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1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  
Με το σχέδιο συνεργασίας οι ΟΤΔ  AENOΛ στην Ελλάδα και  Gévaudan-Lozère στην Γαλλία μπόρεσαν να 

συμβάλλουν στην αξιοποίηση των περιοχών τους μέσω του αγροτουρισμού, των τοπικών αγροτικών τους 

προϊόντων  και στο μέλλον των ευρωπαϊκών πολιτικών.  

Οι στόχοι της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής είναι οι :  

1ος Στόχος : Η διατήρηση και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του 

αγροτοδιατροφικού τομέα της περιοχής  

2ος Στόχος : Βελτίωση ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές  

3ος Στόχος : Ενεργοποίηση ενδογενούς δυναμικού μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  

4ος Στόχος : Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων  
5ος Στόχος : Ενθάρρυνση της πολυδραστηριότητας και της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας προς 

μη γεωργικές δραστηριότητες. 

Η  διακρατική συνεργασίας που προαναφέρθηκε θα συνεισφέρουν  στην επίτευξη των  τριών  από τους 

στόχους της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής  που είναι οι εξής :  

 βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,  

  βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές . 

αύξηση του εισοδήματος και ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας 

 
2. ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΣΗ 

 
Δράση 1  - ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ : Ποιοτικές προδιαγραφές - κριτήρια, ανάλυση, προσαρμογή  
                     και   μεταφορά. 

Συστήθηκε μια Ομάδα με αντικειμενικό σκοπό την επεξεργασία των ποιοτικών προδιαγραφών των ποιοτικών 

σημάτων και τη δυνατότητα να θα εφαρμοσθούν στην περιοχή του Νομού Λάρισας. Τα ποιοτικά σήματα 

αφορούν τα τοπικά αγροτικά προϊόντα και τις υπηρεσίες τουρισμού. Η  ομάδα  αποτελούνταν  από στελέχη 

της ΑΕΝΟΛ  (Μπασδέκη Σεβαστή, Χαρταλάμη Αθηνά ,Χατζούλη Ελένη )  της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

(Κατσαρού Ελένη , Σταυρίδης Δημήτριος ) και του Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας (Σπανούλη Αρετή ).  

  

Δράση 2  - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (workshop) ΣΤΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Πραγματοποιήθηκε σεμινάριο στην Lozère επικεντρωμένο στις ποιοτικές διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί 

στην περιοχή / Gîte de France, Clévacances. Στο σεμινάριο συμμετείχαν  τα μέλη της   Ομάδας εργασίας 

όπως αυτά αναφέρονται στη πρώτη δράση. Σκοπός του ήταν η μεταφορά  της εμπειρίας των ποιοτικών 

διαδικασιών  (ταξινόμηση και σήματα) των τοπικών προϊόντων  και τουριστικών μονάδων που εφαρμόζεται 

στην περιοχή της  Lozère προκειμένου να εφαρμοστούν και στην περιοχή μας, για την αναβάθμιση του 

τουριστικού προϊόντος.  

 



 

 

Δράση  3  - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ   
 

Η δράση περιλάμβανε την Φιλοξενία από την  από την Νομαρχιακή Επιτροπή Τουρισμού της Lozère ένα 

άτομο (κ. Παναγιώτα Σάρρου ) για ένα μήνα το οποίο εκπαιδεύτηκε –καταρτίστηκε  σε θέματα διαχείρισης 

τουρισμού & κρατήσεων.  

Φιλοξενήθηκε στην περιοχή της Lozère  ένα  μήνα  από 20/11/2013 έως 19/12/2013  για να  εκπαιδευτεί 

–καταρτιστεί  στο κέντρο κρατήσεων της Lozere Gevaudan (Γαλλία) σε θέματα  ποιοτικών διαδικασιών 

στο αγροτουρισμό έτσι ώστε να μεταφέρει την εμπειρία του στην ΑΕΝΟΛ Α.Ε.     

  

 

Δράση 4  - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ στον Οίκο της Lozère 
 

Σε ένα χώρο όπου προωθούνται τα προϊόντα της περιοχής Lozère στο Παρίσι στον Οίκο της Lozère όπως 

τον αποκαλούν φιλοξενήθηκε έκθεση με τοπικά προϊόντα της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, όπως 

τυροκομικά, όσπρια, ελιές και λάδι, αρωματικά φυτά, τσίπουρο, κρασί, τραχανάς, χυλοπίτες, μέλι, λικέρ, 

γλυκά του κουταλιού κ.α. 

Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο Λαρισαίος σεφ ο οποίος μαγείρεψε φαγητά της περιοχής χρησιμοποιώντας 

τοπικά προϊόντα. 



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. 

Παράλληλα οργανώθηκε και ένα  στρογγυλό τραπέζι όπου συμμετέχαν αιρετοί των δύο συνεργαζόμενων 

περιοχών και στελέχη των δύο αναπτυξιακών εταιρειών για την δημιουργία ενός κοινού μηνύματος για την 

εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών σε διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης . 

    

   

 

Δράση 5  - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
                   ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.   

 

Διοργανώθηκε σεμινάριο με θέμα: «Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας στον τομέα του τουρισμού». Το 

σεμινάριο  πραγματοποιήθηκε  την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λάρισας.   Η 

ΟΤΔ  Gévaudan-Lozère συμμετείχε στο σεμινάριο με 3μελή αποστολή από φορείς που έχουν την ευθύνη για 

τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι  τις παρουσίασαν στους έλληνες επαγγελματίες του 

τουρισμού.  

  



.   

 Δράση 6  - ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Η σχεδιασμός της δράσης αρχικά προέβλεπε την διοργάνωση μιας μικρής ελληνογαλλικής έκθεση στην 

Αθήνα  με σκοπό να αναδείξει τα ποιοτικά αγροτουριστικά προϊόντα των δύο (2) περιοχών. 

Τελικά πραγματοποιήθηκε αυτή η μικρή ελληνογαλλική στα πλαίσια της 31η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 

PHILOXENIA που διοργανώθηκε στην Θεσσαλονίκη  στις 12-15 Νοεμβρίου 2015.   

Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο  και για τέσσερεις ημέρες, οι  επισκέπτες και οι  επαγγελματίες του 

τουρισμού  που επισκέφθηκαν την  έκθεση είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα τουριστικά και τοπικά 

προϊόντα των δύο περιοχών  (Λάρισας και  Lozère).    

Οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να γεύονται καθημερινά τις απαράμιλλες νοστιμιές των 

τοπικών παραδοσιακών εδεσμάτων 

 

Ο απολογισμός της συμμετοχής της Εταιρείας στην 31η  PHILOXENIA κρίνεται απόλυτα θετικός. Δόθηκε 

η ευκαιρία μιας οργανωμένης ανάδειξης της περιοχής της Λάρισας και ενεργοποιήθηκαν δίαυλοι 

επικοινωνίας με τις αρμόδιες περιοχές λήψης αποφάσεων, που εκτιμάται ότι μεσοπρόθεσμα θα 

συμβάλλουν στην βελτίωση της τουριστικής ανάπτυξης όλου του Νομού, θέτοντας στην θέση που, 

αντικειμενικά, του ανήκει τον Θεσσαλικό Όλυμπο. Κορωνίδα και «αιχμή του δόρατος» του τουριστικού  

«προϊόντος» της ευρύτερης περιοχής .   
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