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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ & ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΥ  
ΕΡΓΟ MΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ - MedLS 

 
Η ανάδειξη και στήριξη των τοπικών αγορών τροφίμων που δίδουν έμφαση στην 

παράδοση, την αυθεντικότητα, την ποιότητα και στην προστασία του περιβάλλοντος 

αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός των σύγχρονων κοινωνιών, ως εναλλακτική λύση στα 

ποικίλα προβλήματα που παρουσιάζει ο παγκόσμιος κλάδος τροφίμων τις τελευταίες 

δεκαετίες (διατροφικά σκάνδαλα, ανεπάρκεια τροφίμων κ.λπ.). Η ενδυνάμωση τοπικών 

ομάδων παραγωγών και πρωτοβουλιών που διαφοροποιούνται σημαντικά από το 

διεθνοποιημένο σύστημα παραγωγής τυποποιημένων τροφίμων έχει παράλληλα στόχο την 

αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η αειφορία των 

τοπικών περιοχών. Η τοπική παραγωγή και η πλήρης αξιοποίηση των προτερημάτων των 

τοπικών προϊόντων μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να στηρίξει την ανάπτυξη των τοπικών 

περιοχών, ειδικότερα των μικρών και απομακρυσμένων οικισμών, και να συμβάλει 

ουσιαστικά στη βελτίωση του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων.   

 

Στην κατεύθυνση αυτή και στην προσπάθεια ανάδειξης των τοπικών διατροφικών 

προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου που στηρίζουν το πρότυπο της μεσογειακής 

διατροφής και με ζητούμενο την τόνωση της τοπικής οικονομίας και της τουριστικής 

κίνησης της περιοχής, η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιεί το έργο «Μεσογειακός Τρόπος Ζωής 

με το διακριτικό τίτλο ΜedLS» το οποίο είναι ενταγμένο στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013». 

 

Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη όλων των πτυχών του Μεσογειακού τρόπου ζωής και στη 

δημιουργία ενός κοινού σήματος, με την ονομασία MedLS, που θα χρησιμοποιηθεί για τη 

σήμανση όλων των επιχειρήσεων, των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών στο 

χώρο των παραδοσιακών προϊόντων.   
 

Μεταξύ των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου είναι η λειτουργία 

Γραφείου Πληροφόρησης Επιχειρηματιών και Ευρύτερου Κοινού το οποίο στεγάζεται στις 

εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 1, Ιωάννινα) και στελεχώνεται 

από την κα. Σοφία Τσάρα. Στόχος του γραφείου είναι να ενημερώνει την τοπική και 

επιχειρηματική κοινότητα για το έργο, τους στόχους και τις δράσεις του και κυρίως να 

κινητοποιεί και να ενθαρρύνει επιχειρηματίες της περιοχής να συμμετέχουν σε δράσεις 

προώθησης και προβολής των τοπικών προϊόντων και να ενταχθούν στο δίκτυο που 

προβλέπεται να συσταθεί το αμέσως επόμενο διάστημα το οποίο θα έχει την επωνυμία 



 
MedLS και για το οποίο υπάρχει ήδη στον αέρα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς 

τους τοπικούς επιχειρηματίες με καταληκτική ημερομηνία την 6η Ιουνίου 2014 (ιστοσελίδα 

Περιφέρειας www.php.gov.g. / Σημείο Ενημέρωση – Ανακοινώσεις / Σύσταση Δικτύου 

Μεσογειακός Τρόπος Ζωής “MedLS”). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και το δίκτυο μπορείτε να επισκεφτείτε 

από κοντά το Γραφείο Ενημέρωσης το οποίο λειτουργεί καθημερινά και βρίσκεται στις 

εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ή να επικοινωνήσετε με την 

υπεύθυνη κα. Τσάρα Σοφία (τηλ. : 26510 87355, φαξ : 26510 25674, e –mail : 

medls.ioannina@gmail.com).   
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