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267/2017 

 
          Στα Ψαχνά έδρα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Νομού Εύβοιας, σήμερα 18 
Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς 
Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
συνεδρίων του Γυμνασίου Ψαχνών στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 3,  κατόπιν της υπ’ 
αρίθμ. πρωτ. οικ.276230/721/12-12-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 12η Συνεδρίαση 
(Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον 
Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί 
των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:       
 

Θέμα 4ο  

 
Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιχειρηματικές Εκθέσεις Εσωτερικού και 
Εξωτερικού –Πρόγραμμα έτους 2018. 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, Περιφερειακού Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας. 

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

κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
είναι:  
 
 
 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κυρίτσης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευάγγελος Κατσαγούνος, Φανή 

Παπαθωμά, Φάνης Σπανός  
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 

 
 

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Ζαννιάς Αθανάσιος √  
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4 Αργύρης Δημήτριος   √ 4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας √  8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Γιαννάκης Μιχαήλ √  
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης   √ 
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη √  16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος   √ «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων  √  «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης   √ 19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης  √   «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Γιανναράκης Ιωάννης √  
26 Σανιδάς Χαράλαμπος   √ 
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 27 4 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 18 2 
 

 
 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα πέντε (45), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Χρέη Υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπηρεσιακή Γραμματέας κ. Μαρούλα Ξηρού, 
υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στη Συνεδρίαση ήταν παρών κι ο 
Αναπληρωτής υπηρεσιακός γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου. 
 
      Ο    Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο 
στον εισηγητή του 4ου θέματος  ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη 
Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, Περιφερειακού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος 
την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 272884/2923/8-12-2017   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. 
2. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Στερεάς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Ελλάδας» όπως ισχύει. 
3. 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 
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κατεύθυνσης των επιχειρήσεων, η προώθηση των διεθνών συνεργασιών και η υιοθέτηση 
καλών πρακτικών. 
4. 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. 
5. Την αριθμ. (οικ.)73595/1304/16-5-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
(ΦΕΚ 270/ΥΟΔΔ/31-5-2016) «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας και ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων» (ΑΔΑ:62ΚΗ7ΛΗ-Ε53). 
5. Tις παροτρύνσεις των επιχειρήσεων και των παραγωγών που δραστηριοποιούνται εντός 
της  χωρικής αρμοδιότητας της ΠΣτΕ, για έγκαιρο και από κοινού προγραμματισμό 
δράσεων προβολής και προώθησης των προϊόντων. 
 

Εισηγούμαι 
 
Την έγκριση της Συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιχειρηματικές 
Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού – Πρόγραμμα έτους 2018. 
 
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: 
α) Αύξηση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων της Περιφέρειας τόσο στον 
αγροδιατροφικό τομέα όσο και σε άλλους κρίσιμους κλάδους με εξαγωγικές δυνατότητες. 
β) Αύξηση των πωλήσεων και των εξαγωγών των επιχειρήσεων της Περιφέρειας. 
γ) Καλλιέργεια της εξαγωγικής κουλτούρας μεταξύ των επιχειρήσεων  
δ) Αύξηση του αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων αλλά και των εν δυνάμει εξαγωγικών 
επιχειρήσεων 
ε) 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 
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, 
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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:  

 0844 του φορέα 073 και 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 2018 
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 Αντιπεριφέρειαρχη Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας σε συνεργασία με τα αντίστοιχα 
υπηρεσιακά τμήματα (π.χ. αγροτικής οικονομίας, ανάπτυξης, εμπορίου) προβαίνει στην 
υλοποίηση τους.  
Οι προτεινόμενες διοργανώσεις για το 2018 φαίνονται κατά χρονική σειρά στον πίνακα που 
ακολουθεί. 
 
 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 
(συμπ. ΦΠΑ 

24%) 

1 26-29/1/2018 ΕΞΠΟΤΡΟΦ & 
ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 
5η έκθεση Ελληνικών 
τροφίμων και ποτών 

Αθήνα 
Ολυμπιακό Ακίνητο 
Ξιφασκίας 

29.127,6€ 

2 1-4/2/2018 AGROTICA 
27η Διεθνής Έκθεση 
Γεωργικών 
Μηχανημάτων, 
Εξοπλισμού & Εφοδίων 

Θεσσαλονίκη 
Συνεδριακό Κέντρο  

6.500€  

3 24-26/2/2018 “DETROP BOUTIQUE” 
& ARTOZYMA 
27η Διεθνής Έκθεση 
Τροφίμων, Ποτών, 
Μηχανημάτων, 
Εξοπλισμού & 
Συσκευασίας 

Θεσσαλονίκη 
Συνεδριακό Κέντρο 

18.000 € 

4 10-12/3/2018 FOOD EXPO & 
OENOTELIA 2018 
Διεθνής Έκθεση 
Τροφίμων & Ποτών 

Αθήνα 
Metropolitan Expo 

 
63.147 € 
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5 24/4– 27/4/ 2018 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 
 “ FOOD & HOTEL 
ASIA ” 
Διεθνή εμπορική έκθεση 
τροφίμων και φιλοξενίας 

Σιγκαπούρη,  
Νοτιοανατολική Ασία 
Singapore Expo 

27.900 

6 30/6-2/7/2018 2018 SUMMER FANCY 
FOOD SHOW 
Διεθνής Έκθεση 
Τροφίμων & Ποτών 

Νέα Υόρκη 
ΗΠΑ 

19.840 

7 5 -7/10/2018  7η MARKET EXPO  
Έκθεση για την 
οργανωμένη και μικρή  
λιανική αγορά 

Αθήνα 
Metropolitan Expo 

30.000 € 

8 21-25/10/2018 SIAL PARIS 2018 
Διεθνής έκθεση 
τροφίμων & ποτών  

Παρίσι - Γαλλία 30.000 € 

9 Νοέμβριος 2018 NATURAL PRODUCTS 
SCANDINAVIA & 
NORDIC ORGANIC 
FOOD FAIR 
Έκθεση Φυσικών και 
Βιολογικών προϊόντων 

Malmö Mässan 
Σουηδία 

18.600€ 

10 10-12/11/2018 MEAT DAYS - DAIRY 
EXPO & FROZEN 
FOOD 2018 
3 παράλληλες εκθέσεις 
για τα γαλακτοκομικά, 
τυροκομικά , 
κατεψυγμένα προϊόντα 
& προϊόντα κρέατος 

Αθήνα 
Metropolitan Expo 

25.296 € 

11 Νοέμβριος (τέλος) BIG 5 SHOW DUBAI 
2018 
Διεθνής Έκθεση για τα 
δομικά υλικά και τις 
κατασκευές 

Ντουμπάι 
ΗΑΕ 

40.000 € 

12 Νοέμβριος (τέλος) FOOD & LIFE 2018 
Έκθεση για gourmet 
Τρόφιμα, παραδοσιακά, 
μη βιομηχανοποιημένα 

Μόναχο 
Γερμανία 

35.000 €  

13 Δεκέμβριος 2018 10Ο  ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΜΕΛΙΣΣΑΣ 

Αθήνα 
ΣΕΦ 

19.000 € 

 
 
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 20-40 % 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 35-40% επί του 
συνολικού κόστους των εταιρειών για ατομικά περίπτερα 9 τ.μ. 
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 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 «ΕΞΠΟΤΡΟΦ» (https://expotrof.gr/) είναι εγχώρια έκθεση αφιερωμένη στους 
Έλληνες παραγωγούς και 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. Συγχρόνως κατά την διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιούνται 
πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων (ημερίδες, διαγωνισμοί, γευστικές δοκιμές 
κ.α.), οι οποίες επιπρόσθετα προβάλλουν την υψηλή διατροφική αξία των 
ελληνικών τροφίμων και ποτών.  
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει για 3η συνεχόμενη φορά στο 
γαστρονομικό θεσμό, και φέτος θα είναι η Τιμώμενη Περιφέρεια της έκθεσης, 
γεγονός το οποίο θα πλαισιωθεί με διάφορες δράσεις προβολής της 
γαστρονομικής της κουλτούρας και των τοπικών της προϊόντων. 
Η συμμετοχή της Περιφέρειας προβλέπει την ενοικίαση και κατασκευή περιπτέρου 
162 τ.μ., στο οποίο δύναται να φιλοξενηθούν 28 παραγωγοί. 
 
2) Η «AGROTICA» (http://agrotica.helexpo.gr/el) είναι η μεγαλύτερη εκθεσιακή 
εκδήλωση του κλάδου της αγροτικής οικονομίας των Βαλκανίων και της ΝΑ 
Μεσογείου. Συγκαταλέγεται στις πρώτες εκθέσεις του αγροτικού τομέα της 
Ευρώπης. Υποδέχεται περισσότερους από 120.000 επισκέπτες  από την 
εσωτερική αγορά και άλλες 30 χώρες, οι οποίοι στο σύνολο τους είναι εμπορικοί 
επισκέπτες ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους Hosted Buyers και στα b2b 
meetings. 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επιχειρεί πρώτη φορά φέτος να συμμετάσχει στην 
έκθεση, ώστε να παρουσιάσει την πλούσια αγροτική παραγωγή της και να 
ενισχύσει την αγροτική οικονομία της. 
Η έκθεση αποτελεί ένα σημαντικό κανάλι δικτύωσης των επαγγελματιών του 
κλάδου των αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών και είναι το επίκεντρο των 
επαφών του αγροτικού κλάδου. 
Η συμμετοχή της Περιφέρειας προβλέπει την ενοικίαση και κατασκευή περιπτέρου 
24 τ.μ., στο οποίο θα παρουσιάζονται η αγροτική παραγωγή της, το καλάθι 
προϊόντων της Στερεάς, τα τρέχοντα χρηματοδοτικά αγροτικά προγράμματα  
βελτιώσεων, καθώς και η Αγροδιατροφική σύμπραξη. 
 
3) Η έκθεση “DETROP BOUTIQUE“ (http://detropboutique.helexpo.gr/) 
διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη, παράλληλα με την έκθεση Αρτοποιίας –
Ζαχαροπλαστικής «ARTOZYMA» και απευθύνεται σε καταστήματα ντελικατέσεν, 
οργανικών προϊόντων, εμπόρους λιανικής και χονδρικής, αντιπροσώπους 
σουπερμάρκετ, ξενοδοχείων, εστιατορίων, brokers, φούρνους κλπ., τόσο από την 
Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό με τους οποίους κλείνονται προκαθορισμένα 
ραντεβού. Ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων που θα 
προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επαγγελματιών του κλάδου, θα πλαισιώσει την 
DETROP BOUTIQUE 2018, όπως τα Food Bars, Masterclasses και τη Γωνιά 
Εκθετών και για την ARTOZYMA, το 3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ψωμιού και το 
24ο Πανελλαδικό Συνέδριο Ζαχαροπλαστικής.  
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επιχειρεί πρώτη φορά φέτος να συμμετάσχει στην 
έκθεση, μετά από αιτήματα παραγωγών και επιχειρήσεων που δέχτηκε για την εν 
λόγω έκθεση.  
Η συμμετοχή της Περιφέρειας προβλέπει την ενοικίαση και κατασκευή περιπτέρου 
100 τ.μ., στο οποίο δύναται να φιλοξενηθούν 15 παραγωγοί. 
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4) Η «FOOD EXPO Greece» (http://www.foodexpo.gr/) θεωρείται η μεγαλύτερη 
διεθνής έκθεση Τροφίμων & Ποτών στην Ελλάδα, αλλά και η μεγαλύτερη και 
σημαντικότερη του είδους της στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης. Το έτος 
2017, προσέλκυσε 60.000 επαγγελματίες από 25.000 επιχειρήσεις της 
Οργανωμένης Λιανικής, του Χονδρεμπορίου, της Βιομηχανίας Τροφίμων και 
Ποτών, των Ξενοδοχείων και της Μαζικής Εστίασης και 2.500 διεθνείς επισκέπτες 
από 87 χώρες.  
Η συγκεκριμένη έκθεση προσελκύει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας μας.  Το έτος 2017 στο περίπτερο της Περιφέρειας 
φιλοξενήθηκαν 51 επιχειρήσεις, και πραγματοποιηθήκαν 332 συναντήσεις με τους 
ξένους αγοραστές (hosted buyers). 
Η συμμετοχή της Περιφέρειας προβλέπει την ενοικίαση και κατασκευή περιπτέρου 
μεγαλύτερου πλέον περιπτέρου  ~350 τ.μ., λόγω της μεγάλης συμμετοχής που 
λαμβάνουμε. 
Σημειώνεται ότι το κόστος για τη συγκεκριμένη έκθεση είναι ιδιαίτερα υψηλό, και γι 
αυτό το λόγο θα ζητηθεί οικονομική συμμετοχή και από τα επιμελητήρια της 
Περιφέρειας μας. 
 
5) Η Διεθνής Έκθεση “ FOOD & HOTEL ASIA ” (http://www.foodnhotelasia.com/) 
οργανώνεται από το 1978 και πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στον Εκθεσιακό 
χώρο Singapore Expo στην Σιγκαπούρη. Πρόκειται για μια σημαντική εμπορική 
έκθεση, συνώνυμη με τη βιομηχανία τροφίμων και φιλοξενίας στην Ασία. Μέσα 
από 40 χρόνια ανάπτυξης, η FHA μεγάλωσε αλματωδώς και έχει κερδίσει τη 
φήμη της ως την πιο ολοκληρωμένη διεθνή εμπορική έκθεση τροφίμων και 
φιλοξενίας στην περιοχή. 
Στα στατιστικά στοιχεία της προηγούμενης διοργάνωσης καταγράφονται τα εξής: 
συνολικός εκθεσιακό χώρος περίπου 97.000 τ.μ., σύνολο εκθετών: 3.189 από 70 
χώρες και 65 εθνικές συμμετοχές, σύνολο επισκεπτών 71.844 από 106 χώρες. 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα συμμετέχει στο εθνικό περίπτερο της χώρας 
κα επιχειρεί για πρώτη φορά την προβολή της στην Ασιατική αγορά. 
Υπολογίζεται ότι ο μέγιστος αριθμός των εταιρειών που ενδιαφέρονται για την εν 
λόγω αγορά και στοχεύουν σε εξαγωγές στην Ασία θα είναι 15.  
 
6) Η Διεθνής Έκθεση SUMMER FANCY FOOD SHOW 
(https://www.specialtyfood.com/specialty-food-association/advertising-and-
sponsorships/fancy-food-shows/), είναι μια ετήσια επαγγελματική έκθεση που 
διοργανώνεται στη NEA YOΡΚΗ. Θεωρείται ως η μεγαλύτερη εκθεσιακή 
εκδήλωση Τροφίμων και Ποτών της Βορείου Αμερικής και αποτελεί ένα 
επιχειρηματικό γεγονός που προσελκύει τους σημαντικότερους εκπροσώπους 
από το χώρο της λιανικής, της τροφοδοσίας, της χονδρικής, της διανομής, της 
μαζικής εστίασης και της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, καθώς και του Τύπου. 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα συμμετέχει στο εθνικό περίπτερο της χώρας 
κα επιχειρεί για πρώτη φορά την προβολή της στην αμερικανική αγορά, ειδικά 
φέτος που η Ελλάδα θα είναι η τιμώμενη χώρα στην συγκεκριμένη έκθεση. 
Υπολογίζεται ότι ο μέγιστος αριθμός των εταιρειών που ενδιαφέρονται για την εν 
λόγω αγορά και στοχεύουν σε εξαγωγές στην Αμερική θα είναι 8.  
 
7) Η Market Expo είναι μια έκθεση εξειδικευμένη για τη μικρή και οργανωμένη 
λιανική και αποτελεί τη συνέχεια και εξέλιξη της έκθεσης Super Market Mini 
Market & Περίπτερο. Παρουσιάζει την αγορά λιανικής πώλησης τροφίμων, 
ζαχαρωδών, καπνικών, ποτών, προϊόντων ευρείας κατανάλωσης και 
παραδοσιακών τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα. Οι επαγγελματίες του κλάδου 
πού επισκέπτονται την έκθεση, προχωρούν σε εμπορικές συνεργασίες και 
κλείνουν νέες συμφωνίες. Σημαντικό μέρος της εμπορικής επιτυχίας της έκθεσης 
οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι την επισκέπτονται σταθερά δεκάδες αγοραστές 
μεγάλων αλυσίδων supermarket, και προμηθευτές ευρωπαϊκών supermarket που 
πραγματοποιούν επιχειρηματικές συναντήσεις με τους συμμετέχοντες. 
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Μετά την επιτυχημένη  φετινή συμμετοχή και τα θετικά σχόλια των εταιρειών της 
Περιφέρειας που συμμετείχαν, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στα ερωτηματολόγια 
αποτίμησης, προτείνεται η συνέχεια της προβολής μας με την ενοικίαση και 
κατασκευή περιπτέρου 160 τ.μ., στο οποίο δύναται να φιλοξενηθούν 25 
παραγωγοί. 
 
8) H έκθεση «SIAL Paris» (https://www.sialparis.com/ ) διοργανώνεται κάθε δύο 
χρόνια και είναι μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές εκθέσεις στον χώρο των 
τροφίμων και ποτών.  Είναι μια παγκόσμια έκθεση που φέρνει σε επαφή 
παραγωγούς και αγοραστές από όλο τον κόσμο. Το 2016 που έλαβε μέρος για 
πρώτη φορά και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 14 επιχειρήσεις, συμμετείχαν 
7.000 εκθέτες με πάνω από 400.000 προϊόντα από όλες τις κατηγορίες της 
βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Οι επισκέπτες της που ήταν κυρίως 
επιχειρηματίες του κλάδου των τροφίμων και της εστίασης, ανήλθαν σε 155.000 
σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης. 
Μέσω της τελευταίας συμμετοχής της η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έδωσε την 
δυνατότητα στις επιχειρήσεις της να προβάλλουν τα προϊόντα τους, αλλά και να 
ενημερωθούν για τις σύγχρονες τάσεις και καινοτομίες που αφορούν στον κλάδο 
των τροφίμων και ποτών.  
Μετά την επιτυχημένη  τελευταία  συμμετοχή και τα θετικά σχόλια των εταιρειών 
της Περιφέρειας που συμμετείχαν, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στα 
ερωτηματολόγια αποτίμησης, 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 επιχειρήσεις. 
 
9) Η Natural Products Scandinavia & Nordic Organic Food Fair 
(http://www.naturalproductsscandinavia.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. 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. 
Φέτος οργανώνεται για πρώτη φορά εθνικό περίπτερο. Λόγω της δυναμικής των 
προϊόντων μας στο συγκεκριμένο τομέα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα 
συμμετέχει στην πρώτη εθνική συμμετοχή της χώρας μας στην εν λόγω έκθεση 
και αγορά. Υπολογίζεται ότι θα συμμετέχουν 10 επιχειρήσεις. 
 
10) Οι τρείς (3) παράλληλες εκθέσεις MEAT DAYS 2018, DAIRY EXPO 2018 και 
FROZEN FOOD 2018 (http://www.meatdays.gr/) απευθύνονται σε επαγγελματίες 
με βασική ενασχόλησή τους την παραγωγή και εμπορία προϊόντων κρέατος και 
γάλακτος. H συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί ένα από τα κορυφαία γεγονότα 
προβολής και προώθησης προϊόντων σχετικά με το κρέας, τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα και τα κατεψυγμένα τρόφιμα σε εθνικό επίπεδο.  
Το περίπτερο της Στερεάς Ελλάδας στη τελευταία διοργάνωση το 2016, 
φιλοξένησε σημαντικές επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα και απέσπασε ιδιαίτερα 
θετικά σχόλια, με τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας μας να προβάλουν μερικά από 
τα εξαιρετικά προϊόντα που παράγονται στον τόπο µας. 
Δεδομένου ότι η Στερεά Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη δύναμη στο λευκό κρέας, και 
στο καλάθι έχει σημαντικά ΠΟΠ τυροκομικά προϊόντα, προτείνεται η συνέχεια της 
προβολής μας στην εν λόγω έκθεση με την ενοικίαση και κατασκευή περιπτέρου 
150 τ.μ., στο οποίο δύναται να φιλοξενηθούν 20 παραγωγοί. 
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11) H «BIG 5 SHOW» (https://www.thebig5.ae/) είναι διεθνής έκθεση για τα 
Δομικά Υλικά και τις Κατασκευές και πραγματοποιείται στο Ντουμπάι στα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 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 μας συμμετείχε πρώτη φορά στην έκθεση το 2017, με 9 εταιρείες με 
σκοπό να ενισχύσει την προσπάθεια των εταιρειών με δομικά υλικά και για να 
τους βοηθήσει να αντιληφθούν τις εμπορικές πρακτικές στα ΗΑΕ, 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 περιφέρειας 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 
12 επιχειρήσεις. 
 
 
 
12) 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 Περιφέρεια μας συμμετείχε πρώτη φορά στην έκθεση το 2017, με 10 εταιρείες 
και στο πλαίσιο της προετοιμασίας πραγματοποιήθηκε και τεχνικό σεμινάριο 
πωλήσεων για τη γερμανική αγορά. 
Καθώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συμμετείχαν έμεινα ιδιαίτερα 
ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της έκθεσης, προτείνεται η συνέχεια της 
συμμετοχής μας και για το έτος 2017, όπου υπολογίζεται να συμμετέχουν 14 
επιχειρήσεις. 
  
 
 
13) Το «Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας» 
(http://www.greekhoneyfestival.gr/site/index.php) είναι ίσως η  μεγαλύτερη 
εκδήλωση του κλάδου που γίνεται στην Ελλάδα. Αποτελεί τον τόπο 
συνάντησης των ανθρώπων της μελισσοκομίας και έναν άριστο τρόπο για την 
προβολή του ελληνικού μελιού τόσο στους χώρους εστίασης και εμπορίας όσο  
και στο καταναλωτικό κοινό. Στόχος της διοργάνωσης είναι να προβάλλει και να 
αναδείξει τον πλούτο και την μοναδική ποιότητα των μελισσοκομικών προϊόντων 
της χώρας μέσα από σειρά δράσεων που λαμβάνουν χώρα το διήμερο της 
έκθεσης. 
Μετά την επιτυχημένη συμμετοχή της Περιφέρειας μας το 2016 με 12 
παραγωγούς και μετά από νέες παροτρύνσεις των μελισσοκόμων προτείνεται η 
συμμετοχή μας το 2017 με περίπτερο 140 τ.μ., στο οποίο δύναται να 
φιλοξενηθούν 20 μελισσοκόμοι - παραγωγοί. 

 
 

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

 
Κατά πλειοψηφία,  εγκρίνει τη Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε 
Επιχειρηματικές Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού –Πρόγραμμα έτους 2018, 
σύμφωνα με το προτεινόμενο πρόγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
και μέρος της παρούσας απόφασης. 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας». 
Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση 
στη Στερεά Ελλάδα» κ. Ιωάννης Γιανναράκης. 

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

 
 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 
            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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