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ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΩΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ 

(ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΩΝ) ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ (WORLD FOOD GIFT 

CHALLENGE 2022) 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 25 Φεβρουαρίου 2022 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΝΑΙ: 26 Φεβρουαρίου -10 Μαρτίου  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 7 Απριλίου 2022 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Menorca, Ευρωπαϊκή Περιφέρεια 

Γαστρονομίας 2022  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί νόμιμη 

δραστηριότητα, με έδρα την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, και το οποίο μπορεί να 

εκδώσει τα νόμιμα παραστατικά διακίνησης και πώλησης. Τα προϊόντα με τα οποία θα 

συμμετέχει στο διαγωνισμό θα πρέπει να συνιστούν δώρα τροφίμων και δώρα που 

σχετίζονται με τρόφιμα.  

 

Τι είναι ο Διεθνής Διαγωνισμός «World Food Gift Challenge 2022»: 
Το “World Food Gift Challenge” είναι ένας διαγωνισμός για τη βράβευση και τη διεθνή 

προβολή υψηλής ποιότητας χειροποίητων τροφίμων και δώρων χειροτεχνίας, που 

σχετίζονται με τρόφιμα, από τις Ευρωπαϊκές Γαστρονομικές Περιφέρειας της Ευρώπης 

και διεθνώς.  

Απώτερος στόχος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που φέρνει για πρώτη φορά το 

διαγωνισμό σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα 

Επιμελητήρια, υπό τη διοργάνωση του διεθνούς οργανισμού IGCAT (World Institute of 

Gastronomy, Culture, Arts & Tourism) είναι η υποστήριξη των τοπικών, μικρών και 

μεσαίων παραγωγών παραδοσιακών προϊόντων, σε ένα περιβάλλον συνεχώς 

αυξανόμενης ζήτησης για τοπικά τρόφιμα εξαιρετικής ποιότητας, για αυθεντικότητα, 

μοναδικότητα και βιώσιμα προϊόντα. 

 

Ποια προϊόντα μπορούν να λάβουν μέρος στο Διεθνή Διαγωνισμό 

«World Food Gift Challenge 2022»: 
Τα προϊόντα που υποβάλλονται θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 
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- Μοναδικά διαφοροποιημένα χειροποίητα προϊόντα και αντικείμενα, που 

διατηρούν αυθεντικές, φυσικές ιδιότητες και βασίζονται αφενός σε καλής 

ποιότητας συστατικά και ποιοτικές πρώτες ύλες, αφετέρου στις δεξιότητες, το 

πάθος και τη φροντίδα από την πλευρά του παραγωγού/κατασκευαστή τους. 

- Προϊόντα/αντικείμενα που δεν παράγονται βιομηχανικά ή μαζικά αλλά 

παρασκευάζονται και διατίθενται σε μικρή κλίμακα, γεγονός που συνεπάγεται  

και χαμηλότερο κατά το δυνατόν περιβαλλοντικό αποτύπωμα καθώς και 

υπεύθυνη χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων. 

- Συνιστούν αποτέλεσμα ενός επιτυχημένου συνδυασμού παράδοσης και 

καινοτομίας – ειδικά σε ό,τι αφορά στη βιώσιμη συσκευασία τους. 

- Προσφέρονται ως εκπρόσωποι της τοπικής γαστρονομίας και διαθέτουν την 

ικανότητα να επικοινωνούν ενδιαφέρουσες ιστορίες σχετικά με τα ίδια, τους 

παραγωγούς τους ή/και την περιοχή από την οποία προέρχονται – ειδικά μέσα 

από τις συσκευασίες τους. 

 

Ποια είδη προϊόντων μπορούν να λάβουν μέρος στον Διεθνή 

Διαγωνισμό «World Food Gift Challenge 2022»: 
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου-Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2019 θα 

συμμετέχει, σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς διαγωνισμού, με έως τέσσερα (4) 

προϊόντα συνολικά, από τις δύο παρακάτω κατηγορίες, που σχετίζονται με τη 

μαγειρική τέχνη: 

Α. ΔΩΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Τοπικά προϊόντα τροφίμων / ποτών κατάλληλων για μεταφορά χωρίς κίνδυνο, που δεν  

καταστρέφονται ή/και χάνουν τις θρεπτικές τους ιδιότητες. Σε γενικές γραμμές, τα 

δώρα τροφίμων πρέπει να : 

- είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση 

- συμμορφώνονται με τους κανονισμούς για την ασφάλεια των τροφίμων και τα 

πρότυπα τροφίμων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό υγειονομικό πλαίσιο της Ελλάδας 

- παράγονται για εμπορικούς σκοπούς και να διατίθενται στην αγορά 

- παράγονται τοπικά (σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα) 

- παρασκευάζονται με συστατικά τοπικής κυρίως προέλευσης 

- παρασκευάζονται κυρίως με φυσικά συστατικά, όπως μη επεξεργασμένα φρούτα 

και λαχανικά, κρέατα, θαλασσινά, γαλακτοκομικά προϊόντα, βότανα και λουλούδια 
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Β. ΔΩΡΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 

Μαγειρικά σκεύη ή εξοπλισμός (όπως κουτάλια, κατσαρόλες και παρόμοια) ή άλλα 

αντικείμενα, που σχετίζονται με τις τοπικές γαστρονομικές παραδόσεις και είναι 

κατάλληλα για μεταφορά.  

Γενικά, τα δώρα χειροτεχνίας που σχετίζονται με τρόφιμα πρέπει να: 

- παράγονται για εμπορικούς σκοπούς και να διατίθενται στην αγορά 

- παράγονται τοπικά 

- παρασκευάζονται με πρώτες ύλες τοπικής κυρίως προέλευσης 

 

Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των συμμετοχών 
στον Διεθνή Διαγωνισμό «World Food Gift Challenge 2022»: 
Τα προϊόντα που υποβάλλονται θα αξιολογηθούν σε δύο φάσεις ως εξής:  

- Στην πρώτη φάση, από μία πενταμελή κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, που 
θα οριστεί από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, το Επιμελητήριο Κυκλάδων και 
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και θα αποφασίσει για τα τέσσερα (4) 
προϊόντα/αντικείμενα, που θα εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
στο Διαγωνισμό και  

- Στη δεύτερη φάση, για την τελική επιλογή των νικητών του διεθνούς 
διαγωνισμού “World Food Gift Challenge 2022” μεταξύ όλων των διεθνών 
συμμετοχών, από μια διεθνή κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, που θα 
οριστεί από την IGCAT και την Πλατφόρμα των Ευρωπαϊκών Περιφερειών 
Γαστρονομίας.  

Τόσο στην πρώτη φάση όσο και στη δεύτερη φάση, η αξιολόγηση θα λάβει υπόψη της 
τα ακόλουθα κριτήρια: 

- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (βιωσιμότητα, ανακυκλωσιμότητα, καταλληλότητα για μεταφορά, 
σχεδιασμός) 

- ΠΡΟΪΟΝ (σχεδιασμός, branding, καινοτομία) 
- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ (ιστορία που αφηγείται το 

προϊόν ή/και ο παραγωγός) 
- ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ (χρήση τοπικών ζωικών/φυτικών ποικιλιών ή πρώτων υλών, 

παραδοσιακή βιοτεχνία, τοπικός σχεδιασμός) 
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΓΝΩΜΗ (σχέση τιμής-αξίας, προσωπική αξιολόγηση – θα το 

αγοράζατε;) 

Τα προϊόντα βαθμολογούνται από 1 έως 10 σε καθένα από τα παραπάνω κριτήρια 
(όπου 10 = Εξαιρετικό 9 = Άριστο 8 = Πολύ καλό 7 = Καλό 6 = Πάνω από το μέσο όρο 5 
= Μέσος όρος 4 = Κάτω από το μέσο όρο 3 = Αδύναμο 2 = Πολύ αδύναμο 1 = Εξαιρετικά 
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αδύναμο). 

Στην πρώτη φάση, η κριτική επιτροπή θα επιλέξει έως τέσσερα (4) 
προϊόντα/αντικείμενα, που θα εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στον 
διεθνή διαγωνισμό, με βάση τα παραπάνω κριτήρια. 

Στη δεύτερη και τελική φάση, η διεθνής κριτική επιτροπή θα επιλέξει στις 7 Απριλίου 
από τη Μενόρκα: 

 7 νικητές στις παρακάτω κατηγορίες: 

o Πιο Δημιουργικό Βranding       
o Πιο Βιώσιμη Συσκευασία 
o Καλύτερη Αφήγηση 
o Καλύτερη Γεύση 
o Καλύτερη Προώθηση της Περιφέρειας 
o Καλύτερη Καινοτομία πάνω σε Παραδοσιακό Σχεδιασμό 
o Καλύτερη Σύγχρονη απόδοση Παραδοσιακής Χειροτεχνίας 

 

 3 γενικοί νικητές (1ο, 2ο και 3ο Βραβείο) 

Σε περίπτωση ισοπαλίας, ο Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής θα έχει τον τελευταίο 
λόγο. 

 

Σημείωση: Σε περίπτωση που ισχύουν διεθνείς ταξιδιωτικοί περιορισμοί κατά τη 
περίοδο του διαγωνισμού, o διεθνής διαγωνισμός «World Food Gift Challenge 2022» θα 
πραγματοποιηθεί υβριδικά, εν μέρει με παρευρισκομένους και κατά ένα μέρος ως 
διαδικτυακή εκδήλωση. Η κριτική επιτροπή θα απαρτίζεται από μια τοπική επιτροπή 
τριών (3) μελών από την διοργανώτρια Περιφέρεια (Μενόρκα, Ισπανίας), τα οποία θα 
παρευρεθούν αυτοπροσώπως και θα επικεντρωθούν στην αισθητηριακή αξιολόγηση 
των προϊόντων (π.χ. γεύση, υφή, κ.λπ.) και ένα διεθνές πάνελ 3 μελών από το IGCAT 
ή/και τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες της Γαστρονομίας, τα οποία θα αξιολογήσουν τα 
προϊόντα διαδικτυακά, αξιολογώντας τη συμμόρφωσή τους με κριτήρια, όπως η 
βιωσιμότητα του προϊόντος και της συσκευασίας, η ιστορία που έχουν να αφηγηθούν, η 
μοναδικότητα, η  καινοτομία στην παράδοση και η  σύνδεση με την Περιφέρεια τους. Ο  
Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής θα έχει τον τελευταίο λόγο, σε περίπτωση ισοπαλίας.  
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Τι κερδίζουν οι νικητές του Διεθνούς Διαγωνισμού «World Food Gift 
Challenge 2022»: 

Οι νικητές θα κερδίσουν: 

 Προβολή και προώθηση μέσα από τις ιστοσελίδες και τα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης της IGCAT και των Ευρωπαϊκών Περιφερειών Γαστρονομίας καθώς 
και σε επιλεγμένα τοπικά και διεθνή ΜΜΕ 

 Ένα επίσημο πιστοποιητικό από τον διαγωνισμό “World Food Gift Challenge 
2022” για τους επιλεγμένους παραγωγούς για να το εκθέτουν στους χώρους 
τους 

 

Πώς μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό ένας 
παραγωγός/επιχείρηση; 
Στον διαγωνισμό, μπορούν να συμμετέχουν προϊόντα, τα οποία παράγονται από 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ασκεί νόμιμη δραστηριότητα, με έδρα την Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου, και το οποίο μπορεί να εκδώσει τα νόμιμα παραστατικά διακίνησης και 

πώλησης. 

Για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη συνημμένη 
αίτηση και να την παραδώσουν ή στείλουν ταχυδρομικώς σφραγισμένη και 
υπογεγραμμένη με την ένδειξη «World Food Gift Challenge 2022» μαζί με το ίδιο το 
προϊόν / αντικείμενο στο Επιμελητήριο, στο οποίο ανήκουν, στις παρακάτω 
διευθύνσεις: 

- Επιμελητήριο Κυκλάδων: Απόλλωνος και Λαδοπούλου, Τ.Κ.: 84100, Ερμούπολη  
- Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, Γρηγορίου Λαμπράκη 8, Τ.Κ. 85131, Ρόδος 

Σημαντική σημείωση: Τα υποψήφια προϊόντα / αντικείμενα θα πρέπει να έχουν 
παραδοθεί στις παραπάνω διευθύνσεις μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου. 

Το κόστος αποστολής καλύπτεται από τον υποψήφιο παραγωγή/επιχείρηση. 
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Με την επικράτηση των έως τεσσάρων (4) συμμετοχών που θα εκπροσωπήσουν την 
Περιφέρεια στο Διαγωνισμό, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει το κόστος 
επαγγελματικής φωτογράφησης των προϊόντων/αντικείμενων καθώς και το κόστος 
αποστολής των προϊόντων στον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού (Μενόρκα). 
Σημειώνεται ακόμα ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα παραχωρήσει τα δικαιώματα 
χρήσης των συγκεκριμένων φωτογραφιών στους αντίστοιχους παραγωγούς με το 
πέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ακολουθεί η Αίτηση Συμμετοχής. 

---- 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με: 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Όνομα: Μαραγκός Αντώνης 

Τηλέφωνο: 2281082346 εσ.115 

www. 

E-mail: amaragos@cycladescc.gr 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Όνομα: Τσαμπικάκη Μαρία 

Τηλέφωνο: 2241044288 

E-mail: tsampikaki@ebed.gr    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ  

Για Κυκλάδες  

Όνομα: Βλάχου Κωνσταντίνα 

Τηλέφωνο: 2281082380  

E-mail: k.blaxoy@1730.syzefxis.gov.gr 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ  

Για Δωδεκάνησα  

Όνομα: Ρούσσου Τάνια 

Τηλέφωνο: 2241360567  

E-mail: s.roussou@rho.pnai.gov.gr 
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