Έτοιμο το Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων, με Σχέδιο δράσης και νέο
Διοικητικό Συμβούλιο.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η πανηγυρική Γενική Συνέλευση του δυναμικού και πολλά
υποσχόμενου «Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων» και η εκλογή του Διοικητικού
του Συμβουλίου. Η εκδήλωση της 7/4/2016 φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, ενός από τα μέλη του Δικτύου.
Η δύναμη του Δικτύου βασίζεται στην εκπροσώπηση μεγάλου μέρους της χώρας μέσα από την
ευρύτητα της μετοχικής του σύνθεσης, η οποία αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει 55 Δήμους, 21
Αναπτυξιακές εταιρείες και 3 Πανεπιστημιακούς/ εκπαιδευτικούς φορείς, ενώ τελεί υπό την
αιγίδα του Υπ.Α.Α.Τ. -Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Κ.Ε.Δ.Ε. -Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
Το 9μελές εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:
 Γεώργιος Λαζουράς, Δήμαρχος Καλαβρύτων, Πρόεδρος.
 Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης, Αντιπρόεδρος.
 Δημήτριος Καφαντάρης, Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος και Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ, Μέλος.
 Χρήστος Σινάνης, Δήμαρχος Καλαμπάκας, Μέλος.
 Παναγιώτης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Σερρών, Μέλος.
 Αλέξανδρος Διαμαντάρας, Μέλος Δ.Σ. Δήμου Λαμιέων και Πρόεδρος Επιμελητηρίου

Φθιώτιδας, Μέλος.
 Δημήτριος Οικονόμου, Μέλος Δ.Σ. Αναπτυξιακής Λάρισας, Μέλος.
 Φωτεινή Στεφανιδάκη, Πρόεδρος Αναπτυξιακής Λήμνου, Μέλος.
 Αλέξανδρος Κουτσούρης, Αν. Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος.

Διαχειριστής του Δικτύου ορίστηκε ο Μαρίνης Μπερέτσος, Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής
Πάρνωνα και επιστημονικός συνεργάτης ο Σωτήρης Μπόλης, εμπνευστής και υπεύθυνος
σχεδιασμού του Δικτύου ως τώρα. Η Επιστημονική επιτροπή του Δικτύου απαρτίζεται από τους
Γενικούς Διευθυντές των Αναπτυξιακών εταιρειών: Ηρώ Τσιμπρή (Αν. Αχαΐα), Μιχάλη Σκορδά
(Αν. Καβάλας), Βασίλη Μπέλλη (Αν. Καρδίτσας), Ζωή Γκερεχτέ (Αν. Κοζάνης), Παναγιώτη Πάτρα
(Αν. Τρικάλων). Ως έδρα του Δικτύου ορίστηκε το Λεωνίδιο Αρκαδίας.
Κατά την εκδήλωση και πριν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε το ιστορικό και
το Σχέδιο δράσης και Στρατηγικής του Δικτύου, ενώ έγιναν παρεμβάσεις και κατατέθηκαν
προτάσεις από παριστάμενους.

Πιο συγκεκριμένα:
 η Δρ. Μαρία Καψοκεφάλου, Αναπληρώτρια Πρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας, Ακαδημαϊκών

Συνεργασιών και Διασύνδεσης, εκπροσωπώντας το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως
μέλος του Δικτύου καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και τόνισε την ανάγκη διασύνδεσης του
Πανεπιστημίου με την κοινωνία αλλά και την πρωτογενή παραγωγή, μέσα από συντεταγμένη
προσπάθεια και συνεργασίες.
 η κα. Ευθυμία Τσακαλίδου, Καθηγήτρια ΓΠΑ, Εργαστήριο Γαλακτοκομίας, διατύπωσε

προτάσεις αναφορικά με τον γαλακτοκομικό τομέα,
 η κα. Σταματίνα Καλλίθρακα, Επίκουρος Καθηγήτρια ΓΠΑ, Εργαστήριο Οινολογίας,

διατύπωσε προτάσεις αναφορικά με τον οινικό τομέα,
 ο κ. Ευστάθιος Πανάγου, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ, Εργαστήριο Μικροβιολογίας &

Βιοτεχνολογίας Τροφίμων διατύπωσε προτάσεις αναφορικά με τον ελαιοκομικό τομέα,
 η κα. Μαρία Γκούφα, Γεωπόνος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Εργαστηρίου Βελτιώσεως Φυτών και

Γεωργικού Πειραματισμού του ΓΠΑ, διατύπωσε προτάσεις για τις δυνατότητες του
πρωτογενούς τομέα να υποστηρίξει δράσεις ανάδειξης της τοπικής γαστρονομικής
ταυτότητας,
 ο κ. Γεώργιος Καραμπάτος, Πρόεδρος του οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς», αναφέρθηκε στην

πολιτιστική διαχείριση του αγροτικού προϊόντος και την προώθησή του στις αγορές, μέσω
του Δικτύου AGORA των Δρόμων της Ελιάς, προτείνοντας τη συνεργασία των δύο Δικτύων.
 ο κ. Άγγελος Ρούβαλης, Γεν. Γραμματέας του Σ.Ε.Ο. -Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, μίλησε για

τη σπουδαιότητα του οίνου στη γαστρονομία, τον πολιτισμό και την τοπική ταυτότητα και
πρότεινε την ένταξη του Σ.Ε.Ο. στο Δίκτυο.
 ο κ. Χαράλαμπος Λυσίκατος, Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής

Πάρνωνα, καλωσόρισε το Δίκτυο στο Λεωνίδιο και δήλωσε την προσωπική του φροντίδα για
τη φιλοξενία των δράσεων του Δικτύου στο δημοτικό κτήριο της Φάμπρικας Πολιτισμού
Λεωνιδίου.
Όλοι χειροκρότησαν την ως τώρα προσπάθεια και ευχήθηκαν καλή πορεία στο Δίκτυο και
επιτυχία στο φιλόδοξο σχέδιό του για την ανάδειξη και αξιοποίηση του Ελληνικού
γαστρονομικού πολιτισμού, την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και τη διασύνδεση της
γαστρονομίας με τον τουρισμό.
Η προσπάθεια είχε ξεκινήσει το 2011 από το ομώνυμο Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας «Γεύσεις
Ελλήνων Εκλεκτές», το οποίο σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία
Πάρνωνα και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα LEADER 2007-1013.
Επόμενο βήμα είναι η προσέλκυση νέων μελών στο Δίκτυο και η διεύρυνση της μετοχικής του
βάσης, εν όψει μάλιστα των αναμενόμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όπως το
επερχόμενο CLLD (LEADER) της περιόδου 2014-2020 και της εξασφάλισης κονδυλίων για την
υλοποίηση συντονισμένων δράσεων στις περιοχές των Δήμων-μελών του Δικτύου.
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