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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  

Λαµία, 26 Οκτωβρίου 2016 

 

 

Πρόσκληση συµµετοχής  
επιχειρήσεων & παραγωγών 

                                       στο περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

“8o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ” 
 

(2– 4/12/2016, Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, Αθήνα) 
 

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει για πρώτη φορά στο “8o Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και 

Προϊόντων Μέλισσας”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 2 έως 4 Δεκεμβρίου 2016, στο Στάδιο 

Ειρήνης & Φιλίας, στην Αθήνα, με στόχο την οργανωμένη και αποτελεσματική προβολή των προϊόντων 

μελισσοκομίας και του συνόλου του παραγωγικού της κεφαλαίου.  

 

Ο κλάδος της μελισσοκομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διατηρεί μοναδικά χαρακτηριστικά τα 

οποία θα πρέπει να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν αποτελώντας τα στοιχεία διαφοροποίησης στην 

εγχώρια, αλλά και διεθνή αγορά. 

 

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας, αποτελεί την μεγαλύτερη και 

σημαντικότερη εκδήλωση του κλάδου που γίνεται στην Ελλάδα και τελεί υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στόχος του Φεστιβάλ είναι η προβολή και προώθηση 

του επώνυμου ελληνικού μελιού, κυρίως των μικρών παραγωγών, και των προϊόντων κυψέλης στο 

καταναλωτικό, στο εμπορικό κοινό και στους χώρους μαζικής εστίασης. 

 

Επιπλέον, αποτελεί τον τόπο για την σύναψη εμπορικών και επιχειρηματικών συμφωνιών μεταξύ των 

παραγωγών και επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης μελισσοκομικών προϊόντων και εξοπλισμού. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ παρακαλώ επισκεφθείτε το σύνδεσμο: 
http://www.greekhoneyfestival.gr. 

 

Οι επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί που θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν, θα λάβουν χώρο στο 

ενιαίο διαμορφωμένο περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το οποίο στηρίζεται οργανωτικά 

και κατά το μεγαλύτερο ποσοστό οικονομικά από την Περιφέρεια. 

 

Το  κόστος συμμετοχής για κάθε εκθέτη ανέρχεται στα €150 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), το 

οποίο περιλαμβάνει κόστος μίσθωσης και κατασκευής περιπτέρου. 

 

Παρακαλούμε τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 

το συντομότερο, και όχι αργότερα από τις 21 Νοεμβρίου 2016, συμπληρώνοντας τη φόρμα 



συμμετοχής προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (αποστολή στο e-mail: siozou.e@evia.pste.gov.gr ή 

στο fax: 2221353555).  

 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να επικοινωνούν και με την εταιρεία οργάνωσης του Φεστιβάλ 

στο τηλέφωνο 210 3610265, διευκρινίζοντας ότι το αίτημά αφορά στο περίπτερο της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας.  

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε διευκρινήσεις για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για 

άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το γραφείο του  

Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας, (Αρμόδια 

Υπάλληλος: κα Ελευθερία Σιώζου, Τ. 2221353594 & 69477578754). 

 

Συνημμένα Αρχεία: 

- Αίτηση Συμμετοχής 

- Ενημερωτικό Έντυπο για το Φεστιβάλ. 

 
 

 
 

Ο Αντιπεριφερειάρχης  

Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού, 

Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας 

 

Θεμιστοκλής Χειμάρας                                                                              

Ο Aντιπεριφερειάρχης 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής 

 

Κώστας Αποστολόπουλος 

 

 

 

 


