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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Α.  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α1. Υπηρεσίες επιμόρφωσης, διαχείρισης 

Περιγραφή  ενέργειας:  αφορά  σε  συνεργασία  με  εξωτερικούς  συνεργάτες  για  την  ενημέρωση  – 
επιμόρφωση των επιχειρηματιών για την κρητική κουζίνα και τον οίνο, καθώς και για τη λειτουργία και 
τη διαχείριση του Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας  

Α2.  Εκπόνηση  μελετών,  πληροφοριακών  εντύπων  και  δημιουργία  βάσεων  δεδομένων  και 
εκπαιδευτικού υλικού 

Περιλαμβάνει :

α) την εκπόνηση εξειδικευμένων οδηγών  

• Κρητικό τουριστικό πρωινό,

• Σεμινάρια Κρητικής Κουζίνας, 

• Εκδρομές για συλλογή τοπικών προϊόντων (φρούτων, άγριων χόρτων, βοτάνων, βολβών , χοχλιών, 
κλπ), 

• Τρύγος, οινοποίηση και ρακοκάζανο,

• Γευσιγνωσία & Οινογνωσία Ελαιοκομία, 

• Παραγωγή και γευσιγνωσία ελαιολάδου

• Marketing υπηρεσιών γαστρονομικού τουρισμού

• Γευστικό οινικό οδοιπορικό Κρήτης – Κύπρου και

β)  την  εκπόνηση  μελετών  όπως  Πιλοτικό  Σήμα  Τοπικής  Κουζίνας  Τροόδους,  τη  δημιουργία  βάσεων 
δεδομένων και τη δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων (tool kit) 

Α3. Υπηρεσίες δημοσιότητας – προβολής και πληροφόρησης

Α) Περιγραφή ενέργειας: αφορά σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη για την εκπόνηση ψηφιακού 
ενημερωτικού  πληροφοριακού  υλικού  και  συγκεκριμένα  για  την  κατασκευή  ιστοσελίδας.  Επίσης, 
υπηρεσίες σχεδιασμού, επεξεργασίας κειμένων και εκτυπώσεων. 

Β) Υπηρεσίες παραγωγής οπτικοακουστικών σπότ, ταινιών ντοκιμαντέρ. 

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Β1. Οργάνωση εκδηλώσεων
Περιγραφή ενέργειας:  αφορά σε  παροχή υπηρεσιών για  τη  διοργάνωση ημερίδας  (προμήθεια γευμάτων, 
καφέδων,  κερασμάτων  για  τη  φιλοξενία  των  συμμετεχόντων,  εκτυπώσεων,  αποστολής  προσκλήσεων, 
οπτικοακουστικός εξοπλισμός κα)

Β2. Προμήθεια αναλώσιμων υλικών 
Περιγραφή ενέργειας:  αφορά σε προμήθεια αναλώσιμων υλικών και  κυρίως υλικών γραφείου,  γραφικής 
ύλης, αναλώσιμων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, φαξ.
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