
 

 

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                
Α.Α.Ε. ΟΤΑ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» 
 

 
Αγιος Νικόλαος, 1-11-2022  
Αριθ. πρωτ.: 290 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ συμμετέχει στην υλοποίηση του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας 
«ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ», στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.3 του Προγράμματος CLLD/LEADER, που εντάσσεται στο 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Το σχέδιο υλοποιείται από τις πέντε Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της Κρήτης: Αναπτυξιακή Ηρακλείου 
Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΟΤΔ Ηρακλείου και ΟΤΔ Μεσαράς), Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 
Α.Α.Ε. ΟΤΑ και Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.  

Στόχος του σχεδίου είναι η διασύνδεση του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα με τον τουρισμό και κυρίως με 
εναλλακτικές μορφές του, καθώς και η ανάπτυξη δικτύου διαδρομών από επισκέψιμες διδακτικές φάρμες 
στην Κρήτη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ευρύτεροι στόχοι της διαφοροποίησης της οικονομικής 
βάσης, της αύξησης της απασχόλησης και των εισοδημάτων των κτηνοτρόφων και των αγροτών σε ορεινές 
και ημιορεινές περιοχές.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ διοργανώνει ένα διήμερο πιλοτικό βιωματικό 
εργαστήριο με θέμα την ίδρυση και λειτουργία Διδακτικής Φάρμας, που θα διεξαχθεί στη Κριτσά 
(Πολιτιστικό Κέντρο Λατώ - Κτίριο Αρχαύλη) από 29-30 Νοεμβρίου 2022 και απευθύνεται σε 
αγροτοκτηνοτρόφους.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο βιωματικό εργαστήριο είναι η κύρια εκμετάλλευση του 
ενδιαφερόμενου ή η περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται ή προτίθεται να δραστηριοποιηθεί να 
βρίσκεται στη περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER που είναι ο Νομός Λασιθίου.  

Το εργαστήριο θα είναι διαδραστικό, καθώς περιλαμβάνει και επίσκεψη σε υφιστάμενη ή εν δυνάμει 
διδακτική φάρμα σε ορεινή ή ημιορεινή περιοχή της Κρήτης.  

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων είναι μέχρι 20 άτομα, που θα επιλεγούν μέσω αξιολόγησης, ενώ 
απ’ αυτούς θα προκύψουν και οι συμμετέχοντες σε επίσκεψη ανταλλαγής καλών πρακτικών σε άλλη 
περιοχή της Ελλάδας ή/και στο εξωτερικό.  

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ καλεί τους αγροτοκτηνοτρόφους που ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν στο πιλοτικό βιωματικό εργαστήριο να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και το 
σχετικό ερωτηματολόγιο και να τα αποστείλουν στην Αναπτυξιακή Λασιθίου μέχρι τις 21/11/2022 
(αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή με e-mail). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνεται στη κα. Ελίνα Μικρουλέα 
(τηλέφωνο: 28410 91119 & 91110 - e-mail: emikroulea@anlas.gr).  

Στη παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής επισυνάπτονται: 

- Παράρτημα Α: Αίτηση συμμετοχής.  

- Παράρτημα Β: Ερωτηματολόγιο υποψήφιου.  

- Παράρτημα Γ: Κριτήρια επιλογής αιτούντων/υποψηφίων.   

 

Για την Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ 

 
 
Χαράλαμπος Αντωνακάκης 
Γ. Διευθυντής 
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