
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

για συμμετοχή στις δράσεις του έργου «Γαστρονομικές Συμπράξεις» 

 

 

 

Περιγραφή 

Το έργο «Γαστρονομικές Συμπράξεις», του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της 
ΟΤΔ Πάρνωνα, υλοποιείται από την ΔΙΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΜΚΕ, στον Δήμο Ερμιονίδας και εντάσσεται στο Μέτρο 19, Υπομέτρο 
19.2 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ)» του 
«Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020». 
 
Περιλαμβάνει: 

• Χαρτογράφηση της Γαστρονομικής Κοινότητας της Ερμιονίδας. 

• Έντυπο Οδηγό της Γαστρονομικής Κοινότητας Ερμιονίδας σε μορφή αρχείου 
pdf. προς αξιοποίηση από τους συλλογικούς φορείς της περιοχής. 

• Διοργάνωση δύο Θεματικών Εργαστηρίων (workshops) για την προώθηση 
της γαστρονομικής ταυτότητας της περιοχής. 

 

Στόχοι: 

• H ανάδειξη της περιοχής της Ερμιονίδας ως γαστρονομικός προορισμός. 

• Η δημιουργία σχημάτων συνεργασίας  μεταξύ των ΜΜΕ στον παραγωγικό 
τομέα και στους επαγγελματίες της εστίασης και του τουρισμού με στόχο 
την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών. 

• Η  απόκτηση νέων δεξιοτήτων και εξειδικευμένων γνώσεων των παραγωγών 
και των επαγγελματιών στα θέματα του τουρισμού, της δικτύωσης ΜΜΕ και 
της δημιουργίας συνεργατικών δικτύων. 

• Η συνεργασία με επιχειρήσεις άλλων κλάδων της οικονομίας. 

• Η ενσωμάτωση σχετικών τομέων/κλάδων στις τοπικές αναπτυξιακές 
δραστηριότητες και στην αειφορία τους. 

• Η δημιουργία απασχόλησης, μέσα από την παρακίνηση υιοθέτησης νέων 
ιδεών και καινοτομιών. 
 

 
 
 
 



 

O έντυπος οδηγός αναφέρεται στις γαστρονομικές αξίες του τόπου (πανηγύρεις, 
τοπία, προϊόντα, αγορές, εδέσματα, γαστρονομικά́ souvenir) και περιλαμβάνει τις 
ενότητες: 
 
1. Ένας τόπος πλούσιος σε ιστορία και γαστρονομικούς θησαυρούς  

2. Πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας  

3. Το πρωτεύον προϊόν του τόπου 

4. Τα προϊόντα-πρεσβευτές του τόπου (τα 5 επικρατέστερα)  

5. Παραδοσιακή́ κουζίνα – Δέκα εδέσματα-πρεσβευτές 

6. Οινικός τουρισμός  

7. Αγορές, Γαστρονομικές εκδηλώσεις, πανηγύρεις 

8. Δέκα Γαστρονομικά́ ενθύμια 

9. Ταξιδεύοντας στα καλύτερα αξιοθέατα της Ερμιονίδας  

 

Συμμετοχή: 

Tο Έργο απευθύνεται σε 40 παραγωγούς τοπικών προϊόντων και επαγγελματίες του 
τουρισμού και της εστίασης. 
 
 
Υλοποίηση: 
 
Η πρωτοβουλία της ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ, βασίζεται στην καλή πρακτική των «Γαστρονομικών 
Κοινοτήτων - Gastronomy & Wine Tourism» 
(https://www.greekgastronomyguide.gr/gastronomikes-koinotites/). Εμπνευστής 
του προγράμματος αυτού όπως και της πρωτοβουλίας «Ελληνικό Πρωινό» του 
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος είναι ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γ. 
Πίττας,. Έχοντας μεράκι για την ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας, κάποια από τα 
βιβλία του είναι: «Η αθηναϊκή ταβέρνα», «Τα καφενεία της Ελλάδος», «Πανηγύρια 
στο Αιγαίο». Επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου της γαστρονομίας, συνεργάζονται 
και οργανώνονται σε γαστρονομικές κοινότητες σε όλη την Ελλάδα με στόχο την 
καταγραφή της ποιοτικής γαστρονομικής προσφοράς κάθε περιοχής, καθώς και για 
τη σύνδεση Γαστρονομίας και Τουρισμού με στόχο την ανάδειξη της περιοχής σε 
γαστρονομικό και οινικό προορισμό.  

 

 

  

https://www.greekgastronomyguide.gr/gastronomikes-koinotites/


 

Στάδια υλοποίησης: 
 

1. Καταγραφή, ανάδειξη και προβολή των προϊόντων, εδεσμάτων, παραγωγών, 
καταστημάτων εστίασης, γαστρονομικών αξιοθέατων και πόρων κάθε τόπου.  

2. Επιλογή των επαγγελματιών της Ερμιονίδας που επιθυμούν να ενταχθούν 
στις «Γαστρονομικές Συμπράξεις» (τοπικοί παραγωγοί-επαγγελματίες της 
εστίασης και του τουρισμού). 

3. Θεματικά εργαστήρια (workshops). 

 

 

 

Αίτηση συμμετοχής:  

Για την υποβολή της αίτησής σας κατεβάστε το αρχείο που θα βρείτε στην ιστοσελίδα 
της ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ https://www.ngodiastasi.gr/, συμπληρώστε και προωθήστε το στο 
mail: info@ngodiastasi.gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε: 

 

                         ΔΙΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΜΚΕ 
                                   Τηλεφωνικό κέντρο: 210 9996340 
                                    E-mail: info@ngodiastasi.gr 
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Προσωπικά Δεδομένα 

Στο πλαίσιο του έργου «ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ», η ΔΙΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΜΚΕ, θα προβεί σε επεξεργασία και τήρηση προσωπικών 
δεδομένων και συγκεκριμένα δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής και 
των συνοδευόμενων δικαιολογητικών και εγγράφων. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς: 

α) για τον σκοπό της επιλογής των υποψήφιων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης  

β) για τον σκοπό της συμμετοχής των ωφελουμένων στην Πράξη και 

γ) για τον σκοπό της διαχείρισης της Πράξης και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως 
προς την  διαχείριση αυτής, σύμφωνα με τις νομικές, οργανωτικές και τεχνικές εγγυήσεις του 
Γενικού Κανονισμού Περί Προσωπικών Δεδομένων 2016/678 και του ν.4624/2019, όπως 
ισχύουν. 

Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, η ΔΙΑΣΤΑΣΗ, ως δικαιούχος της πράξης 
«εκτελούν την επεξεργασία» κατά την έννοια της περίπτωσης 8 του άρθρου 4 του Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. 

Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται εμπιστευτικά εντός του φακέλου της Πράξης καθ’ 
όλη τη διάρκεια υλοποίησής της έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία 
της Πράξης, αλλά και μετά τη λήξη αυτής, για σκοπούς λογιστικών ελέγχων και για χρονικό 
διάστημα που προβλέπεται από την οικεία Απόφαση Ένταξης της Πράξης. 

Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται, δεν κοινοποιούνται και δεν διατίθενται καθ΄ 
οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αυτό απαιτείται για 
τον σκοπό της συμμόρφωσης προς έννομη υποχρέωση. 

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε δικαίωμα 
ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα 
περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα  
εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της 
εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, καθώς 
και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα. 

Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν 
έχετε εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία προσωπικών σας 
δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε το αντίστοιχο αίτημα σας επικοινωνώντας στο email 
ispinthouraki@ngodiastasi.gr , Σπινθουράκη Ειρήνη, στο τηλέφωνο 213 0009396 .  

Σε κάθε περίπτωση, θα διευκολύνουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας, εκτός και αν δεν 
είμαστε σε θέση να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας και πάντα με γνώμονα την προστασία 
των προσωπικών σας δεδομένων. Θα ανταποκριθούμε σε κάθε αίτημα σας εντός μήνα. Η 
προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβάνοντας 
υπόψιν την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ενημερώνοντάς 
σας για την παράταση που απαιτείται, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.  
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