
 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ στον Οίκο της Lozère 

 

     Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ο.Τ.Α. 

Α.Ε., στα πλαίσια υλοποίησης του Άξονα 4 «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του 

Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) και ειδικότερα του μέτρου 

421 «Διατοπική και  Διακρατική  Συνεργασία» συνεργάστηκε  με την γαλλική ομάδα PAYS 

DU GEVAUDAN – LOZERE Gévaudan υλοποιώντας την διακρατική συνεργασία με τίτλο « 

Ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα αειφόρου τουρισμού σε αγροτικές περιοχές, μέσω 

διαδικασιών ποιότητος».  

 

   Η διακρατική συνεργασία που υλοποιήθηκε προέβλεπε και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟ 

ΠΑΡΙΣΙ στον Οίκο της Lozère (χώρος όπου προωθούνται τα προϊόντα της περιοχής Lozère). 

 



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ στον Οίκο της Lozère  

Στον οίκο της Lozère, στο Κέντρο του Παρισιού,  όπως ονομάζεται ο χώρος  όπου προωθούνται 

τα  προϊόντα της περιοχής Lozère φιλοξενήθηκε για ένα διήμερο (4-5 Ιουνίου ) η έκθεση που 

διοργανώθηκε από την ΑΕΝΟΛ με στόχο να προβάλει την περιοχή καθώς και  τα τοπικά 

προϊόντα της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Παράλληλα οργανώθηκε  στρογγυλό τραπέζι με 

την συμμετοχή  αιρετών των δύο συνεργαζόμενων περιοχών και στελέχη των δύο εταιρειών για 

την δημιουργία ενός κοινού μηνύματος για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών σε 

διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης. 

Χώρος έκθεσης (πριν) 

     

Χώρος έκθεσης (μετά) 

 

  

 



 
 

  

 

Την Τρίτη 4 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας για την συνεργασία 

LEADER και την εταιρική σχέση με φορείς της Lozère, Νομαρχιακό συμβούλιο, Εμπορικό 

Επιμελητήριο, Νομαρχιακή Επιτροπή Τουρισμού, ΟΤΔ Gévaudan-Lozère 

   

  

 

Στη συνάντηση εργασίας η ελληνική αποστολή είχε την δυνατότητα συνομιλήσει με τους : 

- Κα Marie-Lyse ZIELINSKI, Πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας της Clef Vacances 

France (Σήμα τουριστικής ποιότητας) 

- Κο Pierre SPIRITO, Διευθυντή της Νομαρχιακής Επιτροπής Τουρισμού της Lozère , 

διοικητικό στέλεχος Clef Vacances Γαλλίας  



 
 

όπου  ενημερώθηκαν σχετικά με τον τουρισμό στην Lozère καθώς  για τα  ποιοτικά σήματα  

και την  εφαρμογή τους. 

 

Την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013, στον  χώρο της έκθεσης  πραγματοποιήθηκε συνάντηση  με 

τους επαγγελματίες του τουρισμού και δημοσιογράφων,  όπου  έγινε η  παρουσίαση του  

Νομού Λάρισας,  της ΟΤΔ AENOΛ και έγινε ανταλλαγή απόψεων . 

  

  

  

  

 

 



 
 

 

Στη συνέχεια παρατέθηκε επίσημο ελληνικό γεύμα, με την υποστήριξη του Έλληνα σεφ κ. 

Ελευθερίου ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ όπου δόθηκε η ευκαιρία στους  προσκεκλημένους να δοκιμάσουν 

γεύσεις από την περιοχή μας.  

  

  

Παράλληλα λειτουργούσε  και τις δύο ημέρες, στον Οίκο της Lozère η έκθεση προβολής της 

περιοχής και των προϊόντων  της όπως τυροκομικά, όσπρια, ελιές και λάδι, αρωματικά φυτά, 

τσίπουρο, κρασί, τραχανάς, χυλοπίτες, μέλι, λικέρ, γλυκά του κουταλιού κ.α.  

  Καθ΄όλη την διάρκεια της έκθεσης υπήρχε μπουφές όπου οι επισκέπτες είχαν  την δυνατότητα 

να δοκιμάζουν προϊόντα από την περιοχή παρέμβασης την ελληνικής ομάδας.  

 



 
 
 

    

 

Η έκθεση προέβαλλε την περιοχή μας - από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος, αγροτικών 

προϊόντων και παροχής ποιοτικών υπηρεσιών – στο Παρίσι που αποτελεί το κέντρο των 

εξελίξεων της Γαλλικής αγοράς.  

Η έκθεση είχε μεγάλη επιτυχία αποσπώντας ευρεία κάλυψη και ιδιαίτερα ευνοϊκά σχόλια από τα 

γαλλικά ΜΜΕ.  

 



 
 
Εντύπωση προκάλεσε η μεγάλη αναγνωρισιμότητα του Ολύμπου στους γάλλους 

δημοσιογράφους και επισκέπτες. Η έκθεση αυτή  έδωσε στην «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»   τη δυνατότητα 

να παρουσιάσει  τοπικά προϊόντα της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και να κάνει  τους 

Γάλλους «κοινωνούς» των δικών μας παραδοσιακών γεύσεων, των δικών μας τοπικών 

ποιοτικών προϊόντων. Επίσης  μεταφέρθηκε  το μήνυμα ότι περιοχή μας  αποτελεί έναν 

τουριστικό προορισμό με αμέτρητες επιλογές, έναν τόπο ιδανικό για διακοπές». 

     

Επίσης, κατά τη διάρκεια της αποστολής στο Παρίσι, υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας 

ανάμεσα στην ΑΕΝΟΛ και την αντίστοιχη Αναπτυξιακή Εταιρία της περιοχής LOZERE Gévaudan. 

Επίσης πραγματοποιήθηκε το διάστημα 6-9 Ιουνίου το  σεμινάριο εργασίας,  της ομάδας 

επεξεργασίας των προδιαγραφών των ποιοτικών σημάτων,   στην Lozère επικεντρωμένο στις 

ποιοτικές διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή / Gîte de France, Clévacances, 

Bienvenue à la ferme, Tourisme et Handicap, Sud de France Qualité Tourisme, De Lozère με 

στόχο την μεταφορά της εμπειρίας των ποιοτικών διαδικασιών. 

 

 



 
 
Συμμετέχοντες στο σεμινάριο : 

1 Μπασδέκη Σεβαστή   Συντονίστρια LEADER , στέλεχος ΑΕΝΟΛΑ.Ε., 

μέλος της ομάδας επεξεργασίας  ποιοτικών 

σημάτων    

2 Χαρταλάμη Αθηνά    Στέλεχος ΑΕΝΟΛ Α.Ε., μέλος της ομάδας 

επεξεργασίας  ποιοτικών σημάτων .   

3  Χατζούλη Ελένη  Γραμματέας ΑΕΝΟΛ Α.Ε. , μέλος της ομάδας 

επεξεργασίας  ποιοτικών σημάτων    

4 Κατσαρού Ελένη Υπάλληλος Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας,  

5.  Σπανούλη Αρετή  Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας , μέλος 

της ομάδας επεξεργασίας  ποιοτικών σημάτων    

6.  Σταυρίδης Δημήτριος Υπάλληλος Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, μέλος 

της ομάδας επεξεργασίας  ποιοτικών σημάτων    

 

Εισηγητές : 

 Παρουσίαση της Νομαρχιακής στρατηγικής στον τομέα του τουρισμού , σε θέματα 

αγροτουρισμού και τουριστικών καταλυμάτων από τον Pierre SPIRITO 

 Τεχνική παρουσίαση της υπηρεσίας «σηματοδότησης» από την Karine JULIER 

 Παρουσίαση του κέντρου κρατήσεων και του Lozère Résa από τον Jérôme SAINT-

AFFRE 

 Παρουσίαση της στρατηγικής κρατήσεων μέσω Ιnternet και του Web Marketing 

από τον Frédéric JULIEN 

  

 



 
 

Το Σάββατο 8 Ιουνίου 2013 η ελληνική αποστολή πραγματοποίησε:   

 
 Επίσκεψη ενοικιαζόμενων σπιτιών και δωματίων (gîtes ruraux et de chambres d’hôtes)  

   

 

 Επίσκεψη ενός εργαστηρίου μεταποίησης αγροτικών προϊόντων  

   


