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1. Εισαγωγή 
 

Την Δευτέρα 11/02/2019, η εναρκτήρια συνάντηση (kick off meeting) του έργου με “Traditional 

Breakfast of the C/B area: Branding Scheme and Mobile Application for the preservation and 

promotion of common traditional gastronomy” με ακρωνύμιο “CBTB” πραγματοποιήθηκε στις 

εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου των Γρεβενών όπου συμμετείχαν με εκπροσώπους τους οι 

πέντε (5) εταίροι του Έργου, δηλαδή το Επιμελητήριο των Γρεβενών (LB) το οποίο 

εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο κ. Ράμμο Νικόλαο και τα μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, τον 

κ. Γιωτά Παναγιώτη, τον κ. Τσιαρσιώτη Φίλιππο και τον κ. Δημητριάδη Θωμά,  το Επιμελητήριο 

της Κέρκυρας (PB2) το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον κ. Παπαχρήστου Χρήστο ο οποίος είναι 

εξωτερικός συνεργάτης και σύμβουλος του Επιμελητηρίου, το Chamber of Commerce and 

Industry της Περιφέρειας Vlora (PB3) το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο κ. Arben 

Breshani και την project manager κ. Merita Murati, το National Coastal Agency (PB4) που 

εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή κ. Auron Tare και την project manager κ. Thoma Katerina και 

το ECO-Partners for Sustainable Development (PB5) που εκπροσωπήθηκε από τους project 

managers  τον κ. Ardian Moci και την κ. Entela Pinguli, όπως υπογράφηκε και στη συνημμένη λίστα 

συμμετεχόντων. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης η κ. Ρουμανά Κωνσταντίνα, Project Manager 

από την Ortem Hellas, εκπρόσωπος του LB-Επιμελητήριο Γρεβενών. 

Σε όλους τους εταίρους δόθηκε λίγος χρόνος για εγγραφές ενώ το σύνολο των συμμετεχόντων 

καλωσορίστηκε γύρω από έναν μπουφέ υποδοχής. Η συζήτηση ξεκίνησε με τον κο Ράμμο 

Νικόλαο, ο οποίος καλωσόρισε όλους τους εταίρους του Έργου και εξέφρασε το έντονο 

ενδιαφέρον του για τα αποτελέσματα που αναμένεται να παραχθούν μέσα από την υλοποίηση 

του έργου, ενώ χαρακτηριστικά επισήμανε: ‘Εκ μέρους του Επιμελητηρίου θα ήθελα να σας 

καλωσορίσω στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών. Θα ήθελα να τονίσω την σημαντικότητα του 

έργου καθώς μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα προσπαθήσουμε να τονώσουμε την 

τοπική οικονομία και μέσα από τις δράσεις του έργου να γίνουν τα Γρεβενά και η ευρύτερη 

περιοχή γαστρονομικός προορισμός. Επιπλέον, το έργο παρουσιάζει μια καινοτομία στην 

υλοποίησή του η οποία προϋποθέτει την  συνεργασία των φορέων που συμμετέχουν στο εταιρικό 

σχήμα και την μεταφορά εμπειριών σε διασυνοριακό επίπεδο. 

 

mailto:ortemhellas@gmail.com


 
 

Β. Όλγα 281 και Κύμης 8, Τ.Κ. 54655 Τηλ:2310 425371 e-mail: ortemhellas@gmail.com 

2. Γενική επισκόπηση του έργου 
 

Η συντονίστρια της συνάντησης και τεχνική σύμβουλος του Επικεφαλής Εταίρου του έργου κ. 

Ρουμανά Κωνσταντίνα, πήρε τον λόγο, ευχαριστώντας τον κ. Ράμμο για την ομιλία του και 

καλωσόρισε τους συμμετέχοντες. Η κ. Ρουμανά Κωνσταντίνα, ως τεχνική σύμβουλος του 

Επιμελητηρίου των Γρεβενών (LB), επικεφαλής εταίρου του προγράμματος, παρουσίασε την 

Γενική Επισκόπηση του Έργου, τον Σκοπό και τους Στόχους του Έργου, τα Αποτελέσματα και τις 

εκροές του έργου καθώς και τη γενική διάρθρωση του έργου ανά Πακέτο Εργασίας και Δράσης. 

Η ημερήσια διάταξη για την εναρκτήρια συνάντηση ακολουθήθηκε ως εξής: 

 

 

 

 

11:00 - 11:20 

Arrival and registration of the participants 

11:20 - 11:30 Welcome speech 

Mr Rammos Nikolaos, Chamber of Grevena 

11:30 - 11:45 Presentation of LB’s action plan and Project Overview  

Mrs Konstantina Roumana, Technical Consultant of Lead Beneficiary, 
Chamber of Grevena 

11:45 – 12:00 Presentation of PB2’s action plan 

Mr. Papachristou Christos, Chamber of Corfu  

12:00 - 12:15 Presentation of PB3’s action plan 

Representative of Chamber of Commerce and Industry of Vlora Region    

12:15 - 12:30 Presentation of PB4’s action plan 

Mr. Auron Tare, National Coastal Agency 

12:30 - 12:45 Presentation of PB5’s action plan 

Mrs Entela Pinguli, ECO-Partners for Sustainable Development 

12:45 - 13:00 Coffee Break 

13:00 - 13:45 Discussion on CBTB Management Procedures, Definition of the Project 
Management Team 

All partners 

13:45 - 14:00 Summary of the tasks for the upcoming period – Final conclusions 

All partners 
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3. Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης των εταίρων του έργου ‘CBTB’ 
 

Η κ. Ρουμανά Κωνσταντίνα, εξ ονόματος του επικεφαλής εταίρου, παρουσίασε το Σχέδιο Δράσης 

του LB1 στο πλαίσιο του έργου «CBTB».  

Η επόμενη παρουσίαση έγινε από τον κ. Παπαχρήστου Χρήστο, εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου 

της Κέρκυρας Εταίρου 2 (PB2) και αφορούσε στο Σχέδιο Δράσης του PB2 στο πλαίσιο του έργου 

«CBTB». 

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε το Σχέδιο Δράσης του Chamber of Commerce and Industry της 

Περιφέρειας Vlora PB3 από τους εκπροσώπους του εταίρου 3 (PB3), τον πρόεδρο κ. Arben 

Breshani και την project manager κ. Merita Murati.  

Επιπλέον, τον εταίρο 4 (PB4) National Coastal Agency εκπροσώπησε ο κ. Auron Tare ο οποίος και 

αυτός παρουσίασε τις δράσεις που έχει αναλάβει καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου. 

Στη συνέχεια, η κ. Entela Pinguli εκπροσωπώντας τον εταίρο 5 (PB5) - ECO-Partners for Sustainable 

Development παρουσίασε από την μεριά της, τις δράσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 

την λήξη του προγράμματος. 

Τέλος, η κ. Ρουμανά Κωνσταντίνα ξεκίνησε τη συζήτηση για να θέσει ορισμένα θέματα και 

ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση του έργου τους επόμενους μήνες. Οι εκπρόσωποι των 

εταίρων ζήτησαν να τους αποσταλούν όλες οι παρουσιάσεις, η λίστα συμμετεχόντων, τα πρακτικά 

και οι φωτογραφίες της πρώτης συνάντησης των εταίρων. 
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4. Διαδικασίες Διαχείρισης του Έργου 
 

Αμέσως μετά το σύντομο διάλειμμα για καφέ, το λόγο πήρε η κ. Ρουμανά Κωνσταντίνα, 

εκπρόσωπο του Τεχνικού Συμβούλου του Επικεφαλής Εταίρου, η οποία, παρουσίασε τις 

Διαδικασίες Διαχείρισης του Έργου (Management Procedures). Αναφέρθηκε ειδικά στην 

επιλεξιμότητα των δαπανών, τις διαδικασίες αναφοράς, τις εκθέσεις προόδου, τις διαδικασίες 

ελέγχου πρώτου επιπέδου, τις αιτήσεις πληρωμών, τις ταμειακές ροές και τις διαδικασίες 

τροποποίησης του προϋπολογισμού. 
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5. Ορισμός της Ομάδας Διαχείρισης του Έργου (Project Management 

Team) 

Συμφωνήθηκε μεταξύ των εταίρων ότι η ομάδα διαχείρισης του έργου θα αποτελείται από έναν 

υπεύθυνο έργου και έναν ειδικό σε τεχνικά ζητήματα, ο οποίος θα εκπροσωπεί κάθε δικαιούχο 

του έργου. Επιπλέον, θα διοριστεί ένας Συντονιστής Έργου από τον (LB)- Επιμελητήριο Γρεβενών, 

ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη γενική διαχείριση και τον συντονισμό της ομάδας διαχείρισης 

του έργου (PMT). 

 Το PMT θα είναι το βασικό όργανο της διαχειριστικής δομής και θα είναι υπεύθυνο για τη 

διασφάλιση της υλοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου και της επίτευξης των 

αποτελεσμάτων του έργου. παρακολούθηση της προόδου, της ποιότητας, των 

χρονοδιαγραμμάτων και των κινδύνων του έργου, καθορισμός ορόσημων, αποφασίζοντας για 

διορθωτικές ενέργειες. 

Το έγγραφο θα υπογραφεί το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τον ορισμό των ατόμων της 

Ομάδας Διαχείρισης Έργου. 
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6. Συζήτηση- Συμπεράσματα  
 

Η κ. Ρουμανά Κωνσταντίνα, ως συντονίστρια της συνάντησης έδωσε την ευκαιρία για  περαιτέρω 

ερωτήσεις και απαντήσεις και για μια ανοικτή συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων των 5 εταίρων 

που συμμετέχουν στο έργο «CBTB».  Όλοι οι παρευρισκόμενοι τόνισαν ότι το συγκεκριμένο έργο 

θα αναβαθμίσει τον τουρισμό και στις δύο περιοχές του έργου καθώς επίσης και θα προσελκύσει 

πιο πολλούς τουρίστες οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον γαστρονομικό τουρισμό. Επιπλέον, 

επεσήμαναν ότι μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος οι σχέσεις των γειτόνων χωρών θα 

βελτιωθούν καθώς μέσω της έρευνας που θα γίνει και στις δύο διασυνοριακές περιοχές θα 

βρεθούν τα κοινά παραδοσιακά προϊόντα τα οποία θα ενταχθούν στο πρόγραμμα όπως επίσης 

και στο σήμα κατατεθέν του έργου. 

Καθώς η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, το διάστημά της επεκτάθηκε χρονικά. Έτσι από τις 

14:00 μέχρι τις 17:00 οι εταίροι πραγματοποίησαν ένα διάλειμμα για ξεκούραση και ελαφρύ 

γεύμα και συνέχισαν τις εργασίες της συνάντησης μετά τις 17:00 για να λυθούν όλες οι απορίες 

των εταίρων. 

Η εναρκτήρια συνάντηση έκλεισε με την απόφαση για την επόμενη συνάντηση του 

προγράμματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στην Κέρκυρα, η οποία θα διοργανωθεί 

από το Επιμελητήριο της Κέρκυρας (PB2) και είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων των 

εκπροσώπων των εταίρων του προγράμματος. 
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7. Παράρτημα 
 

1. Επίσημη πρόσκληση 

2. Ατζέντα 

3. Λίστα συμμετεχόντων 

4. Παρουσιάσεις των εταίρων 

5. Φωτογραφίες της συνάντησης 

6. Αποδελτίωση 
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