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ΚΥΚΛΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ TΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER 2023-2027 ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

 

 

 

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ 

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Στο τρέχον πρόγραμμα (2014-2022) οι μικρές επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών παραδοσιακών 

τροφίμων των νησιών υπήρξαν προτεραιότητα, βάση της τοπικής στρατηγικής και pivot της 

εξέλιξης της τοπικής οικονομίας προς ένα πιο εξισορροπημένο μοντέλο συνολικά. Περίπου 40 

επενδύσεις παραγωγής τοπικών τροφίμων ενισχύθηκαν από το πρόγραμμα και υλοποιήθηκαν ή 

υλοποιούνται με φροντίδα και παρακολούθηση από την ομάδα της ΑΝΔΩ. Τα μοναδικά και 

επώνυμα προϊόντα της δωδεκανησιακής γης και θάλασσας είναι είδη μικρής και φθίνουσας 

κλίμακας παραγωγής, των οποίων η βιώσιμη παραγωγή αποτελεί σημαντική πρόκληση για την 

περιοχή και τους φορείς της.   

http://www.ando.gr/
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Η παραγωγή επώνυμων και αυθεντικών τροφίμων εκτείνεται στο σύνολο των νησιών στα 

Δωδεκάνησα, με σημαντικές, ωστόσο διαφοροποιήσεις. Στη Ρόδο και την Κω συγκεντρώνεται το 

μεγαλύτερο μέρος της ντόπιας γεωργικής παραγωγής, με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης 

της παραγωγής τροφίμων με ιδιοτυπία και ταυτότητα. Ωστόσο, η δυσκολία για τον τομέα είναι 

η κινητοποίηση των παραγωγών προς την κατεύθυνση συλλογικών πρωτοβουλιών ανάδειξης και 

προβολής της τοπικής αγροτικής παραγωγής και γαστρονομίας.  

Η ισχυροποίηση του συγκεκριμένου τομέα της δωδεκανησιακής οικονομίας συνδέεται άμεσα με 

το στόχο βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και διατήρησης της πλούσιας 

αγροτικής και γαστρονομικής παράδοσης (τουρισμός εμπειρίας, ανάδειξη και προστασία του 

μοναδικού αγροτικού πολιτισμού και παράδοσης).  

Το νέο πρόγραμμα CLLD/LEADER αποτελεί ευκαιρία συστηματοποίησης της σημαντικής 

επενδυτικής προσπάθειας που εκδηλώθηκε μέχρι σήμερα στον τομέα της αξιοποίησης της 

αγροτικής παραγωγής. Κατεύθυνση θα αποτελέσει, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του νέου 

Προγράμματος, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από  το Εθνικό Σχέδιο της νέας Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής η συνεργασία επιχειρήσεων και φορέων προκειμένου η αξιοποίηση της αγροτικής 

παραγωγής με παραγωγή ποιοτικών επώνυμων προϊόντων να αποτελέσει οδηγό και βάση ενός 

νέου διαφοροποιημένου μοντέλου ανάπτυξης στα νησιά. 

 

Η ΑΝΔΩ, η ΔΕΤΑΠ και το ΕΒΕΔ καλούν επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών τροφίμων και ποτών, 

επιχειρήσεις του τομέα με ενδιαφέρον ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων και ευρύτερα φορείς 

της περιοχής να συμμετέχουν σε ανοικτή θεματική συνάντηση, την Πέμπτη 23/2/2023 και ώρα 

17:00 στο Επιμελητήριο, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις και προτάσεις τους ενόψει της 

κατάρτισης του νέου προγράμματος της περιόδου 2023-2027.  
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