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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο «10ο Φεστιβάλ Μελιού και
Προϊόντων Μέλισσας»

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε με 20 επιχειρήσεις στο “10ο Φεστιβάλ Ελληνικού
Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας”, το οποίο πραγματοποιήθηκε από 7 έως 9 Δεκεμβρίου στο
Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, στην Αθήνα.

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας αποτελεί τη μεγαλύτερη και
σημαντικότερη εκδήλωση του μελισσοκομικού τομέα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το περίπτερο
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας απαρτιζόταν από μελισσοκόμους παραγωγούς, μελισσοκομικούς
συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), επιχειρήσεις παραγωγής
προϊόντων μέλισσας, αλλά και από εταιρείες κατασκευής και αντιπροσώπευσης μελισσοκομικού
εξοπλισμού, που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της αρμοδιότητας.

Για μια ακόμη φορά η παρουσία των παραγωγών με την βοήθεια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ήταν δυναμική, με στόχο την προβολή και ανάδειξη της υψηλής ποιότητας των Στερεοελλαδίτικων
προϊόντων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που συμμετείχαν, καθώς επίσης
και την ανάπτυξη των συνεργασιών.

Παράλληλα με το Φεστιβάλ, στις 8 και 9 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε το «9ο Συνέδριο Ελληνικού
Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας», που προσέλκυσε σημαντικό αριθμό ενδιαφερόμενων επισκεπτών
και παραγωγών, ενώ ταυτόχρονα δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να διευρύνουν τις
γνώσεις τους στον τομέα που δραστηριοποιούνται.

Στο Φεστιβάλ και στο πλευρό των επιχειρήσεων παρευρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας, κ.
Φάνης Σπανός, συνοδευόμενος από τον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Επιχειρηματικότητας
Εξωστρέφειας & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα.

«Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχουμε στο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού, που θεωρείται η
σημαντικότερη εκδήλωση στον κλάδο της ελληνικής μελισσουργίας. Ένας κλάδος ιδιαίτερα
σημαντικός για εμάς, καθώς το μέλι της Στερεάς Ελλάδας είναι από το πιο φημισμένα προϊόντα
της χώρας μας.

Η δική μας υποχρέωση είναι να είμαστε δίπλα στους παραγωγούς στηρίζοντας την προσπάθεια
για την προώθηση των αγαθών της περιφέρειάς μας. Και αυτό κάνουμε και θα συνεχίσουμε να
κάνουμε με όλες μας τις δυνάμεις!», δήλωσε κατά την επίσκεψη του ο κ. Σπανός.



«Η Περιφέρειά μας στήριξε τη συμμετοχή επιχειρήσεων-παραγωγών της Στερεάς Ελλάδας, στo
“10ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας”. Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας
να καθιερώσουμε τα προϊόντα της Στερεάς Ελλάδας στην ελληνική αγορά, δώσαμε την ευκαιρία
στους παραγωγούς μελιού και προϊόντων μέλισσας της Περιφέρειάς μας, να παρουσιάσουν τα
προϊόντα τους στο απαιτητικό κοινό της Αττικής, γεγονός που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία. Οι παραγωγοί μας αξίζουν περισσότερα και εμείς θα γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι!»,
δήλωσε κατά την επίσκεψη του ο κ. Χειμάρας.


