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1. Η διακήρυξη της Μεσογειακής Διατροφής 

Η Μεσογειακή Διατροφή, είναι εγγεγραμμένη στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς της ανθρωπότητας της UNESCO και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Μεσογειακής 
ταυτότητας. 

«Η Μεσογειακή Διατροφή, περιλαμβάνει ένα σύνολο δεξιοτήτων, γνώσεων, τελετουργιών, συμβόλων και 
παραδόσεων σχετικών με τις καλλιέργειες, τη συγκομιδή, την αλιεία και την κτηνοτροφία, τη συντήρηση, 
τη μεταποίηση, το μαγείρεμα, και ιδιαίτερα την ανταλλαγή και την κατανάλωση τροφίμων. Το να τρώνε οι 
άνθρωποι μαζί, αποτελεί το θεμέλιο της πολιτιστικής ταυτότητας και της συνέχειας των κοινοτήτων σε όλη τη 
λεκάνη της Μεσογείου. Είναι μία στιγμή κοινωνικής ανταλλαγής και επικοινωνίας, επιβεβαίωση και ανανέωση 
της οικογένειας, της ομάδας ή της κοινότητας» . 

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, πολλές κοινωνιολογικές, δημογραφικές και άλλες αλλαγές που αφορούν 
στον τρόπο ζωής, απειλούν αυτά τα τοπικά πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων.  

Ως εκ τούτου, για να αντιμετωπιστούν οι ενδείξεις ότι η Μεσογειακή Διατροφή βρίσκεται σε παρακμή, το 
έργο INTERREG- MD.net σχεδιάζει να ενισχύσει μία πολύ- παραγοντική και μία πολυτομεακή κοινότητα  ενισχύσει μία πολύ- παραγοντική και μία πολυτομεακή κοινότητα 
και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σε σχέση με την πολιτιστική ταυτότητα, την κληρονομιά και το και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σε σχέση με την πολιτιστική ταυτότητα, την κληρονομιά και το 
βιώσιμο τρόπο ζωής της Μεσογείου, βάσει της Διακήρυξης της Μεσογειακής Διατροφής. βιώσιμο τρόπο ζωής της Μεσογείου, βάσει της Διακήρυξης της Μεσογειακής Διατροφής. 

Η Διακήρυξη της Μεσογειακής Διατροφής, έχει στόχο να επιτύχει μεγαλύτερη προβολή και σημασία η 
ίδια η Διατροφή σε άλλους τομείς όπως η γεωργία, η παραγωγή τροφίμων, η υγεία, ο πολιτισμός, ο 
αθλητισμός, η εκπαίδευση, η οικονομία, ο τουρισμός, η αγροτική ανάπτυξη και η βιωσιμότητα. 

Η έγκριση αυτής της Διακήρυξης, είναι μία ευκαιρία για τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς να 
επιδείξουν κρίσιμο ρόλο στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του οικονομικού δυναμικού της Μεσογειακής 
Διατροφής, στα ταχέως μεταβαλλόμενα τοπία και τους τρόπους ζωής. 

Αυτή η πρόσκληση, αποτελεί επομένως μία πρόσκληση για συμμετοχή στην κοινότητα της Διακήρυξης 
της Μεσογειακής Διατροφής, μία πρωτοβουλία που μέσω του σήματος υπογραμμίζει έναν ενεργό ρόλο 
στην ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΔΙΑΤΗΡΗΣΗ και ΠΡΟΩΘΗΣΗΠΡΟΩΘΗΣΗ της Μεσογειακής Διατροφής. 
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2. Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση 

Η έγκριση της Διακήρυξης της Μεσογειακής Διατροφής είναι ανοιχτή για όλους τους δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς και τους μεμονωμένους ενδιαφερόμενους που έχουν δεσμευτεί στην πρωτοβουλία, 
συγκεκριμένα τις εξής χώρες: Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κύπρο, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κύπρο, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, 
Σλοβενία και ΙσπανίαΣλοβενία και Ισπανία. 

Οι υποψήφιοι, πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση και τη διατήρηση των 
αξιών της Μεσογειακής Διατροφής. Το έργο τους, υπογραμμίζει τη σημαντικότητα της Μεσογειακής 
Διατροφής και οι ίδιοι προωθούν τις αξίες της. Οι αιτούντες μπορεί να είναι: 

Εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί 
κυβερνητικοί φορείς, κυρίως:

Πρακτορεία/ επιχειρήσεις πώλησης 
αγροδιατροφής
 
Τμήματα/ υπηρεσίες πολιτισμού 

Τμήματα/ υπηρεσίες εκπαίδευσης 

Τμήματα/ υπηρεσίες προώθησης και 
απασχόλησης της επιχειρηματικότητας 

Τμήματα/ υπηρεσίες υγείας 

Αθλητικά τμήματα/ πρακτορεία 

Τουριστικά τμήματα/ πρακτορεία 

Πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά ιδρύματα, 
κυρίως:

Ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα που 
επικεντρώνονται στην προστασία 
του τοπίου, την αγροδιατροφή, την 
καινοτομία, το σχεδιασμό και την 
προώθηση της πολιτιστικής και 
γαστρονομικής κληρονομιάς. 

Ερευνητικά κέντρα και τμήματα που 
εστιάζουν στην υγεία και τη διατροφή 

Ερευνητικά κέντρα και τμήματα που 
εστιάζουν στην ανθρωπολογία και την 
κοινωνιολογία 

Βιομηχανίες και επιχειρήσεις, κυρίως: 

Αγρότες που συμμετέχουν σε βιώσιμα έργα 
όπως η βιολογική γεωργία, η διατήρηση των 
οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας 
(κτηνοτρόφοι), οι συνεταιρισμοί παραγωγής 
τροφίμων και οι βιοτεχνικοί συνεταιρισμοί,

Ιατρικές υπηρεσίες όπως νοσοκομεία, ιατρικά 
κέντρα και κλινικές,

Οργανώσεις υγείας και επαγγελματικές 
ενώσεις υγείας,

Ο τομέας της φιλοξενίας: εστιατόρια, 
ξενοδοχεία, υπηρεσίες τροφοδοσίας, 
επιχειρήσεις τουρισμού υπαίθρου, ταξιδιωτικά 
γραφεία, ταξιδιωτικοί πράκτορες και άλλοι 
πράκτορες που συμμετέχουν στην αλυσίδα 
αξίας του τουρισμού, 

Τοπικά επιμελητήρια, επαγγελματικές 
συντεχνίες και συστάδες επιχειρήσεων, 
συνδικάτα, ενώσεις νέων επιχειρηματιών, 
εκκολαπτήρια επιχειρήσεων,

ΜΜΕ με υποδειγματικές μεσογειακές αξίες, 

Επαγγελματικοί αθλητικοί σύλλογοι και 
οργανισμοί.

Η κοινωνία των πολιτών, κυρίως: 

ΜΚΟ, οργανώσεις καταναλωτών, πολιτιστικές 
ενώσεις και ενώσεις πολιτών, αλλά και 
μεμονωμένα άτομα από οποιοδήποτε τοπίο, 
όπως δημοσιογράφοι, μπλόγκερς, ακτιβιστές 
και διαμορφωτές κοινής γνώμης. 
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3. Διαδικασία αίτησης 

Πρόκειται για μία μόνιμη, ανοιχτή πρόσκληση, 
με τις αιτήσεις συμμετοχής να βρίσκονται 
διαθέσιμες στον ιστότοπο: 

http://mdnet.dietamediterranea.com

Η αίτηση, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά 
θα είναι διαθέσιμα στα αγγλικά καθώς και σε 
κάθε τοπική γλώσσα. Ωστόσο, συνιστούμε 
ανεπιφύλακτα να επικοινωνήσετε με τον 
Περιφερειακό Συντονιστή (ενότητα 8) που μπορεί 
να σας παράσχει περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τη διαδικασία επιλογής. 

4. Κριτήρια επιλεξιμότητας

Οι υποψήφιοι, θα αξιολογηθούν σε σχέση με τη σημασία που αποδίδουν στη Μεσογειακή Διατροφή 
καθώς και σε σχέση με το πως η δουλειά τους αναδεικνύει τη Μεσογειακή Διατροφή και προωθεί τις 
αξίες της. 

Επομένως, οι αιτούντες θα πρέπει να αποδείξουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:  οι αιτούντες θα πρέπει να αποδείξουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:  

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αιτήσεων. 
 
Όλες οι αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια, θα γίνουν αποδεκτές. 

Τη συνάφεια της 
δραστηριότητας τους, 

των υπηρεσιών τους ή/ 
και των προϊόντων τους 

στη συμβολή και στην 
προώθηση της σημασίας 
και του τρόπου ζωής της 
μεσογειακής διατροφής. 

Τη σύνδεσή τους με βασικές 
εκδηλώσεις, ενημερωτικές και 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
εκπαίδευση του προσωπικού 

και οποιαδήποτε άλλη 
δραστηριότητα που αποσκοπεί 
στην ευαισθητοποίηση για τη 

σημασία και τον τρόπο ζωής της 
Μεσογειακής Διατροφής. 

Τον ειδικό ρόλο στην 
υποστήριξη, την ανάπτυξη ή 
την προώθηση κοινών αξιών 
που στηρίζουν τη μεσογειακή 
διατροφή και τον τρόπο ζωής 

της. 

http://mdnet.dietamediterranea.com
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5. Διαδικασία ανάθεσης έγκρισης 

Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται εντός περίπου 45 ημερολογιακών ημερών45 ημερολογιακών ημερών. Αυτό το χρονικό πλαίσιο, είναι 
πιθανό να αλλάξει, ανάλογα με τον όγκο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν ή/και λόγω παραγόντων που 
δεν αφορούν στο έργο. 

Οι αιτούντες, θα ειδοποιηθούν για την απόφαση μέσω email, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που 
δίνεται στην αίτηση του συμμετέχοντα. 

Οι εγκρίσεις που θα δοθούν θα δημοσιευτούν στοΟι εγκρίσεις που θα δοθούν θα δημοσιευτούν στο http://mdnet.dietamediterranea.com και στον  και στον 
ιστότοπο του έργουιστότοπο του έργου MD.net. Οι φορείς υποστήριξης, θα λάβουν ένα αυτοκόλλητο με το λογότυπο του 
σήματος και το σήμα της Διακήρυξης της Μεσογειακής Διατροφής και ένα πιστοποιητικό της έγκρισής 
τους. 

Η έγκριση της Διακήρυξης για τη Μεσογειακή Διατροφή, δε συνεπάγεται άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση 
για τους φορείς υποστήριξης.

6. Όροι χρήσης του σήματος (brand) της Διακήρυξης 

Όλοι οι φορείς έγκρισης του σήματος (brand) της Μεσογειακής Διατροφής, συμφωνούν με τους 
ακόλουθους όρους χρήσης: 

Οι υποστηρικτές του σήματος (brand) της Διακήρυξης της Μεσογειακής Διατροφής, δεσμεύονται να 
προωθήσουν τη Μεσογειακή Διατροφή σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη Διακήρυξη. Το σήμα, 
είναι η έκφραση αυτών των αρχών.  

Μόνο εξουσιοδοτημένοι κάτοχοι του σήματος, μπορούν να χρησιμοποιούν το λογότυπο, το σλόγκαν 
και τη Διακήρυξη. Το σήμα, ενδέχεται να μην κοινοποιείται ή να χρησιμοποιείται από τρίτα μέρη, 
χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση των εταίρων του έργου MD.net. 

Για να διασφαλιστεί μια αναγνωρίσιμη και συνεκτική εικόνα, το λογότυπο της διακήρυξης και η 
οπτική ταυτότητα δεν θα τροποποιηθούν με κανένα τρόπο.  Ένα εγχειρίδιο που καθορίζει τις βασικές 
αρχές που ισχύουν για ολόκληρη τη γκάμα των προϊόντων επικοινωνίας παρέχεται στο Παράρτημα 
του παρόντος οδηγού.

Η χρήση του σήματος, θα παραχωρείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, σε σχέση με το σήμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  [κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/625 της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2018 για 
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κατ ’εξουσιοδότηση κανονισμού της (ΕΕ) 
2017/1430 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/626 της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2018 για 
τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1431].

http://mdnet.dietamediterranea.com
https://mdnet.interreg-med.eu/
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7. Ισχύς, ανανέωση και παύση 

Οι φορείς έγκρισης, μπορούν να χρησιμοποιούν το σήμα (brand) επ’ αόριστο, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι εταίροι του έργου δεν έχουν αποφασίσει διαφορετικά ή ότι δεν ανακαλείται ή καθίσταται άκυρη η 
διαδικασία μέσω κάποιας νομικής διαδικασίας. 

Η μη συμμόρφωση με τους όρους χρήσης του σήματος (brand) της Διακήρυξης για τη Μεσογειακή 
Διατροφή, θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του δικαιώματος που αποκτήθηκε από τη χρήση του. 

Ο αρμόδιος Περιφερειακός Συντονιστής, μπορεί να παρακολουθεί τους φορείς που εγκρίθηκαν για να 
διασφαλίσει ότι εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια και να τηρούν τις αρχές της Διακήρυξης της 
Μεσογειακής Διατροφής. 

Οι κάτοχοι του σήματος (brand), μπορούν επίσης να επιλέξουν να εγκαταλείψουν το δικαίωμα χρήσης 
του ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας τον Περιφερειακό Συντονιστή τους. Διαφορετικά, η χρήση του 
θα ανανεώνεται αυτόματα.
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8. Επαφές περιφερειακών συντονιστών 

Αλβανία 

Αλβανική Ένωση Δήμων
Rr. “Skerdilajd Llagami”, Kulla 2, Apt. 8 
Τίρανα
T. (+355) 4 2 468 492
aam@albmail.com
www.aam.org.al

Βοσνία Ερζεγοβίνη 

Πανεπιστήμιο του Μόσταρ
Σχολή Γεωργίας και Τεχνολογίας 
Τροφίμων 
Biskupa Čule bb
88000 Μόσταρ 
T. (+387) 36 337 102 or 337 118
jurica.primorac@aptf.sum.ba
http://aptf.sum.ba/hr 

Κροατία  

Δημόσιος Οργανισμός RERA S.D. για 
το συντονισμό και την ανάπτυξη 
της Κομητείας του Σπλιτ- Δαλματία  
Domovinskog rata 2,
21000 Split
Επαρχία Σπλιτ- Δαλματίας, Αδριατική 
Κροατία 
T. (+385) 21 599 981
ana.bulicic@rera.hr
http://www.rera.hr

Κύπρος 

Αιτούντες από το Παγκόσμιο 
Γεωπάρκο Τροόδους (Περιοχή 
Πιτσιλιάς, Περιοχή Σολέα, 
Κρασοχώρια, Περιοχή Μαραθάσας)
Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους
62 Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III
2827 Γαλατά – Τρόοδος 
T. (+357)-22952043
info@anetroodos.com 
www.anetroodos.org

Ελλάδα

Περιφέρεια Κρήτης
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής 
Τέρμα Πολυτεχνείου 
72100 Άγιος Νικόλαος, Κρήτη 
T. (+30) 2841340564
rpapadopoulou@crete.gov.gr
https://www.crete.gov.gr/
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8. Επαφές περιφερειακών συντονιστών

Ιταλία 

Περιφέρεια Καμπανίας 
Via S. Lucia, 81
80132 Napoli
T. (+39) 0817963182
organizzazione.md@scabec.it 
http://www.regione.campania.it/
https://www.scabec.it/

Περιφέρεια Εμίλια Ρομάνα 
Τμήμα Τουρισμού, Εμπορίου και 
Αθλητισμού
Viale Aldo Moro, 38
40127 Μπολόνια 
T. (+39) 051 5276433
md.net@regione.emilia-romagna.it 
https://progeu.regione.emilia-romagna.
it/it/md-net

Σικελία 
Δήμος Καλτανισσέττα
Corso Umberto I, 134
93100 Καλτανισσέτα
T. (+39) 348 8352003
assessore.nicoletti@comune.caltanissetta.it
www.comune.caltanissetta.it 

Πορτογαλία 

Πανεπιστήμιο του Αλγκάρβε
MED (Μεσογειακό Ινστιτούτο 
Γεωργίας, Περιβάλλοντος και 
Ανάπτυξης)
Edifício 8, Campus de Gambelas
8005-191 Φάρο
T. (+351) 289 800 900
mdnet@ualg.pt
www.ualg.pt

Σλοβενία 

e-ZAVOD 
Cuckova Ulica, 5
2250 PTUJ
T. 0038627493225
darko@ezavod.si 
www.ezavod.si

Ισπανία 

Αιτούντες για την αγροδιατροφή 
από την περιοχή της Καταλονίας 
Prodeca. Υποστηρικτής Καταλανικών 
τροφίμων.  
T. (+34) 935 524 820
euprojects@prodeca.cat
www.prodeca.cat 

Αιτούντες από άλλους τομείς και 
περιοχές που δεν καλύπτονται 
από την Prodeca και το Εμπορικό 
Επιμελητήριο της Σεβίλλης 
Ίδρυμα Μεσογειακής Διατροφής 
Johan Sebastian Bach, 28
08021 Βαρκελώνη 
T. (+34) 934 143 158
md.net@dietamediterranea.com
www.dietamediterranea.com 

Αιτούντες από την επαρχία της Σεβίλλης 
Εμπορικό Επιμελητήριο Σεβίλλης 
Plaza de la Contratación, 8
41004 Σεβίλλη 
T. (+34) 955 110 922
manuel.montoya@camaradesevilla.com
www.camaradesevilla.com


