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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας  με  18  επιχειρήσεις  συμμετείχε στο «11ο Φεστιβάλ
Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας» το οποίο πραγματοποιήθηκε από 6 έως και 8
Δεκεμβρίου στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, στην Αθήνα.

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για μια  ακόμη χρονιά γέμισε με γλυκές γεύσεις από όλη την
Ελλάδα και  σπάνιες  ποικιλίες  μελιού,  ενώ μέσα από το  περίπτερο της Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας  το  οποίο  απαρτιζόταν  από  μελισσοκόμους  παραγωγούς,  μελισσοκομικούς
συνεταιρισμούς,  Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.),  καθώς και επιχειρήσεις
παραγωγής  προϊόντων  μέλισσας  και  καλλυντικών,  αναδείχθηκαν  τα  υψηλής  ποιότητας
Στερεοελλαδίτικα προϊόντα.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε ο 1ος Διαγωνισμός Μελιού Εξαιρετικής Ποιότητας
(High Quality Honey Contest), με στόχο την παρουσίαση του πλούτου και της ποιότητας των
ελληνικών  μελιών  στο  καταναλωτικό  και  εμπορικό  κοινό  και  παράλληλα  διεξήχθη  το  «10ο

Συνέδριο  Ελληνικού  Μελιού  &  Προϊόντων  Μέλισσας»,  όπου  καταξιωμένοι  επιστήμονες,
ερευνητές, εκπρόσωποι αναπτυξιακών φορέων, επιχειρηματίες και μελισσοκόμοι  παρουσίασαν
τις  τελευταίες  εξελίξεις  στους  επαγγελματίες  του  κλάδου,  δίνοντας  την  ευκαιρία  και  στους
παραγωγούς της Περιφέρειάς μας να διευρύνουν τις γνώσεις τους και παράλληλα να αυξήσουν
τα κέρδη της επιχείρησής τους στην τελευταία έκθεση προϊόντων της χρονιάς.

Στο  Φεστιβάλ  και  στο  πλευρό  των  επιχειρήσεων  παρευρέθηκε  ο  Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας, κ. Κων/νος Καραγιάννης, συνοδευόμενος από τα στελέχη
του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων ( ΚΥΕ ).

 «Εντυπωσιακή και  δυναμική  ήταν η  παρουσία των επιχειρήσεων και  των παραγωγών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στo “11ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας”.
Με τη συμμετοχή μας στο Φεστιβάλ, δώσαμε την ευκαιρία στις επιχειρήσεις μας, να έρθουν σε
επαφή με το καταναλωτικό κοινό της Αθήνας και να επιβεβαιώσουν για ακόμα μία φορά την
υψηλή ποιότητα των προϊόντων μελιού που παράγουμε στην Περιφέρειά μας. Ο στόχος μας να
καταφέρουμε να παρακινήσουμε νέες επιχειρήσεις και νέους παραγωγούς να αναπτύξουν την
εξωστρέφεια τους μέσω της συμμετοχής τους σε εκθέσεις επετεύχθη, αφού καταφέραμε να
έχουμε  και  νέες  επιχειρήσεις,  που  για  πρώτη  φορά  συμμετείχαν  με  το  περίπτερό  μας,
εκθέτοντας τα υπέροχα προϊόντα τους. Είμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις και στους παραγωγούς
της Περιφέρειάς  μας και κάθε μέρα θα προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα»
δήλωσε κατά την επίσκεψη του ο κ. Καραγιάννης.


