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          Στη Λαμία, σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 πμ, το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.: 281432/1056/12.12 2019 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Ηλία Σανίδα, στην 12η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η 
οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Χ. Σπανό, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των 
ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα  22ο 

ΗΔ 
Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιχειρηματικές Εκθέσεις Εσωτερικού και 
Εξωτερικού – Πρόγραμμα έτους 2020 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας, κ. Κων/νος Καραγιάννης 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 

Ηλίας Σανίδας, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  
 

Παρόντες 
➢ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός 
➢ Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας 
➢ Η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφία Αγγελοπούλου- Παπανικολάου 
➢ Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου: κ. Δρόσος Παρασκευάς  
➢ Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ.: Γεώργιος Δελμούζος, Γεώργιος Κελαϊδίτης, 

Ηλίας Κυρμανίδης, Φανή Παπαθωμά, & Αριστείδης Τασιός. 
➢ Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
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Α/Α
"Επιμένουμε στην καρδιά

 της Ελλάδας"
Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"
Παρών/ούσα Απών/ούσα

1 Αναγνώστου Μαρία √ 1 Αγγελοπούλου- Παπανικολάου Σοφία √

2 Αποστολόπουλος Κων/νος √ 2 Αχινιώτης Χριστόφορος √

3 Βαρδακώστας Κων/νος √ 3 Γκάβαλης Σταμάτης √

4 Βουρδάνος Δημήτριος √ 4 Γκλέτσος Απόστολος √

5 Γαλάνης  Κων/νος √ 5 Δαύρης Ανδρέας √

6 Δελμούζος Γεώργιος √ 6 Δούρος Χρήστος √

7 Καλαντζή Αικατερίνη √ 7 Δρένιος Σωτήριος √

8 Καραγιάννης Κων/νος √ 8 Καρύκα Άννα √

9 Καρακάντζας Αθανάσιος √ 9 Κοντου Πηνελόπη √

10 Κελαϊδίτης Γεώργιος √ 10 Κοροπούλη-Κατσιμίχα Βασιλική √

11 Κούκουζας Ευάγγελος √ 11 Πατσιούρας Γεώργιος √

12 Κυρμανίδης Ηλίας √ 12 Σιαλμάς Βασίλειος √

13 Μπακομήτρος Κων/νος √

14 Μπουρμάς Ηλίας √

15 Παπαθωμά Φανή √ Α/Α
"Στερεά Υπεροχής" Παρών/ούσα Απών/ούσα

16 Περγαντάς Ιωάννης √ 1 Ακριώτου Θεοδώρα √

17 Σανίδας Ηλίας √ 2 Αναγνωστάκης Δημήτριος √

18 Σανιδάς Χαράλαμπος √ 3 Λάμπου Σπυρίδων √

19 Τασιός Αριστείδης √ 4 Μελισσάρης Ιωάννης √

20 Τοούλιας Ανδρέας √ 5 Μπερμπερης Μωυσής √

19 1 6 Παρασκευάς Δρόσος √

Α/Α "Πατρίδα μας η Στερεά" Παρών/ούσα Απών/ούσα 7 Σκούρας Γεώργιος √

1 Βελισσαρίου Αναστάσιος √
7 0

2 Γέμελος Εμμανουήλ √ Α/Α "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας" Παρών/ούσα Απών/ούσα

3 Μπατζελή Κατερίνα √ 1 Καραβασίλη Ιουλία √

4 Μπέτσιος Νικόλαος √ 2 Μπασδέκης Κων/νος √

5 Σωτηρόπουλος Κωνσταντινος √ 3 Χρονάς Αναστάσιος √

6 Φακος Χαράλαμπος √

Α/Α "Ελεύθερη Στερεά" Παρών Απών

Α/Α
"Ελληνική Αυγή για τη Στερεά" Παρών Απών

1 Βούλγαρης Αντώνιος 
√

1 Γιώτης Χαράλαμπος √ 1 0

Α/Α "Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα" Παρούσα Απούσα

1 Πολυζώη Νίκη √

Περιφερειακές Παρατάξεις Περιφερειακές Παρατάξεις

Σύνολο Συμβούλων

 "Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

 "Στερεά Υπεροχής"

Σύνολο Συμβούλων "Ελεύθερη Στερεά"

6

1

3

0

0

Σύνολο Συμβούλων

 "Πατρίδα μας η Στερεά"

Σύνολο Συμβούλων "Αριστερή Παρέμβαση στη 

Στερεά Ελλάδα"

Σύνολο Συμβούλων "Ελληνική Αυγή για 

τη Στερεά"

Σύνολο Συμβούλων

 "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"

1

0

0

9

3

 
 
Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) 
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα επτά (47), ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα 
άσκησε ο υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και  αναπληρωτής υπηρεσιακός 
Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου. 
 
Απών  κατά τη ψήφιση του συγκεκριμένου θέματος, ήταν ο Περιφερειακός Σύμβουλος και 
επικεφαλής της παράταξης «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση- Απόστολος Γκλέτσος» κ. 
Απόστολος Γκλέτσος 
 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας, έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
του 22ου θέματος ημερήσιας διάταξης, Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας, 
κ. Κων/νο Καραγιάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος τη  με αριθμ πρωτ. 
Φ.Ε./574548/912/05.12.2019 εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα: 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 
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2. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
3.,Tην αρίθ.(οικ.)195424/2932/2-9-2019 (ΦΕΚ.773/Υ.Ο.Δ.Δ/23-9-2019) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ορισμός θεματικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων» 
4. Τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής (ΕΠ ΠΣτΕ 2014-2020: Άξονας 

Προτεραιότητας 3: Οικονομία και απασχόληση, Μέτρο 3.1. Επιχειρηματικότητα και Οικονομία),  

στις οποίες περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η ενίσχυση της εξαγωγικής κατεύθυνσης των 

επιχειρήσεων, η προώθηση των διεθνών συνεργασιών και η υιοθέτηση καλών πρακτικών. 

5. Την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3 για τη Στερεά Ελλάδα, μέσω της 

οποίας καταγράφονται οι κρίσιμοι για την Περιφέρεια κλάδοι παραγωγής με εξαγωγικές 

δυνατότητες και οι επιχειρήσεις που εξάγουν ή έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν. 

6. Την αριθμ.  294/2019, απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με θέμα «Έγκριση 7ης 

τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΣτΕ έτους 2019 που αφορά στο πρόγραμμα που 

χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών ενοτήτων και 

αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 07) και κατάρτιση Τεχνικού 

Προγράμματος Έτους 2020». 

7. Tα αποτελέσματα της συνολικής έρευνας που έγινε κατά τη διάρκεια του 2019 σχετικά τον 

έγκαιρο και από κοινού προγραμματισμό δράσεων προβολής και προώθησης των προϊόντων 

των επιχειρήσεων και των παραγωγών που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας 

της ΠΣτΕ. 

 
Εισηγούμαι 

 
Την έγκριση της Συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιχειρηματικές Εκθέσεις 
Εσωτερικού και Εξωτερικού – Πρόγραμμα έτους 2020. 
 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, συμμετέχει από κοινού με επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και 
παραγωγούς σε επιλεγμένες κλαδικές εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού, προκειμένου να 
υποστηρίξει ενέργειες προβολής και προώθησης των αγροτικών προϊόντων, αλλά και άλλων 
δυναμικών οικονομικών κλάδων της Περιφέρειας. 
 
Οι στόχοι που υπηρετούνται μέσω των συμμετοχών της Περιφέρειας στις εκθέσεις αναλυτικά: 

I) Αύξηση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων της Περιφέρειας τόσο στον 

αγροδιατροφικό και κατασκευαστικό τομέα όσο και σε άλλους κρίσιμους κλάδους με 

εξαγωγικές δυνατότητες. 

II) Αύξηση των πωλήσεων και των εξαγωγών των επιχειρήσεων της Περιφέρειας. 

III) Καλλιέργεια της εξαγωγικής κουλτούρας μεταξύ των επιχειρήσεων  

IV) Αύξηση του αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων αλλά και των εν δυνάμει εξαγωγικών 

επιχειρήσεων 

V) Ενιαία παρουσία και προβολή των προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Made in 

Central Greece). 

 
Στο παρόν πρόγραμμα περιλαμβάνονται: 
α) εκθεσιακά γεγονότα τοπικού χαρακτήρα  (B2C) που απευθύνονται κυρίως στον Έλληνα 
καταναλωτή, ο οποίος επιθυμεί να γευτεί και να γνωρίσει ιδιαίτερα προϊόντα με ανώτερες 
οργανοληπτικές ιδιότητες. Στην περίπτωση αυτή ο παραγωγός ή/και ο μεταποιητής της Στερεάς 
Ελλάδας επωφελείται από την άμεση επαφή με τον τελικό αποδέκτη του προϊόντος του. 
β) διεθνείς εμπορικές εκθέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού (B2B) μέσω των οποίων 
επιτυγχάνεται η προβολή και η προώθηση των προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας, αλλά και η 
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ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν, δεδομένου ότι είναι το 
κατάλληλο περιβάλλον για την σύναψη εμπορικών συμφωνιών. Στις διεθνείς εκθέσεις του 
εξωτερικού δίνεται έμφαση, ώστε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να βρίσκεται στον εκθεσιακό 
χώρο που φιλοξενούνται οι εθνικές συμμετοχές των κρατών, γιατί έτσι εξασφαλίζεται μεγαλύτερη 
προβολή και επισκεψιμότητα του περιπτέρου της. Εξάλλου η ιδιαίτερη ταυτότητα των 
στερεολλαδίτικων προϊόντων  ενισχύεται περισσότερο μέσα από το ήδη αναγνωρίσιμο και 
εδραιωμένο όνομα, που έχουν χτίσει τα ελληνικά τρόφιμα στο εξωτερικό. 
 

Το πρόγραμμα συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις εκθέσεις, περιλαμβάνει: 
α) το συνολικό συντονισμό και την οργάνωση του εκθεσιακού χώρου, για τη διασφάλιση της 
ενιαίας παρουσίας και προβολής των προϊόντων, αξιοποιώντας όλες τις δυνατές συνέργειες με 
άλλους κρατικούς και θεσμικούς φορείς, 
β) την επικοινωνία με τις επιχειρήσεις σε συνεργασία με τα εμπορικά επιμελητήρια, 
γ) τα έξοδα για ενοικίαση του εκθεσιακού χώρου, την κατασκευή – διακόσμηση του περιπτέρου, 
τον σχεδιασμό και την προμήθεια προωθητικού υλικού, την μεταφορά των εκθεμάτων και του 
υλικού προβολής, τη μετακίνηση ολιγομελούς αντιπροσωπείας της Περιφέρειας για την 
υποστήριξη της εκάστοτε συμμετοχής,  
δ) τη διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων (όπως 
ημερίδων, ενεργειών γευσιγνωσίας κ.α.). 
 
Η κάλυψη της δαπάνης των προτεινόμενων συμμετοχών της Περιφέρειας στις εκθέσεις, καθώς 
και τυχόν έξοδα (μετακίνηση & διαμονή) των αρμόδιων στελεχών της για τη λειτουργική 
υποστήριξη των δράσεων θα βαρύνει τους παρακάτω ΚΑΕ εξόδων:  

• 9899 του φορέα 071, για τις δαπάνες συμμετοχής, μίσθωσης και κατασκευής των 

περιπτέρων κλπ. 

• 0719, 0721, 0722, για τυχόν έξοδα μετακινήσεων και αποζημίωσης των υπαλλήλων. 

• 0716,0717, για τυχόν έξοδα μετακινήσεων και αποζημίωσης των αιρετών. 

 
Οι εκθέσεις που προτείνεται να συμμετάσχει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το έτος 2020 
αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα. Για τις εκθέσεις αυτές, δημοσιοποιείται πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας μας και ανάλογα με το 
ενδιαφέρον που εκδηλώνεται, το γραφείο Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας σε συνεργασία με τα αντίστοιχα 
υπηρεσιακά τμήματα (π.χ. αγροτικής οικονομίας, ανάπτυξης, εμπορίου) και το Κέντρο 
Υποστήριξης Επιχειρήσεων (Κ.Υ.Ε.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας)  προβαίνει στην 
υλοποίηση τους.  
Οι προτεινόμενες διοργανώσεις για το 2020 φαίνονται κατά χρονική σειρά στον πίνακα που 
ακολουθεί. 
 
 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

(συμπ. ΦΠΑ 24%) 

1 24-26/01/2020 ΕΞΠΟΤΡΟΦ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 

7η Έκθεση Ελληνικών τροφίμων και ποτών 

Αθήνα 

HELEXPO Μαρούσι 

32.000 € 
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2 30/01-

02/02/2020 

AGROTICA 

28η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, 

Εξοπλισμού & Εφοδίων 

Θεσσαλονίκη 

Διεθνές Εκθεσιακό 

Κέντρο Θεσσαλονίκης 

7.500 €  

3 07-10/02/2020 HORECA 

Διεθνής Έκθεση Τροφοδοσίας και Εξοπλισμού 

των Ξενοδοχείων και των μονάδων Μαζικής 

Εστίασης 

Αθήνα 

Metropolitan Expo 

8.800 € 

4 16-20/02/2020 GULFOOD 

25η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών 

Ντουμπάι 

Dubai World Center 

26.200 € 

5 22-24/02/2020 DETROP BOUTIQUE 

29η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων, Ποτών, 

Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Συσκευασίας 

Θεσσαλονίκη 

Διεθνές Εκθεσιακό 

Κέντρο Θεσσαλονίκης 

22.000 € 

6 07-09/03/2020 FOODEXPO - OENOTELIA 2020 

Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών 

Αθήνα 

Metropolitan Expo 

70.000 € 

7 15-17/03/2020 PROWEIN  

Διεθνής Έκθεση Οίνου & Ποτών 

Ντίσελντορφ 

Γερμανία 

10.000 € 

8 20-22/03/2020 

 

ΧΤΙΖΩ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ / ΔΙΑΚΟΣΜΩ 

Έκθεση Κατασκευών 

 

Αθήνα 

ΗELEXPO Mαρούσι 

 

20.000 € 

9 27-29/03/2020 CONSTRUCTIONS CYPRUS 2020 

9η Διεθνής Έκθεση Κατασκευών 

Λευκωσία 

Χώρος Αρχής 

Κρατικών Εκθέσεων 

Λευκωσίας 

Κύπρος 

16.000 € 

10 30/03-

01/04/2020 

FOOD & DRINK 

26η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών 

 

Μπέρμινχαμ 

ΝΕC 

 Ηνωμένο Βασίλειο 

21.000 € 

11 03-05/04/2020 ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

6η Έκθεση Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού & 

Παράδοσης 

Αθήνα 

Σ.Ε.Φ. 

25.000 € 

12 19-20/04/2020 NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE 

26η  Διεθνής Έκθεση Φυσικών και Βιολογικών 

Τροφίμων 

Λονδίνο 

Ηνωμένο Βασίλειο 

22.000 € 
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13 20-23/04/2020 ALIMENTARIA 

Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών 

Βαρκελώνη 

Ισπανία 

33.000 € 

14 08-10/05/2020 ΒΙΟ FESTIVAL 

2η Έκθεση Βιολογικών & Φυσικών Τροφίμων & 

Ποτών 

Τεχνόπολη - Γκάζι 

Αθήνα 

21.000 € 

15 18-20/05/2020 LONDON WINE FAIR 

40η Διεθνής Έκθεση Οίνου & Ποτών 

Λονδίνο 

Ηνωμένο Βασίλειο 

16.000 € 

16 28-30/06/2020 ΤΗΕ SUMMER FANCY FOOD SHOW 

65η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών 

Ν. Υόρκη 

Javits 

ΗΠΑ 

18.000 € 

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

2020 

ΚΡΑΣΙ, ΜΕΛΙ, ΛΑΔΙ & ΕΛΙΑ 

Φεστιβάλ Τροφίμων & Ποτών 

Άλσος Περιστερίου 

Αθήνα 

22.000 € 

18 16-18/10/2020 ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2020 

Έκθεση Κατασκευαστικού Κλάδου 

Αθήνα 

Metropolitan Expo 

30.000 € 

19 18-22/10/2020 SIAL PARIS 2020 

Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών 

Παρίσι 

PARIS NORD 

VILLEPINTE 

Γαλλία 

32.000 € 

20 11-12/11/2020 ECOLIFE SCANDINAVIA  

Διεθνής Έκθεση Βιολογικών & Φυσικών 

Τροφίμων & Ποτών 

Μάλμο 

Σουηδία 

18.500 € 

21 7-8/11/2020 FOODPANORAMA ΕΧΡΟ & ΟΙΝΟΓΕΥΣΕΙΣ 2020 

Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών 

Λευκωσία 

Κύπρος 

18.500 € 

22 23-26/11/2020 THE BIG 5 SHOW 

Διεθνής Έκθεση Δομικών Υλικών 

Ντουμπάι 

Η.Α.Ε. 

34.000 € 

23 25-29/11/2020 FOOD & LIFE 2020 

Έκθεση για gourmet Τρόφιμα, παραδοσιακά, 

μη βιομηχανοποιημένα 

Μόναχο 

Γερμανία 

40.000 € 

24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

2020 

12Ο  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 

 

Αθήνα 

Σ.Ε.Φ. 

18.000 € 
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25 ΕΤΟΣ 2020 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ 

 

ΑΘΗΝΑ 20.000 € 

 

Σημειώνεται ότι: 

➢ Το τελικό κόστος θα διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των επιχειρήσεων 

➢ Η οικονομική συμμετοχή των εταιρειών στις εκθέσεις εσωτερικού κυμαίνεται κατά 

περίπτωση στο 20-60 % ανάλογα την έκθεση και το μέγεθος των επιχειρήσεων που αυτή 

απευθύνεται  (μικροί παραγωγοί, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δυναμικές εξαγωγικές 

επιχειρήσεις).  

➢ Στις εκθέσεις εξωτερικού, η Περιφέρεια καλύπτει ποσοστό 35 έως 80% επί του συνολικού 

κόστους των εταιρειών για ατομικά περίπτερα από 4 έως maximum 15 τ.μ.. 

➢ Το ανωτέρω πλάνο δεν αποκλείει τη πιθανότητα συμμετοχής σε νέες εκθέσεις ή 

επιχειρηματικές αποστολές, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των επιχειρήσεων αλλά και το 

ευρύτερο  επιχειρηματικό κλίμα της χώρας.  

➢ Η συμμετοχή στις παραπάνω εκθέσεις θα ακυρώνεται σε περίπτωση μη συγκέντρωσης 

ικανοποιητικού αριθμού εκθετών.  

 

Ακολουθούν αναλυτικότερα στοιχεία για κάθε έκθεση: 

1) Η «7η  ΕΞΠΟΤΡΟΦ- The Greek Fine Food Exhibition» (https://expotrof.gr/) είναι εγχώρια 

έκθεση τροφίμων και ποτών για τους Έλληνες παραγωγούς, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 

24 έως και 26 Ιανουαρίου 2020 στο Εκθεσιακό Κέντρο Helexpo, στο Μαρούσι.  

Η έκθεση απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες του κλάδου όσο και στο καταναλωτικό κοινό. Η 

διοργάνωση δίνει την δυνατότητα σε μικρομεσαίες ελληνικές εταιρείες, αλλά και σε μικρούς 

παραγωγούς να προβάλλουν τα προϊόντα τους. 

Το 2019 η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έδωσε δυναμικά το παρόν με 24 επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της αρμοδιότητας και σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια 

αποτίμησης της συμμετοχής τους,  οι εκθέτες που έλαβαν μέρος πραγματοποίησαν σημαντικές 

εμπορικές συναντήσεις, ενώ ταυτόχρονα σημείωσαν σημαντικά κέρδη μέσω της λιανικής 

πώλησης που επιτρέπεται στην έκθεση. 

Μετά από αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, θα 

συμμετάσχει  για 5η  συνεχόμενη φορά στο γαστρονομικό θεσμό, στηρίζοντας τους παραγωγούς 

της στην  προβολή των προϊόντων τους και να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, στην πρώτη 

έκθεση της νέας χρονιάς. 

Η συμμετοχή της προβλέπει την ενοικίαση και κατασκευή περιπτέρου 174 τ.μ., στο οποίο 

δύναται να φιλοξενηθούν 27 παραγωγοί. 

 

2) Η «AGROTICA» (https://agrotica.helexpo.gr/el) η 28η Διεθνής Έκθεση γεωργικών 

μηχανημάτων, εξοπλισμού και εφοδίων, είναι η μεγαλύτερη εκθεσιακή εκδήλωση του κλάδου 

της αγροτικής οικονομίας των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, η οποία θα 

διεξαχθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, από 30 Ιανουαρίου έως και 2 

Φεβρουαρίου 2020. 

Η έκθεση διοργανώνεται από το 1985. Πλέον έχει καθιερωθεί να πραγματοποιείται κάθε δυο 

χρόνια και υποδέχεται περισσότερους από 120.000 επισκέπτες  από την εσωτερική αγορά και 
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άλλες 30 χώρες του εξωτερικού, οι οποίοι στο σύνολο τους είναι εμπορικοί επισκέπτες, ενώ 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους Hosted Buyers και στα b2b meetings. 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε για πρώτη φορά το 2018 με δικό της περίπτερο, 

εφαρμόζοντας πλήρως το σχέδιο για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη, που προβλέπει την ενιαία 

προώθηση του αγροδιατροφικού, του εμπορικού, του τουριστικού τομέα και την εστίαση 

ολόκληρης της Στερεάς.  

Για δεύτερη συνεχόμενη φορά, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, θα συμμετέχει στην Έκθεση, 

παρουσιάζοντας σε ένα περίπτερο εμβαδού 21 τ.μ., τα υψηλής ποιότητας προϊόντα που 

παράγονται εντός της χωρικής της αρμοδιότητας, με την χρήση διαδραστικών μέσων, σε 

συνεργασία με τη δομή του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας ( Κ.Υ.Ε. ) και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη.  

 

3) Η «HORECA» (https://horecaexpo.gr/) είναι έκθεση παγκοσμίου επιπέδου και θα 

πραγματοποιηθεί από 7 έως 10 Φεβρουαρίου 2020 , στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo, 

στα Σπάτα. 

Είναι η μεγαλύτερη έκθεση στην Ελλάδα στον κλάδο της τροφοδοσίας και του εξοπλισμού των 

Ξενοδοχείων και των μονάδων Μαζικής Εστίασης και σύμφωνα και με την άποψη πολλών 

Ελλήνων και ξένων επισκεπτών της, είναι μία έκθεση που ξεπερνά τα standards πολλών άλλων 

διεθνών εκθέσεων του είδους της. 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα επιχειρήσει για πρώτη φορά να οργανώσει τη συμμετοχή της 

στη συγκεκριμένη έκθεση στον τομέα της τροφοδοσίας- ειδών διατροφής και έτοιμων γευμάτων, 

με δικό της περίπτερο, σε συνεργασία με τη δομή του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( Κ.Υ.Ε. ) και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη. Με ένα άρτια 

εξοπλισμένο περίπτερο, παρέχεται η διαδραστικότητα με το κοινό μέσω tablets, apps & TV 

spots όπου θα προβάλλονται τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της Περιφέρειας, θα προάγεται ο 

αγροτουρισμός και η γαστρονομία του τόπου μας. Προβλέπεται όλα αυτά να γίνουν σε ένα 

περίπτερο εμβαδού 20 τ.μ. 

 

4) Η «GULFOOD» (https://www.gulfood.com/) είναι η πιο σημαντική εμπορική  έκθεση 

τροφίμων στη Μέση Ανατολή, που διοργανώνεται στο Ντουμπάι στο Dubai World Center, και 

προσελκύει επιχειρήσεις που θέλουν να επεκταθούν εμπορικά στην Μέση Ανατολή, Νότια Ασία 

και Αφρική. Το Ντουμπάι έχει εξελιχθεί  σε ένα ισχυρότατο παγκόσμιο τουριστικό και εμπορικό 

κέντρο, με την πλειοψηφία των προϊόντων να διακινείται από το λιμάνι του το οποίο 

κατατάσσεται στα 10 μεγαλύτερα του κόσμου στην διακίνηση εμπορευμάτων. 

Φέτος, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα επιχειρήσει για δεύτερη φορά  να οργανώσει τη 

συμμετοχή για τις επιχειρήσεις της στη συγκεκριμένη έκθεση , με στόχο να προσεγγίσει μια νέα 

αγορά- στόχο για εξαγωγές, αυτή της Μέσης Ανατολής. Αξίζει να σημειωθεί πως το ενδιαφέρον 

που έχει εκδηλωθεί από τις δυναμικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και έχει φτάσει σε τριπλάσιο 

αριθμό σε σχέση με την προηγούμενη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 

έκθεση.  

 

5) Η έκθεση «DETROP - OENOS» (http://detrop.helexpo.gr/el) η 29η Διεθνής Έκθεση 

τροφίμων, ποτών, μηχανημάτων, εξοπλισμού και συσκευασίας, η οποία διοργανώνεται από τη 

HELEXPO, από 22 έως 24 Φεβρουαρίου 2020 στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο 

στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την 9η  ARTOZYMA, τη  Διεθνή Έκθεση 

αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής μηχανημάτων, πρώτων υλών, εξοπλισμού και έτοιμων 

προϊόντων και την Έκθεση Αρωματικών - Φαρμακευτικών Φυτών και υπερτροφών “ΗΕRBAL 

EXPO” (21-23/2). 

Η έκθεση είναι επαγγελματική και απευθύνεται σε εμπόρους λιανικής και χονδρικής, 

αντιπροσώπους σουπερμάρκετ, ξενοδοχείων, εστιατορίων καθώς και σε καταστήματα 
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ντελικατέσεν, οργανικών προϊόντων και φούρνους τόσο από την Ελλάδα όσο και από το 

εξωτερικό, με τους οποίους κλείνονται προκαθορισμένα ραντεβού. 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε για πρώτη φορά το 2018 στη συγκεκριμένη έκθεση 

με 28 επιχειρήσεις και το 2019 με 30 επιχειρήσεις εκ των οποίων οι 8 εκθέτες φιλοξενήθηκαν 

στο χώρο του οίνου και οι 22 εκθέτες στο χώρο των γενικών τροφίμων.  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βασιζόμενη στην αυξητική τάση συμμετοχής στην συγκεκριμένη 

έκθεση, θα συμμετέχει για 3η  συνεχόμενη χρονιά, με περίπτερο συνολικού εμβαδού 148 τ.μ. 

όπου δύναται να εκθέσουν τα προϊόντα τους 30 παραγωγοί - εταιρείες. 

 

6) Η «FOOD EXPO Greece» (https://foodexpo.gr/) είναι η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση 

Τροφίμων & Ποτών στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης και θα 

πραγματοποιηθεί από 7 έως 9 Μαρτίου 2020, στο Εκθεσιακό Κέντρο Athens Metropolitan Expo, 

στα Σπάτα. Παράλληλα με την FOOD EXPO, διεξάγεται και η Διεθνής Έκθεση Οίνου και 

Αποσταγμάτων  “Oenotelia”. 

Η «Food Expo», είναι η μεγαλύτερη επαγγελματική έκθεση στην Ελλάδα, γι’ αυτό το λόγο 

σημειώνει κάθε χρόνο τις περισσότερες συμμετοχές από όλες τις υπόλοιπες ετήσιες 

πανελλαδικές εκθέσεις που συμμετέχει η Περιφέρειά μας , αφού δίνεται η δυνατότητα στους 

συμμετέχοντες, να έρθουν σε επαφή με  Έλληνες και ξένους αγοραστές και να συνάψουν 

σπουδαίες συμφωνίες εντός και εκτός συνόρων.  

Συγκεκριμένα, το έτος 2018, στο περίπτερο της Περιφέρειας φιλοξενήθηκαν 52 επιχειρήσεις και 

πραγματοποιηθήκαν 654 επιχειρηματικές συναντήσεις συνολικά, εκ των οποίων οι 330 

συναντήσεις ήταν με ξένους αγοραστές (hosted buyers). Το 2019 , με τον ίδιο αριθμό 

επιχειρήσεων συνολικά , η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  συμμετείχε με 40 ατομικά περίπτερα 

και 12 ομαδικά, οι οποίοι συνολικά πραγματοποίησαν 351 προγραμματισμένες επιχειρηματικές 

συναντήσεις με ξένους αγοραστές. 

Το υψηλό επίπεδο των εμπορικών επισκεπτών από ολόκληρη τη χώρα και το εξωτερικό, η 

άρτια διοργάνωση της έκθεσης, αλλά και οι πολλές και σημαντικές εμπορικές επαφές που 

πραγματοποίησαν οι εκθέτες που συμμετείχαν στην προηγούμενη «Food Expo & Oenotelia» το 

2019 , οδηγούν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να συμμετάσχει για 5η συνεχόμενη χρονιά 

στην Έκθεση το 2020, με μεγαλύτερο περίπτερο από κάθε άλλη φορά και με την ταυτόχρονη 

συμμετοχή και οικονομική στήριξη των Επιμελητηρίων όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η 

από κοινού δράση όλων των φορέων της επιχειρηματικότητας θα συμβάλλει στην ουσιαστική 

και πολυμέτωπη δράση με σκοπό την αύξηση της αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας. 

 

7) Η «ProWein 2019» (https://www.prowein.com/) είναι μια έκθεση Οίνων & Ποτών η οποία 

θα λάβει μέρος στο Ντύσσελντορφ στη Γερμανία και αποτελεί την σπουδαιότερη έκθεση για το 

κρασί στην Γερμανία και μια από τις κορυφαίες παγκόσμιες εκθέσεις για το κρασί και τα ποτά. Σ’ 

αυτήν συγκεντρώνονται κάθε χρόνο όλοι οι Γερμανοί επαγγελματίες του κρασιού, από το 

εμπόριο και τον Τύπο αλλά και εκπρόσωποι του οινικού εμπορίου και του Τύπου όλων των 

γειτονικών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Σκανδιναβίας. Η Περιφέρεια στηρίζει την 

συμμετοχή των επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας, κρίνοντάς τη επιβεβλημένη από τα στοιχεία 

που δείχνουν ότι η αγορά της Γερμανίας απορροφά έως και το 50% των ελληνικών εξαγωγών 

οίνου. 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είχε συμμετάσχει ξανά με ολιγομελή αποστολή στη διοργάνωση 

του 2017, όπως και σε αυτή του 2019 με θετικά αποτελέσματα για τους οινοποιούς της. 

Μετά από αίτημα των οινοπαραγωγών της οργανώνει ξανά τη συμμετοχή της στη διοργάνωση 

του 2020, με στόχο να ενισχύσει την προβολή των μοναδικών κρασιών που παράγονται στη 

Στερεά Ελλάδα και να υποστηρίξει τους παραγωγούς που προσπαθούν κερδίσουν μερίδιο στην 
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ευρωπαϊκή αγορά οίνου. Οι συμμετοχές προβλέπεται να είναι 6 εταιρείες οίνου, περισσότερες 

από κάθε άλλη φορά. 

 

8) Η «ΧΤΙΖΩ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ / ΔΙΑΚΟΣΜΩ» (https://be-best.gr/events/printing-expo-2020-

2/) είναι μια έκθεση, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στο HELEXPO Μαρούσι, από 20 έως 

22 Μαρτίου 2020 στο Helexpo Μαρούσι. Πρόκειται για μια έκθεση για το σπίτι και τον 

επαγγελματικό χώρο. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με την συμμετοχή της στην έκθεση αυτή, 

φιλοδοξεί να αναδείξει και να υποστηρίξει όλες τις εξελίξεις στους κλάδους που αφορούν την 

οικοδομή, τις κατασκευές, την ανακαίνιση, την εξοικονόμηση ενέργειας, την επίπλωση και τη 

διακόσμηση. Κατόπιν πολλαπλών αιτημάτων από επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, 

κρίνεται απαραίτητη η παρουσία της Περιφέρειας στην συγκεκριμένη έκθεση. Γίνεται 

σχεδιασμός για την συμμετοχή 12-14 εταιρειών που θα μπορούσαν να εκθέσουν τα προϊόντα 

τους στο περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

 

9) Η «CONSTRUCTIONS CYPRUS 2020» (https://www.expoconstructions.com/) είναι μια 

έκθεση του κλάδου Κατασκευών, η οποία θα λάβει μέρος στην Κύπρο στον Χώρο Αρχής 

Κρατικών Εκθέσεων Λευκωσίας, στην Κύπρο. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προτίθεται να 

συμμετάσχει για πρώτη φορά στην συγκεκριμένη έκθεση. Κατόπιν έρευνας, διαπιστώθηκε πως 

ο κλάδος των κατασκευών και της οικοδομής κρίνει απαραίτητο το άνοιγμα προς την κυπριακή 

αγορά και τέθηκαν αρκετά αιτήματα ώστε να καταρτισθεί το πλάνο συμμετοχής της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας στην εν λόγω έκθεση. Υπάρχει η πεποίθηση ότι 10-12 δυναμικές επιχειρήσεις 

του κλάδου κατασκευών και οικοδομής θα εκπροσωπήσει επάξια την Ελλάδα και δη την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

 

10) Η «FOOD & DRINK» (https://www.foodanddrinkexpo.co.uk/) είναι μια Διεθνής έκθεση 

Τροφίμων & Ποτών, που θα πραγματοποιηθεί στο Μπέρμινγχαμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, από 30 

Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2020. Πρόκειται για την παλαιότερη και μεγαλύτερη επαγγελματική 

έκθεση της βιομηχανίας των τροφίμων για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σκοπεύει στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, στην πιο 

καινοτόμο αγορά της Ευρώπης στον τομέα της πώλησης τροφίμων, ποτών και catering. 

Κατόπιν έρευνας και επαφών, διαπιστώθηκε πως οι εκθέτες που θα συμμετέχουν με το 

περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα μπορέσουν να συνδεθούν με σημαντικούς 

αγοραστές και χονδρεμπόρους, να δημιουργήσουν την αναγνωρισιμότητα της επωνυμάς και να 

προβάλλουν τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σε μια από τις μεγαλύτερες αγορές παγκοσμίως. 

Γίνεται σχεδιασμός για την συμμετοχή στην έκθεση 8-10 καλά προετοιμασμένων εταιρειών που 

δρουν εντός της Περιφέρειας. 

 

11) Η έκθεση «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» 

(https://www.facebook.com/EllinikosLaikosPolitismos/) διοργανώνεται για 6η  φορά από το 

2007 και θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 5 Απριλίου 2020 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην 

Αθήνα. Η συγκεκριμένη έκθεση έχει καταστεί ο σημαντικότερος θεσμός στον τομέα του 

πολιτιστικού τουρισμού σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης. Μέσα από τη διοργάνωση της Έκθεσης 

αναδεικνύεται το γνήσιο λαϊκό πνεύμα, η λαϊκή δημιουργία, η τέχνη και η κληρονομιά, ενώ 

παράλληλα αποτυπώνεται το μέλλον της τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας 

μας. 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε για πρώτη φορά το 2019 στην έκθεση, με  περίπτερο 

συνολικού εμβαδού 100 τ.μ., φιλοξενώντας τοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς, συλλόγους, 

σωματεία, λαογραφικά μουσεία, τεχνίτες και γυναικείους συνεταιρισμούς από όλες τις 

Περιφερειακές Ενότητες, αποκομίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. 
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Σταθερή συμπαραστάτης στην ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισμού, η Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας σκοπεύει να συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καλύπτοντας το κόστος 

συμμετοχής των εκθετών της, έχοντας ως στόχο την ανάδειξη και προβολή της τοπικής 

Στερεοελλαδίτικης παράδοσης, τιμώντας με τη συμμετοχή της όλους όσους ασχολούνται με το 

λαϊκό πολιτισμό και προσφέρουν στην τοπική και περιφερειακή οικονομία. Ο σχεδιασμός της 

συμμετοχής στην έκθεση αφορά για 14-16 εκθέτες. 

 

12) Η «NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE» 

(https://www.naturalproducts.co.uk/) αποτελεί την μοναδική επαγγελματική έκθεση του 

Ηνωμένου Βασιλείου για τη αγορά των Delicatessen, Supermarket με premium προϊόντα, 

Καταστημάτων Βιολογικών προϊόντων, HORECA και Health store chains και προσφέρει 

μοναδική δυνατότητα σε ελληνικές επιχειρήσεις να προβάλλουν τα προϊόντα τους και να 

γνωρίσουν τους μεγαλύτερους διανομείς και χονδρεμπόρους του κλάδου. 

 

Το Ηνωμένο Βασίλειο,είναι μια αγορά με εξαιρετικό ενδιαφέρον για τον ελληνικό 

αγροδιατροφικό τομέα διότι έχει πολύ υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και μεγάλη κατανάλωση 

σε premium natural & organic προϊόντα. Επιπλέον μεγάλες προσωπικότητες όπως οι Jamie 

Oliver & Gordon Ramsey έχουν εντάξει την μεσογειακή διατροφή στην καθημερινότητα των 

Βρετανών με αποτέλεσμα την υψηλή ζήτηση σε προϊόντα που παράγει και η Ελλάδα 

(ελαιόλαδο, βαλσάμικο, μέλι, ξηρούς καρπούς, φέτα & σκληρά τυριά, φρέσκα φρούτα κλπ). 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα συμμετάσχει για δεύτερη φορά στην έκθεση, επιχειρώντας 

την προβολή των επιχειρήσεων της σε μια χώρα– στόχο, το Ηνωμένο Βασίλειο, που αποτελεί 

μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας αγοράς. 

Θα μετέχει στο εθνικό περίπτερο της χώρας και υπολογίζεται ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων 

που ενδιαφέρονται για την εν λόγω αγορά και θα θέλουν να λάβουν συμμετοχή με την 

Περιφέρεια μας, θα είναι 8 έως 10.  

 

13) Η έκθεση «ALIMENTARIA» (https://www.alimentaria.com/en/) είναι Διεθνής Έκθεση 

Τροφίμων και Ποτών, η οποία πραγματοποιείται στη Βαρκελώνη, στην Ισπανία, από 20 έως 23 

Απριλίου 2020. Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί την σημαντικότερη συνάντηση για τους 

κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, τόσο για την Ισπανία, όσο και για την ευρύτερη 

περιοχή. Διαδραματίζει υψηλό ρόλο στις εμπορικές συναλλαγές των χωρών της Βορειας 

Αφρικής και των χωρών της Λατινικής Αμερικής. 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προτίθεται να συμμετάσχει στην έκθεση με σκοπό οι 

επιχειρήσεις-παραγωγοί να επεκτείνουν τις εξαγωγές τους, διεισδύοντας στην Ευρωπαϊκή και 

όχι μόνο αγορά, μέσω της παρουσίας τους σε μια σημαντική εμπορική έκθεση-πύλη προς τις 

ισχυρότερες διεθνείς αγορές. Γίνεται σχεδιασμός για 8-10 εταιρείες που θα μπορούσαν να 

συμμετέχουν με το περίπτερο της Περιφέρειας. 

 

14) Η «ΒΙΟ FESTIVAL» (https://biofestival.gr/),  πρόκειται για ένα εγχώριο φεστιβάλ 

στοχευμένο στα βιολογικά προϊόντα, που θα πραγματοποιηθεί από 8 έως 10 Μαΐου 2020 στην 

Τεχνόπολη, στο Γκάζι. Η καταναλωτική αγορά ολοένα και περισσότερο στρέφεται σε έναν πιο 

υγιεινό τρόπο ζωής. Κατόπιν έρευνας της αγοράς και της ζήτησης και σε διαρκή επικοινωνία με 

τις εταιρείες και παραγωγούς της Περιφέρειας, κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο φεστιβάλ, που γίνεται στην 

καρδιά της Αθήνας. Δίνεται η δυνατότητα στους μικρούς παραγωγούς και μικρών ιδιοκτητών 

καταστημάτων λιανικής, προϊόντα των οποίων είναι πιστοποιημένα ως βιολογικά ή βρίσκονται 

σε διαδικασία μετάβασης πιστοποίησης ή φυσικά προϊόντα καθώς και προϊόντα με βιολογικές 

πρώτες ύλες. Σε μια εποχή που τα βιολογικά προϊόντα κατακτούν όλο και περισσότερο τους 

καταναλωτές και κερδίζουν περίοπτη θέση στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των 
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καταστημάτων λιανικής, αλλά και στο μενού των επιχειρήσεων Μαζίκής Εστίασης, η Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας κρίνει πως είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να προβάλλει τα προϊόντα της 

μέσα από αυτή την έκθεση. Ο σχεδιασμός γίνεται για 20-24 εταιρείες που θα επωγεληθούν από 

τη συμμετοχή στην έκθεση. 

 

15) Η «LONDON WINE FAIR» (https://www.londonwinefair.com/) διοργανώνεται για 40η 

χρονιά στο Λονδίνο, είναι η παλαιότερη έκθεση κρασιού στο κόσμο και είναι η μοναδική 

επαγγελματική  έκθεση για όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Μεγάλη Βρετανία είναι η Νο2 αγορά 

στις εισαγωγές κρασιού στον κόσμο, και συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό την παγκόσμια αγορά 

κρασιού. 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα επιχειρήσει να συμμετάσχει 

μαζί με την εθνική αποστολή στην εν λόγω έκθεση, θεωρώντας πως πρέπει να συνεχίσει με 

συνέπεια και σταθερότητα να εντείνει την προσπάθεια για εξαγωγές στην αγορά του Ηνωμένου 

Βασιλείου, συνδράμοντας ακόμη περισσότερο τις εξαγωγικές προσπάθειες των 

οινοπαραγωγών της. 

 

16) Η «SUMMER FANCY FOOD SHOW» (https://www.specialtyfood.com/) είναι μια έκθεση 

αναγνωρισμένη ως μια από τις μεγαλύτερες και πιο δημοφιλείς διεθνείς εκθέσεις τροφίμων – 

ποτών στις ΗΠΑ και είναι το σημείο συνάντησης αγοραστών και εξαγωγέων. Διεξάγεται στον 

εκθεσιακό χώρο JACOB JAVITS Convention Center στη Ν. Υόρκη, από 28 έως 30 Ιουνίου 

2020. 

Από το 2018, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει κάθε χρονιά στο εθνικό περίπτερο της 

χώρας μας με ολιγομελή αντιπροσωπεία. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έχοντας ως στόχο 

την συνέχεια στις δράσεις της για την ενίσχυση της εξωστρέφειας επιχειρήσεων της στην 

Αμερικανική αγορά, προτίθεται να συμμετάσχει και το 2020, υπολογίζοντας σύμφωνα με τα 

αιτήματα και το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων, ότι ο αριθμός των εκθετών θα αυξηθεί σε σχέση 

με πέρυσι, και θα είναι έως 10. 

 

17) Η έκθεση «ΚΡΑΣΙ-ΜΕΛΙ-ΛΑΔΙ & ΕΛΙΑ» αποτελεί συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και του Δήμου Περιστερίου και πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβριο στο Άλσος 

Περιστερίου, στην Αθήνα. 

Από το 2017, η συνεργασία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τον Δήμο Περιστερίου χτίζεται 

ολοένα και σε πιο στέρεες βάσεις και δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την 

πραγματοποίηση ενός πολυσύνθετου φεστιβάλ, όπου συνδυάζονται λιανική πώληση προϊόντων 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πολιτιστικές δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό από όλες τις 

περιοχές της Ελλάδας και συνολικά δράσεις που καθιστούν το Άλσος Περιστερίου ως πόλο 

έλξης μεγάλου πλήθους για την ψυχαγωγία που συνδυάζει όλα τα παραπάνω. 

Μετά την τεράστια αποδοχή και επιτυχία που έτυχε η συνέργεια της διοργάνωσης με το Δήμο 

Περιστερίου, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θα συμμετέχει στη 

10ήμερη έκθεση, με σκοπό την προώθηση των στερεοελλαδίτικων παραδοσιακών προϊόντων 

στο καταναλωτικό κοινό της Αττικής, την ανάδειξη της γαστρονομίας και του πολιτισμού της 

αυθεντικής Ελλάδας.  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα έχει και πάλι τιμητική θέση προβολής στη διοργάνωση του 

2020, ως η μοναδική περιφέρεια που θα προβάλει το σύνολο της τοπικής παραγωγής της, τη 

γαστρονομία της, αλλά και τον πολιτισμό της μέσω της έκθεσης, αλλά και μέσω των 

παράλληλων εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στο Άλσος. Σχεδιάζεται να συμμετέχουν 24-28 

εκθέτες με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

 

18) Η Έκθεση «ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO»  (http://buildexpogreece.com/) είναι η μεγαλύτερη 

εγχώρια εξειδικευμένη επαγγελματική έκθεση για τον κατασκευαστικό κλάδο και θα 
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πραγματοποιηθεί από 16 Οκτωβρίου έως και 18 Οκτωβρίου του 2020, στο Εκθεσιακό Κέντρο 

Metropolitan Expo, στα Σπάτα.  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε για πρώτη φορά στην Έκθεση το 2019, με δυναμική 

παρουσία των 14 επιχειρήσεων που φιλοξενήθηκαν σε περίπτερο των 176 τ.μ. και 

πραγματοποίησαν πάνω από 300 επαφές με υποψήφιους πελάτες. 

 Έπειτα από αιτήματα των εταιρειών του κλάδου κατασκευών, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 

πρόκειται να συμμετάσχει για δεύτερη συνεχή χρονιά προκειμένου να στηρίξει τον σημαντικό 

κλάδο των  επιχειρήσεων των δομικών υλικών και των κατασκευών που δραστηριοποιούνται 

εντός της χωρικής της αρμοδιότητας και να τονώσει την εξωστρέφεια των μικρότερων 

επιχειρήσεων του κλάδου κατασκευών και την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δράσης. Ο 

σχεδιασμός αφορά για 14-16 εκθέτες στο περίπτερο της Περιφέρειας. 

 

19) Η «SIAL PARIS 2020»  (https://www.sialparis.com) διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια και 

είναι μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές εκθέσεις στον χώρο των τροφίμων και ποτών και 

πρόκειται να γίνει 18-22 Οκτωβρίου 2020, στο Παρίσι. Είναι μια παγκόσμια έκθεση που φέρνει 

σε επαφή παραγωγούς και αγοραστές από όλο τον κόσμο. Από το 2016, οπότε έλαβε για 

πρώτη φορά μέρος, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις 

της να προβάλλουν τα προϊόντα τους, αλλά και να ενημερωθούν για τις σύγχρονες τάσεις και 

καινοτομίες που αφορούν τον κλάδο των τροφίμων και ποτών. 

Μετά από την απαίτηση των εταιρειών της Περιφέρειας, όπως αποτυπώθηκε στο 

ερωτηματολόγιο του Εκθεσιακού Σχεδιασμού 2020, προτείνεται να υπάρχει συνέχεια στην 

προβολή μας στην εν λόγω έκθεση. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα συμμετέχει στο εθνικό 

περίπτερο της χώρας και υπολογίζεται ότι θα συμμετέχουν 15-20 επιχειρήσεις. 

 

20) Η «ECOLIFE SCANDINAVIA» (https://www.ecolifeshow.com/) είναι η μοναδική έκθεση  

για όλη την Σκανδιναβία (Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία και Ισλανδία), και αποτελεί μια 

από τις σημαντικότερες εκθέσεις στον κόσμο για τον λόγο ότι η Σκανδιναβία είναι  η Νο1 στην 

Ευρώπη στην αγορά και κατανάλωση βιολογικών και φυσικών προϊόντων. Πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί από 11 έως 12 Νοεμβρίου 2020, στο Μάλμο, στη Σουηδία. Οι Σκανδιναβικές 

χώρες αυξάνουν συνεχώς τις αγορές τους σε βιολογικά και φυσικά προϊόντα λόγω της 

συνεχούς υποστήριξης που λαμβάνουν από τις κυβερνήσεις και τους κρατικούς φορείς τους. Ως 

αποτέλεσμα, η έκθεση κάθε χρόνο προσελκύει όλους τους αγοραστές των Σκανδιναβικών και 

Βόρειο-κεντρικών χωρών, οι οποίοι αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της προϊοντικής τους 

γκάμας. 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα επιχειρήσει για τρίτη συνεχή χρονιά να συμμετέχει με το 

εθνικό περίπτερο της χώρας μας. Από το 2018 η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει 

συνεχώς καθώς το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων παραμένει πολύ μεγάλο και με δεδομένο ότι 

η Περιφέρεια επιθυμεί να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων 

στις αγορές του εξωτερικού, κρίνεται απαραίτητη η παρουσία της Περιφέρειας για τρίτη συνεχή 

χρονιά με το εθνικό περίπτερο της χώρας. Το 2020 αναμένεται το ενδιαφέρον να είναι ακόμη 

μεγαλύτερο με στόχο να φτάσουμε τους 10-12 συμμετέχοντες. 

 

21) Η «FoodPanorama Expo & Οινογεύσεις 2020» (https://foodpanoramaexpo.com/) είναι 

η μεγαλύτερη και μοναδική Έκθεση Τροφίμων & Ποτών στην Κύπρο και διοργανώνεται κάθε 

χρόνο. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί από 7 έως 8 Νοεμβρίου 2020 στη Λευκωσία στην 

Κύπρο. Η εν λόγω έκθεση θα δώσει την ευκαιρία σε όλους τους εμπλεκόμενους στην 

βιομηχανία τροφίμων, ποτών και τουρισμού να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στους 

επαγγελματίες στους τομείς της τροφοδοσίας, διανομής και εισαγωγής πωλήσεων. Η 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προτίθεται να συμμετάσχει για πρώτη φορά στοχεύοντας στην 

διεθνοποίηση των επιχειρήσεών της στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

https://www.ecolifeshow.com/
https://foodpanoramaexpo.com/
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Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της FoodPanorama & Cyprus HoReCa Expo 2020 θα διεξαχθεί 

Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Παρουσίαση και Προώθηση του Ελληνικού Αγροδιατροφικού 

Τομέα» για την προβολή και διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων στους κλάδους τροφίμων 

και ποτών σε ξένες αγορές. Σε αυτή την έκθεση, εφόσον συμμετέχουμε, καθώς και στο Διεθνές 

Συνέδριο, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα συμμετέχει ως Τιμώμενη Περιφέρεια, γεγονός που 

αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την προβολή μας σε διεθνές επίπεδο. Γίνεται 

σχεδιασμός για την συμμετοχή 12-14 εκθετών με το περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας. 

 

22) Η «THE BIG 5 EXHIBITION» (https://www.thebig5.ae/)  είναι Διεθνής Έκθεση Δομικών 

Υλικών και θα λάβει χώρα από 23 έως 26 Νοεμβρίου 2020 και θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι των 

Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και είναι η σπουδαιότερη έκθεση του κλάδου στη Μ. Ανατολή. 

Η έκθεση συγκεντρώνει και προβάλλει τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα και υπηρεσίες του 

τομέα των κατασκευών και αποτελεί σημείο συνάντησης, ενημέρωσης και εμπορικής 

συναλλαγής του τομέα. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε το 2017 και το 2018 με 9 

εταιρείες, προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια των εταιρειών με δομικά υλικά και για να 

τους βοηθήσει να αντιληφθούν τις εμπορικές πρακτικές στα Η.Α.Ε., τα οποία αποτελούν μια 

αγορά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

Καθώς ο κλάδος των κατασκευών και ειδικότερα των δομικών υλικών είναι κρίσιμος κλάδος για 

την οικονομία της περιφέρειάς μας, καθώς δραστηριοποιούνται πολλές αντίστοιχες βιομηχανίες, 

προτείνεται η συνέχεια της συμμετοχής στην επόμενη διοργάνωση. Η περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας θα συμμετέχει στο εθνικό περίπτερο της χώρας και υπολογίζεται ότι θα συμμετέχουν 

10-12 επιχειρήσεις. 

 

23) Η «FOOD & LIFE» (https://www.food-life.de/#_) αποτελεί τη μεγαλύτερη καταναλωτική 

έκθεση τροφίμων και ποτών της Βαυαρίας, στην οποία λαμβάνουν μέρος παραγωγοί και 

εταιρείες με βιολογικά και gourmet προϊόντα, μη βιομηχανοποιημένα και μη μεταλλαγμένα. 

Απευθύνεται κατά κύριο λόγο στον τελικό καταναλωτή, αλλά και σε εμπορικές εταιρείες 

χονδρικής, μικρές αλυσίδες, εστιατόρια, delicatessen κ.α. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι 

παραγωγοί και οι εταιρίες που συμμετέχουν μπορούν να πωλούν απ’ ευθείας τα προϊόντα τους 

στους επισκέπτες. Η έκθεση πρόκειται να πραγματοποιηθεί από 25 έως 29 Νοεμβρίου 2020, 

στο Μόναχο της Γερμανίας. 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε για πρώτη φορά το 2017 με 10 παραγωγούς, και 

στη συνέχεια το 2018 με μεγαλύτερη αποστολή επιχειρήσεων, που έφτασε τις 15 συμμετοχές. 

Το 2019 συμμετείχε με 11 συμμετοχές με την πλειοψηφία εξ αυτών να είναι εταιρείες που έχουν 

ξαναπάει στο παρελθόν. Αξίζει να σημειωθεί, κατόπιν έρευνας και επικοινωνίας με τις εταιρείες, 

πως το καταναλωτικό κοινό της Γερμανίας γνώριζε όσες εταιρείες είχαν συμμετάσχει στο 

παρελθόν και αναζητούσαν τα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας. 

Καθώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους παραγωγούς, διότι συνδυάζουν τις πωλήσεις, 

αλλά και τις εμπορικές επαφές, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προτίθεται να συμμετάσχει για 4η 

συνεχόμενη φορά το 2020, με ακόμη μεγαλύτερη αντιπροσωπεία επιχειρήσεων και νέες 

εκδηλώσεις προβολής των προϊόντων. Γίνεται σχεδιασμός για 14-16 εκθέτες με μια νέα δομή 

περιπτέρου κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές για ακόμη καλύτερη προβολή των προϊόντων της 

και ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση του Brand Name της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το οποίο 

ενισχύθηκε σημαντικά αφού ήταν η μοναδική περιφέρεια στην ελληνική αποστολή που 

συμμετείχε. 

 

https://www.thebig5.ae/
https://www.food-life.de/#_
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24) Το «Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας» 

(http://www.greekhoneyfestival.gr/site/index.php) θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 

2020 , στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην Αθήνα.  

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση του 

κλάδου και απευθύνεται σε μελισσοκόμους, μελισσοκομικούς συνεταιρισμούς ή εταιρείες 

παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης μελιού, σε επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων 

μέλισσας και σε εταιρείες κατασκευής ή αντιπροσώπευσης μελισσοκομικού εξοπλισμού. 

Η παρουσία των παραγωγών με τη βοήθεια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στοχεύει στην 

προβολή και ανάδειξη της υψηλής ποιότητας των προϊόντων και των σπάνιων ποικιλιών μελιού 

που παράγονται εντός της περιφέρειάς μας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων 

που θα συμμετέχουν, καθώς επίσης και την ανάπτυξη συνεργασιών. 

Μετά την επιτυχημένη συμμετοχή της Περιφέρειας μας το 2018 καθώς και το 2019 με 18 

παραγωγούς, προτείνεται η συμμετοχή μας και το 2020 με μεγαλύτερο περίπτερο στο οποίο 

δύναται να φιλοξενηθούν 25 μελισσοκόμοι – παραγωγοί, αφού υπήρξε ενδιαφέρον μεγαλύτερο 

από τις μέγιστες συμμετοχές που μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε στον διαθέσιμο χώρο από τη 

διοργάνωση του Φεστιβάλ. 

 

25) Το Φεστιβάλ «Ελλάδα Γιορτή Γεύσεις», που διοργανώνεται από το «ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ», 

είναι ένα γαστρονομικό φεστιβάλ που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στο Ζάππειο 

Μέγαρο, και συμμετέχουν εταιρείες που παράγουν κατά βάση τυποποιημένα προϊόντα 

προσβάσιμα στον καταναλωτή. Το φεστιβάλ, ξεφεύγει από τη λογική των τυποποιημένων 

εκθέσεων τροφίμων και ποτών που έχουν διοργανωθεί μέχρι σήμερα, καθώς περιλαμβάνει 

αποκλειστικά ελληνικά προϊόντα και απευθύνεται μόνο σε παραγωγούς μικρής παραγωγικής 

κλίμακας, με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές.  

Το προηγούμενο φεστιβάλ είχε γίνει στην Τεχνόπολις στο Γκάζι το 2018 και η συμμετοχή της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε άκρως επιτυχημένη, σύμφωνα με σχόλια των εκθετών 

που συμμετείχαν. Για το έτος 2020, η υψηλή ζήτηση και τα αιτήματα για την πραγματοποίηση 

του εν λόγω φεστιβάλ την καθιστούν αρκετά δημοφιλή. 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με στόχο τη συνέχεια στις δράσεις της, προτίθεται να 

συμμετέχει και στο επόμενο Φεστιβάλ που θα λάβει χώρα σε έναν αισθητά πιο αναβαθμισμένο 

χώρο όπως είναι το Ζάππειο Μέγαρο, προσδοκώντας μια πιο επιτυχημένη παρουσία από την 

προηγούμενη. 

 

Ακολουθεί παράρτημα με απολογιστικά στοιχεία για την εκθεσιακή πολιτική και τις δράσεις 

εξωστρέφειας που έχει υλοποιήσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 

Ι) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ. 

Στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των τοπικών παραγωγών, από το έτος 2016 

υλοποιείται ένα συντονισμένο και στοχευμένο πρόγραμμα συμμετοχής σε κλαδικές εκθέσεις 

εσωτερικού και εξωτερικού.  

Στόχος είναι η οργανωμένη και αποτελεσματική προβολή των προϊόντων και του συνόλου του 

παραγωγικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εγχώρια και διεθνή αγορά.   

http://www.greekhoneyfestival.gr/site/index.php
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή των συμμετοχών μας γίνεται βάση των δυνατών κλάδων μας, οι 

οποίοι είναι ο αγροδιατροφικός κλάδος, αλλά και άλλοι, όπως αυτός των δομικών υλικών, που 

παρουσιάζει μεγάλες εξαγωγικές δυνατότητες. Φυσικά στη επιλογή μας, είμαστε ιδιαίτερα 

προσεκτικοί, ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες όλων των ειδών των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια μας . Δηλαδή, συμμετέχουμε σε εκθέσεις για τον μικρό και 

νέο παραγωγό, που πρέπει πρώτα να εκπαιδευτεί σε θέματα marketing και πώλησης, ώστε να 

αποκτήσει συνεργασίες πέραν των ορίων της Περιφέρειας μας, αλλά συμμετέχουμε και σε 

μεγάλες εκθέσεις στο εξωτερικό για τις πιο δυναμικές επιχειρήσεις μας, που χρειάζονται 

υποστήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη τους. Επιλέγουμε εκθέσεις κυρίως εμπορικές (Β2Β), 

αλλά δεν λείπουν και τα καταναλωτικά εκθεσιακά γεγονότα τοπικού χαρακτήρα  (B2C) που 

απευθύνονται κυρίως στον Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος επιθυμεί να γευτεί και να γνωρίσει 

ιδιαίτερα προϊόντα με ανώτερες οργανοληπτικές ιδιότητες. Στην τελευταία περίπτωση, ο 

παραγωγός της Στερεάς Ελλάδας επωφελείται από την άμεση επαφή με τον τελικό αποδέκτη του 

προϊόντος του. 
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Το έτος 2016, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε σε 4 εκθέσεις  – εκ των οποίων μία 

ήταν στο εξωτερικό. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν συνολικά στις εκθέσεις ανήλθαν στις 40. 

 

Το έτος 2017, για πρώτη φορά, προχωρήσαμε στην κατάρτιση Ετήσιου Πλάνου συμμετοχής σε 

επιχειρηματικές εκθέσεις, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των επιχειρήσεων και την 

καλύτερη προετοιμασία της παρουσίας μας. Το ετήσιο πλάνο εγκρίθηκε από το περιφερειακό μας 

συμβούλιο και ανακοινώθηκε στην επιχειρηματική μας κοινότητα. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

συμμετείχε σε 10 εκθέσεις  – εκ των οποίων οι πέντε (5) ήταν στο εξωτερικό. Οι επιχειρήσεις 

που συμμετείχαν συνολικά στις εκθέσεις ανήλθαν στις 175. Κατά τον απολογισμό των 

συμμετοχών μας, έχουν καταγραφεί στα ερωτηματολόγια των επιχειρήσεων 700 Β2Β 

συναντήσεις. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 1/3 των επιχειρήσεων που συμμετείχαν, καθώς 

τις περισσότερες φορές οι επιχειρήσεις δεν συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια αποτίμησης. 

 

Ο αριθμός των δράσεων της Περιφέρειας σε ένα έτος διπλασιάστηκε, και ο αριθμός των 

επιχειρήσεων  που επωφελήθηκαν τετραπλασιάστηκε. 

 

Το έτος 2018  η Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε συνολικά σε 17 εκθέσεις (11 

εσωτερικού και 6 εξωτερικού). Επιχειρήσαμε για πρώτη φορά την προβολή μας στην Ασιατική 

αγορά, στις ΗΠΑ, αλλά και στη Σουηδία, καθώς είναι  η Νο1 στην Ευρώπη στην αγορά και 

κατανάλωση βιολογικών και φυσικών προϊόντων.  Συνολικά 331 επιχειρήσεις-εκθέτες 

επωφελήθηκαν και σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια αποτίμησης, πραγματοποίησαν 2.531 

επαφές. 

 

Το έτος 2019, το οποίο διανύουμε, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε συνολικά - μαζί με 

τις εκθέσεις που πραγματοποιούνται το τρέχον διάστημα μέχρι το τέλος του έτους -σε 19 
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εκθέσεις (εσωτερικού και εξωτερικού). Κρατήσαμε τη συμμετοχή μας στις δυνατές και 

δοκιμασμένες εκθέσεις εσωτερικού και προσθέσαμε όσες οι ίδιοι οι παραγωγοί και επιχειρηματίες 

επιθυμούν να συμμετέχουν. Επιχειρήσαμε για πρώτη φορά την προβολή μας στην Ιταλική αγορά 

και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπρόσθετα, έγινε άνοιγμα και σε άλλους κλάδους πέραν του 

αγροδιατροφικού, όπως αυτόν του πολιτισμού και της παράδοσης καθώς επίσης υπήρξε 

δυναμική παρουσία στην εγχώρια έκθεση της Οικοδομής και Δομικών Υλικών. Συνολικά 301 

ειχειρήσεις-εκθέτες επωφελήθηκαν και σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια πραγματοποίησαν 2.957 

επαφές. 

 

Είναι φανερή η βελτίωση των αριθμών και η θετική επίδραση που έχει η εκθεσιακή πολιτική στην 

προβολή και ανάπτυξη των εταιρειών-παραγωγών και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των 

προϊόντων της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Αυτό οφείλεται στην διαρκή και σταθερή συμμετοχή 

της Περιφέρειας σε εκθέσεις, στην απόκτηση εμπειριών των εταιρειών γνωρίζοντας από κοντά 

ποικιλία αγορών και καταναλωτικού κοινού και στην συνεχή εξέλιξή τους σε πιο επαγγελματικό 

και οργανωμένο επίπεδο. Αυτή η εξέλιξη των εταιρειών έχει αναβαθμίσει το επίπεδο παροχής 

δράσεων υποστήριξης από την Περιφέρεια Στερεάς και ταυτόχρονα αυτό προσφέρει 

περισσότερα στοιχεία από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων αποτίμησης. Με τα 

ερωτηματολόγια αποτίμησης, οι παραγωγοί και οι επιχειρηματίες αναπτύσσουν ένα πιο στενό 

κλίμα συνεργασίας με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αφού αναγνωρίζουν το γεγονός ότι η 

άποψή τους έχει αξία για τον φορέα που τους στηρίζει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. 

Έχοντας κάνει τον παραπάνω απολογισμό των συμμετοχών μας και τις δράσεις εξωστρέφειας 

και επιχειρηματικότητας, που λαμβάνουν χώρα όχι μόνο κατά την διάρκεια των εκθέσεων αλλά 

και πριν και μετά από τις εκθέσεις (σωστή προετοιμασία των εκθετών), αποτελούν σημαντικό 

κίνητρο για την Περιφέρεια να συνεχίσει να ενισχύει την Εκθεσιακή Πολιτική της για το έτος 2020 

και γύρω από αυτήν να αναπτυχθούν και άλλες πτυχές και τρόποι ενίσχυσης της 

Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας. Οι παραγωγοί και οι επιχειρηματίες έχουν εκφράσει 

ανοικτά την ικανοποίησή τους σχετικά με την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που 

λαμβάνουν μέσα από της Εκθεσιακή Πολιτική της. 

 

Μία επιπλέον τακτική που εφαρμόσαμε, και επιθυμούμε να οργανώνουμε σε κάθε συμμετοχή 

μας, είναι η σωστή ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ των εκθετών.  Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στην έκθεση 

FOOD & Life στο Μόναχο, με αφορμή ότι συμμετείχαν μικρές επιχειρήσεις και για πρώτη φορά σε 

έκθεση στο εξωτερικό,  οργανώσαμε τεχνικό σεμινάριο πωλήσεων πριν την έκθεση, στο οποίο οι 

παραγωγοί μας εκπαιδεύτηκαν για τις καταναλωτικές συνήθειες των Γερμανών, τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της έκθεσης, και γενικά τι σωστές ενέργειες που πρέπει να εφαρμόσουν πριν, 

κατά τη διάρκεια, αλλά  και μετά την έκθεση. 

 

Τα νούμερα των συναντήσεων, η ανταπόκριση των παραγωγών στις ενέργειες αποτίμησης, άλλα 

και η συμμετοχή τους στο σχεδιασμό επόμενων δράσεων αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο 
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την κουλτούρα εξωστρέφειας που πλέον έχει καλλιεργηθεί και την σχέση συνεργασίας και 

εμπιστοσύνης που υπάρχει μεταξύ των επιχειρήσεων και της Περιφέρειας. 

Εν κατακλείδι, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για την τόνωση των επιχειρήσεών μας και την 

ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Ο ανταγωνισμός είναι 

μεγάλος και σκοπεύουμε ως Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να μην τους αφήσουμε χωρίς την 

ουσιαστική υποστήριξη. Αυτή η υποστήριξη έχει να κάνει με την προετοιμασία των 

μικρομεσαίων εταιρειών για να βγουν όσο γίνεται το δυνατόν πιο έτοιμοι σε αγορές που οι ίδιοι 

αποσκοπούν. Αναλόγως του επιπέδου που βρίσκεται κάθε εταιρεία, επιλέγεται σε ποια έκθεση 

είναι καταλληλότερο να συμμετέχει, προκειμένου σταδιακά να ανατπυσσεται και να εξελίσσεται. 

Ολοένα και περισσότεροι παραγωγοί επιθυμούν να λαμβάνουν αυτή την υποστήριξη και 

ολοένα και περισσότεροι παραγωγοί - εταιρείες αναβαθμίζονται και εξελίσσονται, συμβάλλοντας 

παράλληλα στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ποιοτικών προϊόντων της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας. 

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων και των παραγωγών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

παρουσιάζουν αξιοσημείωτη εξελικτική πορεία.  

Ενδεικτικά: 

✓ Έχουν εκπαιδευτεί πλέον σε τακτικές πώλησης και παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση στην παρουσία τους σε κάθε έκθεση.  

✓  Έχουν βελτιώσει τη συσκευασία των προϊόντων τους. Πολλοί έχουν αλλάξει τελείως 

συσκευασία και λογότυπο. 

✓ Μετά από ζήτηση μας, έχουν ολοκληρώσει τα εταιρικά προφίλ τους, τόσο στα ελληνικά , 

όσο και στα αγγλικά. 

✓ Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων (90%) συμμετείχαν για πρώτη φορά σε 

διεθνή έκθεση εξωτερικού και λίγο μικρότερο ποσοστό (80%) για πρώτη φορά σε 

επαγγελματική κλαδική έκθεση στην εγχώρια αγορά. 

 

Συνοψίζοντας, έχει πλέον δημιουργηθεί μια άρρηκτη και ιδιαίτερα φιλική σχέση με τις 

επιχειρήσεις μας. Καταρτίσαμε βάση δεδομένων με όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων μας, η 

οποία συνεχώς εμπλουτίζεται  και μεγαλώνει. Οι επιχειρήσεις καταθέτουν προτάσεις και μαζί 

διαμορφώνουμε τις επόμενες δράσεις. Η απόλυτη πλειοψηφία των επιχειρήσεων δηλώνει στα 

ερωτηματολόγια αποτίμησης απόλυτη ικανοποίηση με τις δράσεις εξωστρέφειας της Περιφέρειας 

και τις υπηρεσίες υποστήριξης που λαμβάνουν από τα αρμόδια στελέχη. 

II) AΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ: 

• Η στρατηγική μας για την εξωστρέφεια περιλαμβάνει και την ανάπτυξη νέων εμπορικών, 

τεχνολογικών και επιστημονικών σχέσεων με άλλες χώρες. Υποδεχόμαστε ξένες 

αποστολές, επιστημονικές ή επιχειρηματικές, και τους παρουσιάζουμε τον τόπο μας, τα 

προϊόντα μας, τα αναπτυξιακά μας σχέδια. Ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε μια εκστρατεία 

γνωριμίας και επαφής με επιμελητήρια και πρεσβείες ξένων χωρών που λειτουργούν στη 

χώρα μας, ώστε να τους προβάλουμε την επενδυτική μας πρόταση. 
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• Πρωτόκολλο Συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού 

Εμπορίου για την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση εξαγωγών. 

• Πρωτόκολλο Συνεργασίας με Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών 

«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ») που έχει ως στόχο την υποστήριξη υποτροφιών, 

μέσω του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για νέους ερευνητές σε Βιομηχανίες της Στερεάς 

Ελλάδας. 

• Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Enterprise Europe Network του Συνδέσμου 

Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδας για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 

εμπειριών και την αξιοποίηση της βάσης δεδομένων του δικτύου η οποία αποτελείται από 

περίπου 600 συνεργαζόμενους οργανισμούς ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΕ, (μεταξύ των 

οποίων σύνδεσμοι, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, φορείς περιφερειακής 

ανάπτυξης, ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα) 

• Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), το 

οποίο προβλέπει μία μεγάλη δέσμη κοινών πρωτοβουλιών για την εξωστρέφεια των 

επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας και την στήριξή τους με νέες συμφωνίες και εμπορικές 

συνεργασίες. 

• Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Clean Sky - το μεγαλύτερο 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα Έρευνας & Καινοτομίας στο χώρο της Αεροναυπηγικής – που 

προσφέρει στρατηγικής σημασίας ευκαιρίες στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας της αεροναυπηγικής βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

και των ερευνητικών φορέων της περιφέρειας.  

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 

Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε 
Επιχειρηματικές Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού – Πρόγραμμα έτους 2020, 
όπως αυτό προτείνεται ανωτέρω και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
απόφασης. 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας»  
Κατά ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Ελεύθερη Στερεά», κ. 
Αντώνιος Βούλγαρης. 
Κατά ψήφισε η Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στη 
Στερεά Ελλάδα» κ. Νίκη Πολυζώη 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
                       ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ                                                   

 
 
 

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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