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«Οι δυνατότητες που προσφέρουν τα εκλεκτά τοπικά προϊόντα, η ελληνική κουζίνα 
και ο πολιτισμός της ελληνικής γαστρονομίας είναι πρακτικά απεριόριστες. Σε μια 
εποχή που ακροβατεί ανάμεσα στην ανάγκη επιβίωσης, στην πρόκληση για διάκριση 
και στην ευκαιρία παρουσίασης καινοτόμων ιδεών, είναι στο χέρι μας να 
δημιουργήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τις απαραίτητες ευρείες συνέργειες για 
να υλοποιήσουμε έναν τολμηρό σχεδιασμό εθνικού επιπέδου πάνω στους 
θησαυρούς της ελληνικής γαστρονομίας, προσβλέποντας σε πολλαπλασιαστικά 
οφέλη για πολλούς κλάδους της οικονομίας αλλά και για την κοινωνική και εθνική 
μας ταυτότητα. 
Γιώργος Λαζουράς, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
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 ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

Η Ευρώπη αλλάζει τα τελευταία χρόνια την αγροτική της 
πολιτική, ενισχύοντας την αειφόρο παραγωγή και την 
αειφόρο/ ολοκληρωμένη/ ενδογενή αγροτική ανάπτυξη 
(Cork declaration-1996, Cork II- Agenda 2000, ΚΑΠ 2015-
2020- Πυλώνας ΙΙ). Η αγροτική κληρονομιά ως στοιχείο 
της τοπικής ταυτότητας αποτελεί πλέον προτεραιότητα 
της ΚΑΠ. Σημαντική στην αγροτική κληρονομιά είναι η 
θέση των ιδιαίτερων προϊόντων ενός τόπου, ο 
χαρακτήρας των οποίων συνδέεται τόσο με την πρώτη 
ύλη, τον τόπο παραγωγής και τα φυσικά χαρακτηριστικά 
του, όσο και με τις κληροδοτημένες τεχνικές και 
τεχνολογίες, τον γαστρονομικό πολιτισμό και τις 
δεξιότητες. Ιδιαίτερα τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, ως μέρος 
μιας ευρύτερης στρατηγικής, ενισχύουν τις προσπάθειες 
αγροτικής ανάπτυξης. Οι δικτυώσεις και συνέργειες 
μεταξύ διαφόρων οικονομικών τομέων είναι πολύ 
σημαντικές, προϋποθέτοντας συνεργασία δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. 

Το «Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων» 
ιδρύθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2015, στις Βρυξέλλες.  

Η ιδέα δημιουργίας του γεννήθηκε με αφορμή την 
πρωτοβουλία που ανέλαβε η Αναπτυξιακή Πάρνωνα να 
σχεδιάσει και να υλοποιήσει το Σχέδιο Διατοπικής 
Συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές», στο πλαίσιο 
του προγράμματος LEADER 2007-2013 του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στόχος του Σχεδίου 
ήταν η ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας και του 
ελληνικού γαστρονομικού πολιτισμού, αξιοποιώντας τα 
συστατικά τους στοιχεία: τα εκλεκτά τοπικά προϊόντα, 
την τοπική κουζίνα με τις χαρακτηριστικές της γεύσεις, 
τους τόπους με τα ιδιαίτερα μορφολογικά και 
ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά τους καθώς και τον 
πολιτισμό και τα έθιμα που δημιουργούνται από τις 
γαστρονομικές συνήθειες των περιοχών. 

Έδρα του Δικτύου είναι το Λεωνίδιο Αρκαδίας. Το Δίκτυο 
ως αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία διέπεται από τις 
διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρα 101 & 741).  

Το Δίκτυο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.) και της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΕ). 
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Τα μέλη του Δικτύου είναι:  

Δήμοι (57)   
Αγιάς  
Αιγιαλείας  
Αλεξάνδρειας 
Αλμωπίας 
Αργιθέας 
Άργους Ορεστικού 
Αριστοτέλη 
Βέροιας 
Βοΐου 
Βόλβης 
Βόρειας Κυνουρίας 
Δεσκάτης 
Δωρίδος 
Έδεσσας  
Ελασσόνας  
Επιδαύρου 
Ερμιονίδας 
Ευρώτα 
Ζαγοράς-Μουρεσίου 

Θάσου 
Καβάλας 
Καλαβρύτων 
Καλαμάτας 
Καλαμπάκας 
Καρδίτσας 
Κασσάνδρας 
Καστοριάς 
Κιλελέρ 
Κοζάνης 
Λαμιέων 
Λαρισαίων 
Λίμνης Πλαστήρα 
Μεσσήνης 
Μονεμβασίας 
Μουζακίου 
Ναυπλιέων 
Νέας Προποντίδας 
Νεμέας 

Νότιας Κυνουρίας  
Πέλλας 
Πειραιά 
Πολυγύρου 
Πύδνας Κολινδρού 
Πυλαίας-Χορτιάτη 
Πύλης 
Πύλου-Νέστορος 
Σερρών 
Σιθωνίας 
Σοφάδων 
Σπάρτης 
Τεμπών 
Τρικκαίων 
Τρίπολης 
Τριφυλίας 
Τυρνάβου 
Φαρκαδόνας 
Φαρσάλων 

 

Αναπτυξιακές εταιρείες (31) 
Αναπτυξιακή Αχαΐα 
Αναπτυξιακή Βορ. Πελοποννήσου 
Αναπτυξιακή Γρεβενών 
Αναπτυξιακή Δυτ. Μακεδονίας 
Αναπτυξιακή Ημαθίας 
Αναπτυξιακή Ηπείρου  
Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης 
Αναπτυξιακή Καβάλας 
Αναπτυξιακή Καρδίτσας 
Αναπτυξιακή Καστοριάς 
Αναπτυξιακή Κιλκίς 
Αναπτυξιακή Λάρισας 
Αναπτυξιακή Λήμνου 
Αναπτυξιακή Μεσσηνίας 
Αναπτυξιακή Ολυμπίας 
Αναπτυξιακή Πάρνωνα 

Αναπτυξιακή Πέλλας 
Αναπτυξιακή Πηλίου 
Αναπτυξιακή Πιερικής  
Αναπτυξιακή Σερρών 
Αναπτυξιακή Τρικάλων 
Αναπτυξιακή Τριχωνίδας  
Αναπτυξιακή Φθιωτική 
Αναπτυξιακή Φλώρινας 
Αναπτυξιακή Φωκική  
Αναπτυξιακή Χαλκιδικής 
Δημοσυνεταιριστική Έβρος 
Δίκτυο Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής  
Δίκτυο Κεφαλονιάς-Ιθάκης 
Δίκτυο Συνεργασίας Ζακύνθου 
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου 

Φορείς (4) 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα 
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δρόμοι της Ελιάς» 
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Κτήριο Επιτροπής των Περιφερειών COR, Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2015.  
Εκδήλωση παρουσίασης του Δικτύου και υπογραφής του καταστατικού σύστασής του.  

Διακρίνονται: Χαράλαμπος Κασίμης- Ειδ. Γραμματέας ΥπΑΑΤ, Γιώργος Πατούλης-  
Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Αλέξανδρος Κουτσούρης- Αν. καθηγητής ΓΠΑ, Δήμαρχοι και  

εκπρόσωποι ΟΤΑ διαφόρων περιοχών, Στελέχη και συντελεστές του Δικτύου. 
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 ΔΙΟΙΚΗΣΗ KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

Η εταιρεία διοικείται από τα εξής όργανα: 

1. Η Γενική Συνέλευση 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
3. Ο Πρόεδρος 
4. Ο Αντιπρόεδρος 
5. Ο Διαχειριστής 

Οι συνθέσεις των οργάνων, όπως προέκυψαν κατά τις 
αρχαιρεσίες της 7ης Απριλίου 2016, είναι: 

Διοικητικό συμβούλιο: Είναι 9μελές με 3ετή θητεία.  

Πρόεδρος: Γεώργιος Λαζουράς, Δήμαρχος Καλαβρύτων 

Αντιπρόεδρος: Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης 

Γραμματέας: Δημήτριος Καφαντάρης, Δήμαρχος Πύλου-

Νέστορος 

Μέλη: Χρήστος Σινάνης, Δήμαρχος Καλαμπάκας 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Σερρών 

Αλέξανδρος Διαμαντάρας, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου Δήμου 
Λαμιέων, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Φθιώτιδας 

Δημήτριος Οικονόμου, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου 
Αναπτυξιακής Λάρισας  

Φωτεινή Στεφανιδάκη, Πρόεδρος Αναπτυξιακής Λήμνου 

Αλέξανδρος Κουτσούρης, Αν. Καθηγητής Γεωπονικού 
Παν/μίου Αθηνών 

Συντονιστική επιτροπή: Είναι 5μελής, με  

συντονιστικό και συμβουλευτικό ρόλο. Μέλη της: 
Ηρώ Τσιμπρή, Διευθύντρια Αχαΐας Αναπτυξιακής  

Ζωή Γκερεχτέ, Συντονίστρια τοπικού προγράμματος 
CLLD/LEADER Αναπτυξιακής Δυτ. Μακεδονίας 

Παναγιώτης Πάτρας, Διευθυντής Αναπτυξιακής Τρικάλων  

Βασίλειος Μπέλλης, Διευθυντής Αναπτυξιακής Καρδίτσας 

Μιχαήλ Σκορδάς, Διευθυντής Αναπτυξιακής Καβάλας 

Διαχειριστής του Δικτύου: Μαρίνης Μπερέτσος, Γενικός 

Διευθυντής της Αναπτυξιακής Πάρνωνα 

Επιστημονικός συνεργάτης και Διευθυντής έργου: 

Σωτήρης Μπόλης, Μηχανικός, Σύμβουλος αναπτυξιακών 
δράσεων 
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ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ  

Στόχευση του Δικτύου είναι η αξιοποίηση, υποστήριξη και 

ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας και του ελληνικού 
γαστρονομικού πολιτισμού, επικεντρώνοντας στα τέσσερα 
συστατικά τους στοιχεία, τα οποία αποτελούν και τους βασικούς 
άξονες του σχεδιασμού:  

Προϊόν: καταγραφή και ανάδειξη των εκλεκτών τοπικών 
αγροδιατροφικών προϊόντων και των ποιοτικών παραγωγών 
τους από όλη τη χώρα, με έμφαση στα αναγνωρισμένα 
προϊόντα προέλευσης ΠΟΠ - ΠΓΕ αλλά και άλλα εκλεκτά και 
φημισμένα προϊόντα. 

Κουζίνα: μελέτη και αξιοποίηση των χαρακτηριστικών γεύσεων 
της παραδοσιακής και σύγχρονης ελληνικής κουζίνας, όπως 
αυτή καταγράφεται στις διάφορες περιοχές και όπως 
διαχρονικά δημιουργείται και εξελίσσεται στη νέα ελληνική 
κουζίνα, με έμφαση στη χρήση εκλεκτών προϊόντων. 

Τόπος: υποστήριξη και υλοποίηση έργων στις περιοχές οι οποίες, 
λόγω του μικροκλίματος και της μορφολογίας τους, παράγουν 
τα εκλεκτά προϊόντα και λόγω των ανθρωπολογικών στοιχείων 
δημιουργούν την τοπική γαστρονομία. 

Πολιτισμός: ενίσχυση ή δημιουργία νέων εκδηλώσεων 
αγροδιατροφικού πολιτισμού, υποστήριξη και αναβάθμιση 
υποδομών που σχετίζονται με τις τοπικές γαστρονομικές 
συνήθειες και διαμορφώνουν την τοπική ταυτότητα. 

Σκοπός του Δικτύου είναι η διασύνδεση και ενίσχυση των 

κλάδων της αγροδιατροφικής παραγωγής, του πολιτισμού και 
του τουρισμού, μέσα από την εγκαθίδρυση και προώθηση της 
ελληνικής γαστρονομικής ταυτότητας, την αξιοποίηση του 
διαχρονικού γαστρονομικού δυναμικού και της αγροτικής 
κληρονομιάς της χώρας, την ενίσχυση της ποιότητας, της 
εξωστρέφειας και της καινοτομίας. 

Για την επίτευξη του σκοπού θα αξιοποιηθούν διάφορα 
χρηματοδοτικά εργαλεία, πρωτίστως μέσω του προγράμματος 
CLLD/LEADER 2014-2020, αλλά και το αποθεματικό από την 
επιχειρηματική δραστηριότητα του Δικτύου. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ KAI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ   
 

Οι βασικές ιδέες σχεδιασμού των δράσεων του Δικτύου είναι: 

Ελληνικός Γαστρονομικός Πολιτισμός και άμεση σύνδεση με την 
παραγωγή και τον τουρισμό. 

Πρόκειται για την αξιοποίηση των κρυμμένων γαστρονομικών θησαυρών της χώρας, με 
ενέργειες όπως:  

Δημιουργία ταυτότητας και branding για τον «Ελληνικό Γαστρονομικό Πολιτισμό». 
Ανάδειξη και προβολή της ελληνικής γαστρονομικής ταυτότητας και παράδοσης, με 
γεύσεις, εδέσματα και προϊόντα που διαθέτουν ποιότητα, φήμη και άμεση σύνδεση με 
την περιοχή παραγωγής.  

Διασύνδεση της τουριστικής ταυτότητας των περιοχών με τα χαρακτηριστικά προϊόντα και 
γεύσεις τους. Ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού. 

Ενσωμάτωση στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα των πιο εκλεκτών ελληνικών προϊόντων, 
κυρίως ΠΟΠ και ΠΓΕ, με τη συνεργασία αναγνωρισμένων chef και σημείων εστίασης.  

Εθνική Αγροδιατροφική Σύμπραξη / Εθνική Πλατφόρμα Ποιότητας.  

Η χωρική, θεματική και μετοχική ευρύτητά του επιτρέπουν στο Δίκτυο να αναλάβει τον 
ρόλο μιας «Εθνικής Αγροδιατροφικής Σύμπραξης», λειτουργώντας παράλληλα ως «Εθνική 
Πλατφόρμα Ποιότητας». Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται: 

Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (μητρώου). 

Αξιολόγηση και ένταξη χαρακτηριστικών προϊόντων, γεύσεων, επιχειρήσεων παραγωγής, 
εστίασης και φιλοξενίας, σημείων γευσιγνωσίας, διαδρομών και σημείων ανάδειξης της 
γαστρονομικής και αγροδιατροφικής κληρονομιάς κ.ά. από κάθε περιοχή του Δικτύου, 
καλύπτοντας γεωγραφικά όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 

Δικτύωση σχετικών φορέων και επιχειρήσεων 
παραγωγής, γαστρονομίας, τουρισμού και 
πολιτισμού, σε τοπικό η κεντρικό επίπεδο, 
ως συνεργαζόμενων φορέων του Δικτύου 
για τη συλλογική υλοποίηση δράσεων. 

Θέσπιση «Σήματος ποιότητας της ελληνικής 
γαστρονομίας» για τα σημεία, τα στοιχεία 
και τις επιχειρήσεις που συνθέτουν τον 
ελληνικό γαστρονομικό πολιτισμό. Τον 
θεσμό του σήματος ποιότητας στοχεύει να 
δημιουργήσει το Δίκτυο εν καιρώ. 
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Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων. 

Τρεις είναι οι διαστάσεις ως προς την αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων:  

Οριζόντιες δράσεις κοινού και εθνικού ενδιαφέροντος για τον Ελληνικό Γαστρονομικό 
Πολιτισμό, την Εθνική πλατφόρμα ποιότητας, τις εκστρατείες διάδοσης και προβολής. 

Κεντρικός σχεδιασμός δράσεων που θα υλοποιηθούν στις εμπλεκόμενες περιοχές, 
εκπόνηση προδιαγραφών, εκπαίδευση τοπικών φορέων και κεντρικός συντονισμός.  

Τοπική υλοποίηση δράσεων από συνεργαζόμενους φορείς, ως μέρος του Σχεδίου δράσης 
του Δικτύου, σε αντικείμενα όπως η τοπική ταυτότητα, οι τοπικοί θεσμοί γαστρονομίας 
και πολιτισμού, η σήμανση ιδιαίτερων περιοχών και σημείων, οι ιδιωτικές επενδύσεις 
αναβάθμισης ποιότητας και υπηρεσιών, η υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών στην 
αγροδιατροφική παραγωγή, η δημιουργία και βελτίωση τοπικών υποδομών 
γαστρονομικού ενδιαφέροντος. Τέτοιες δράσεις μπορούν σε εθνικό επίπεδο να 
υποστηρίξουν την αναβάθμιση της γαστρονομικής εικόνας της χώρας και να 
χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία αλλά και επιτεύγματα του Δικτύου. 

Το νέο Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας CLLD/LEADER «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ: 
Ελληνικός Γαστρονομικός Πολιτισμός» είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τις 
οριζόντιες δράσεις και τον κεντρικό σχεδιασμό, ενώ τα τοπικά προγράμματα CLLD/LEADER 
των Αναπτυξιακών Εταιρειών (ΟΤΔ) - μελών του Δικτύου θα χρησιμοποιηθούν για την 
τοπική υλοποίηση δράσεων στις εμπλεκόμενες περιοχές. Πέραν αυτών, θα διεκδικηθούν 
πόροι και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, εθνικά και ευρωπαϊκά. 

Επιχειρηματική δραστηριότητα του Δικτύου.  
Η ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης με δημιουργία και πώληση προϊόντων και 
υπηρεσιών, δημιουργίας συνεργασιών αμοιβαίου οφέλους με επιτυχημένες επιχειρήσεις 
και η ανάπτυξη χορηγικών προγραμμάτων, μπορεί να προσφέρει σημαντικούς 
οικονομικούς πόρους στο Δίκτυο για την εκπλήρωση των σκοπών του. 
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Εκδήλωση έναρξης του έργου, 13/5/2014, Αθήνα.  

Διακρίνονται ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης, 
ο πρώην Ειδ. Γραμματέας ΥπΑΑΤ Δημήτριος Ιατρίδης, ο chef Λευτέρης Λαζάρου, οι δημοσιογράφοι Ίνα 

Ταράντου και Δημήτρης Καμπουράκης και ο συντονιστής του έργου Μαρίνης Μπερέτσος. 
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Συνέδριο οινικού τουρισμού, 14/10/2016, Σαντορίνη.  

Διακρίνονται ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου  
και τα στελέχη του Δικτύου, Ηρώ Τσιμπρή- Μέλος Επιστημονικής επιτροπής, Διευθύντρια 
της Αχαΐας Αναπτυξιακής και Σωτήρης Μπόλης- Διευθυντής έργου του Δικτύου. 



 

 

 

 


