
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
 

Αντιπεριφερειάρχης 
Επιχειρηματικότητας  
& Εξωστρέφειας 
                Λαμία, 7 Δεκεμβρίου 2022 

 

Με μεγάλη επιτυχία και πλήθος επισκεπτών ολοκληρώθηκε 

το «13ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων 

Μέλισσας»  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε με στόχο την προβολή των 

εξαιρετικής  ποιότητας μελισσοκομικών της προϊόντων στο «13ο Φεστιβάλ 

Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας», που πραγματοποιήθηκε από τις 2 

έως και τις 4 Δεκεμβρίου 2022, στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, στην Αττική.   

Το πλήθος του κόσμου που επισκέφθηκε το περιστύλιο του Φαληρικού γηπέδου 

που φιλοξένησε τις 14 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, είχε την 

δυνατότητα να δοκιμάσει προϊόντα μελιού και μέλισσας που παράγονται από 

τους παραγωγούς της Στερεοελλαδίτικης γης, να πραγματοποιήσει τις αγορές 

του και να συνάψει επαγγελματικές συμφωνίες.  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με την συνδρομή του Κέντρου Υποστήριξης 

Επιχειρήσεων (ΚΥΕ), οργάνωσε τη συμμετοχή των 14 επιχειρήσεων στην εν 

λόγω έκθεση, οι οποίες είχαν και την δυνατότητα να παρακολουθήσουν ομιλίες 

επιστημόνων του κλάδου της μελισσοκομίας στο πλαίσιο του συνεδρίου με 

θέμα: «Κλιματική Αλλαγή και Παραγωγικότητα Μελισσοσμηνών – Προσαρμογή 

Γενετικού Υλικού» που πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την εκθεσιακή δράση.  

Το «13ο Φεστιβάλ Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας» αποτελεί θεσμό και τόπο 

συνάντησης των επαγγελματιών της μελισσοκομίας και ένα άριστο μέσο 

προβολής του μελιού και των υποπροϊόντων του. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας κος Ευάγγελος 

Κούκουζας δήλωσε « Αναγνωρίζοντας την σημαντική θέση που καταλαμβάνουν 

τα προϊόντων μελιού και μέλισσας στον αγροδιατροφικό χάρτη της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, συμμετείχαμε για ακόμα μια χρονιά στο φεστιβάλ μελιού που 



 

 

πραγματοποιήθηκε και φέτος στο ΣΕΦ με μεγάλη επιτυχία. Όπως έχει τονίσει ο 

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κος Φάνης Σπανός, τα μελισσοκομικά 

προϊόντα του τόπου μας δεν είναι μόνο εξαιρετικής ποιότητας και μεγάλης 

διατροφικής αξίας, αλλά μπορούν και σε ταξιδεύουν γευστικά σε διαφορετικές 

γωνιές της Περιφέρειας μας, καθώς κλείνουν μέσα τους τις γεύσεις και τα 

αρώματα της ποικιλόμορφης Στερεοελλαδίτικης γης. Θα συνεχίσουμε να 

στηρίζουμε την συμμετοχή των μελισσοκόμων της Στερεάς Ελλάδας σε 

εκθεσιακά γεγονότα υψηλής απήχησης και να τους τους συνδράμουμε  

εμπράκτως με κάθε πρόσφορο τρόπο ».  


