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και εκπαίδευσης στις γυναίκες της υπαίθρου 

2. Προώθηση της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

3. Ενίσχυση των ικανοτήτων του δικτύου (συνεχής προσπάθεια για βιωσιμότητα) 

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 
Το στρατηγικό σχέδιο, ως οδηγός για την εφαρμογή του Δικτύου Γυναικών από Αγροτικές Κοινότητες, 
δημιουργήθηκε από την ανάγκη καθορισμού μελλοντικών κατευθυντήριων γραμμών, που θα 
επιτρέψουν τη συνέχεια της λειτουργίας του, τη συστηματικότερη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων 
που επιτυγχάνονται και την καλύτερη αξιολόγηση του αντίκτυπου που δημιουργείται. 
 
Το παρόν στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει, εκτός από άλλα υφιστάμενα στοιχεία, την επικοινωνιακή 
στρατηγική, τη στρατηγική συγκέντρωσης κεφαλαίων, καθώς και το συνοδευτικό σχέδιο δράσης τους. 
Το στρατηγικό σχέδιο προέκυψε από την ανάγκη θέσπισης των ακόλουθων πτυχών του νεοσύστατου 
δικτύου: -Ορισμός εσωτερικής δομής· -Καθορισμός προτεραιοτήτων για τα επόμενα δύο έτη· -
Καθορισμός σαφών κατευθύνσεων· -Καθορισμός στοχοθετημένων δράσεων· -Σταθεροποίηση οδών και 
μηχανισμών ανάπτυξης· -Επέκταση και βιωσιμότητα· -Καθορισμός του πλαισίου επικοινωνίας, της 
προώθησης και προβολής, της περιγραφής της χρηματοδότησης και της συγκέντρωσης κεφαλαίων. 
Σκοπός του Στρατηγικού Σχεδίου του Δικτύου είναι η δημιουργία ενός στρατηγικού πλαισίου με κοινούς 
στόχους, σχετικό με το πώς τα μέλη/εταίροι θα επιτύχουν το όραμά του, μέσω συλλογικού αντίκτυπου. 
 
Το στρατηγικό πλαίσιο περιέχει συνήθη και κοινά στοιχεία, με σκοπό να βοηθήσει τα μεμονωμένα 
μέλη/εταίρους να συνεργαστούν για τις γυναίκες αγροτικών κοινοτήτων, κατανοώντας ομαδικά τον 
τρόπο λειτουργίας του δικτύου στο σύνολό του, γεγονός που θα επιτύχει τους στόχους απόδοσης. 
 
Το στρατηγικό αυτό σχέδιο εκφράζει μία πορεία δύο ετών, από το 2020 έως το 2021, με σκοπό την 
επίτευξη του οράματος και της αποστολής του Δικτύου. Με το πέρα δύο χρόνων, θα ενημερωθεί. 
 

 
Κάθε Στρατηγική Τάση διαθέτει ένα σύνολο στόχων και κάποια παραδείγματα τακτικής, τα οποία έχουν 
σχεδιαστεί για να απεικονίζουν τα είδη των δράσεων, που μπορούν να συνδράμουν στην επίτευξη της 
αποστολής του Δικτύου. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
⇒ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ πιθανών πρακτικών λύσεων, με σκοπό να βοηθηθούν τις γυναίκες της 

υπαίθρου, που είναι μικρές παραγωγοί τροφίμων, να συμβάλουν στη δημιουργία εισοδήματος 
και απασχόλησης: 

- ενεργοποίηση και ενδυνάμωσή τους μέσω της δικτύωσης και της υποστήριξης της πρωτοβουλίας 

- αύξηση της ευαισθητοποίησης, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους, μέσω της εκμάθησης και 
της πρωτοβουλίας 

- σύνδεση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των γυναικών της υπαίθρου 

⇒ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ νέων τάσεων «Οικονομίας φρέσκων τροφίμων» και γεωργικής 
επιχειρηματικότητας, παρακινώντας και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση των πολιτών, σχετικά 
με την κατανάλωση τοπικών και ποιοτικών τροφίμων. 

⇒  ΑΥΞΗΣΗ της ευαισθητοποίησης για τα νέα προϊόντα και τις καινοτόμες ιδέες, μέσα από τη 
διάδοση και την αξιοποίηση του Δικτύου. 

Με βάση την ανάλυση των αναγκών, το Δίκτυο επικεντρώνεται στην οικονομική αυτονομία των γυναικών 
της υπαίθρου και τους παρέχει ευκαιρίες μέσω της εκπαίδευσης. 

Το Δίκτυο ως οντότητα θα ακούσει, θα εξελίξει και θα υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα μελών/εταίρων, που 
εργάζονται συλλογικά, για να εκπληρώσουν το όραμά του για την ενδυνάμωση των γυναικών της 
υπαίθρου, μέσω της διά βίου μάθησης και της σύνδεσης. 

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
→ Διαπεριφερειακή και ευρωπαϊκή συνεργασία, με σκοπό τη συμβολή στην ευημερία 
→ Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των γυναικών της υπαίθρου, ως βασικοί παράγοντες στην 

οικονομία και στην κοινωνία. 
→ Στήριξη των γυναικών γεωργών.   
→ Προώθηση των τάσεων «Οικονομία Νωπών Τροφίμων», Γεωργική Επιχειρηματικότητα και 

Βιώσιμη Ανάπτυξη. 
→ Ενίσχυση των γεωργικών τμημάτων της οικονομίας και βελτίωση της αγροτικής ανάπτυξης, με 

σκοπό τη δημιουργία κερδών και θέσεων απασχόλησης. 
→ Προώθηση ενός υγιεινού και βιώσιμου τοπικού συστήματος τροφίμων, της κατανάλωσης 

τοπικών και ποιοτικών τροφίμων από μικρούς παραγωγούς, και της ενθάρρυνσης των 
αλληλένδετων σχέσεων, βελτιώνοντας παράλληλα την πρόσβαση σε θρεπτικά και νωπά 
τρόφιμα για όλους τους πολίτες. 

→ Προώθηση της υγείας και της προστασίας των γεωργικών και φυσικών πόρων. 



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
 

Η συμμετοχή στο Δίκτυο είναι ανοικτή και βασίζεται στην ελεύθερη βούληση. 

 Κάθε άτομο μπορεί να έχει την ιδιότητα του μέλους, ενώ μία νόμιμη οντότητα έχει την ιδιότητα 
πλήρους μέλους ή εταίρου. 

Κάθε μέλος/εταίρος αποτελεί ένα αυτό-κατευθυνόμενο, αλλά συλλογικό μέλος, το οποίο συνδέει 
συνεργάτες και προϋπάρχουσες τοπικές συνεργασίες με το όραμα του Δικτύου. Τα μέλη/εταίροι 
αναλαμβάνουν εργασίες ειδικά για τις ανάγκες των γεωγραφικών περιοχών και των συνεργατών τους. 

 

Οι δυνατότητες συνεργασίας και η συμμετοχή νέων εταίρων είναι ευρέως ανοικτές.  

1. Μεμονωμένο άτομο - καθεστώς συνδεδεμένου μέλους 

Το Δίκτυο είναι ανοικτό σε: 

α) Όλες οι γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές, και κυρίως: 

- Γυναίκες της υπαίθρου, αγρότισσες μικρής κλίμακας, οι οποίες βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και 
περιορισμένη είσοδο στην αγορά, λόγω έλλειψης επιχειρηματικών δεξιοτήτων. 

- Γυναίκες της υπαίθρου, που ασχολούνται με τη γεωργία ή τη γεωργική εφοδιαστική αλυσίδα. 
β) Εμπειρογνώμονες ή επαγγελματίες: διαμεσολαβητές, εκπαιδευτικοί, ειδικοί, επαγγελματίες, 
ερευνητές

 
Το Δίκτυο υποστηρίζει και δεν καταργεί ή μειώνει τις αρχές και τις ευθύνες των μελών/εταίρων. 
Αναμένεται ότι τα μέλη/εταίροι θα συμμετάσχουν σε αυτούς τους στόχους που έχουν νόημα για 
αυτούς, και θα ευθυγραμμιστούν με τη μοναδική αποστολή τους. Μέσω των ατομικών ευθυνών, των 
αρχών και των επιτευγμάτων των εταίρων, το Δίκτυο θα επιτύχει. 

 

 
Ενθαρρύνουμε τους εθνικούς και διεθνείς ηγέτες να υποστηρίξουν το Δίκτυο μέσω της 
ενημέρωσης, της πολιτικής, της χρηματοδότησης και της δράσης αναγνώρισης. 

 

 
Επίσης, καλούμε όλους τους οργανισμούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη 

παρόμοιων συμφερόντων να συνδεθούν μαζί μας.  
 

ΒΡΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

ruralwomen.eu 

Ο διαδικτυακός μας χώρος (Κοινοτική Πλατφόρμα Πρόσβασης σε Φρέσκα Τρόφιμα) αναπτύσσεται, 
ενημερώνεται  

και λειτουργεί ως πλατφόρμα εκμάθησης και ανταλλαγής γνώσεων. 

2. Νόμιμη οντότητα – καθεστώς μέλους ή εταίρου 

Το Δίκτυο είναι ανοικτό σε: 
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ: 

a) Φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων, κυρίως γυναικών αγροτικών περιοχών 
Facebook: @RWSFFproject 

Ανεξάρτητα από το αν ασχολούνται ή όχι με το Δίκτυο, παρέχουν πολύτιμες γνώσεις, δεξιότητες και 
υπηρεσίες, που συνδέονται με τους στόχους του. 
 

Instagram: @rwsff_project 

β) Φορείς που ασχολούνται με τα ζητήματα των γυναικών, την ισότητα των φύλων και την 
κοινωνική τους ένταξη στη γεωργία: 

- ΜΚΟ, οργανισμοί, συνεταιρισμοί, ομάδες, ινστιτούτα, ιδρύματα, συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, πανεπιστήμια, δημόσιοι φορείς και οργανισμοί κ.λπ. 

https://ruralwomen.eu/
https://www.facebook.com/RWSFFproject/
https://www.instagram.com/rwsff_project/
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