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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                            

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063775, 532, 536  
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 20η (εξ αναβολής) 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 143/2021 

Σήμερα 22/9/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη 
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων: Α) των παρ. 1 & 2  του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-
2010), όπως ισχύει, Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” 
(Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), όπως ισχύει Γ) της υπ’ αριθμ. 427/2020 εγκυκλίου της 
Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ), Δ) της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ.57069/17-9-2021 (ΦΕΚ  
4337/τ. Β’/18-9-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) και Ε) της παρ. 9 του 
άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 
1497/τ.Β’/17-6-2011), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 765679/16-9-2021 πρόσκλησης του 
Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 722788/2-9-
2021 όμοιας για την από 8/9/2021 αναβληθείσα συνεδρίαση, που κοινοποιήθηκαν 
νόμιμα στις 16/9/2021 και στις 2/9/2021 αντίστοιχα στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε 
καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους. 
   

Θέμα 6ο Η.Δ. 

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για το πρόγραμμα δράσεων προβολής και 
προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 
2022. 

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα ενός 
(71) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι 
συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
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Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, 
Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βλάχος Γεώργιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κεχρής Ιωάννης, 
Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς 
Κων/νος, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος,  Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα 
Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος 
Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, 
Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου 
Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχου 
Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
(Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου 
Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, 
Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, 
Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, 
Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη 
Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Κουτσούμπα 
Δέσποινα, Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη 
Αικατερίνη (Κατερίνα), Λοϊζος Ηλίας, Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης 
Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μελάς Σταύρος, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - 
Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, 
Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης 
Ιωάννης, Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, 
Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τσίχλη 
Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Μίχας Λεωνίδας, Παππάς Στέφανος, Σμέρος Ιωάννης. 
 

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος 
έδωσε το λόγο στον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Αττικής κ. Στ. Βοϊδονικόλα ο 
οποίος έθεσε υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 722781/2-
9-2021 εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας 
Αττικής, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Το αρ. 163 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Την αριθμ. 37419/13479/8-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 121/2018 Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) περί 
τροποποίησης- επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  της 
Περιφέρειας Αττικής» στον οποίο αναφέρεται ότι το Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και 
Προβολής της,  έχει αρμοδιότητα σχετικά με την προβολή του αγροδιατροφικού τομέα 
της Περιφέρειας Αττικής. 

3. Την υπ’αρ. οικ.457959/1-7-2020 (ΦΕΚ 2763/Β/7-7-2020) απόφαση περί ανάθεσης 
και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς 
Συμβούλους και τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄ 147) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ 
όπως κάθε φορά ισχύει 

5. Τον Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 147/Β/8-8-2016) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση κα 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις 
για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

 
Σας υποβάλλουμε τον προγραμματισμό των δράσεων προώθησης και προβολής 
του αγροδιατροφικού τομέα για το 2022  σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
 

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε εκθέσεις τροφίμων και ποτών 
αποσκοπεί στην προβολή και στην προώθηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της 
Αττικής τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, καθώς και στην ενίσχυση της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που εμπλέκονται με το δευτερογενή τομέα και 
συγκεκριμένα την μεταποίηση και επεξεργασία στον κλάδο των τροφίμων. Η Περιφέρεια 
προγραμμάτισε για το 2021 δέκα (10) δράσεις εξωστρέφειας. Το  α εξάμηνο 
υλοποιήθηκαν πέντε (5) διαδικτυακές δράσεις και το β εξάμηνο είναι σε διαδικασία 
υλοποίησης επιπλέον πέντε (5), τόσο διαδικτυακές όσο και με φυσική παρουσία. Η 
μεγάλη ανταπόκριση που υπήρξε από τις επιχειρήσεις για τις δράσεις αυτές, είναι 
ενδεικτική της ανάγκης για υποστήριξη που υπάρχει εντονότερα σήμερα λόγω της 
πανδημίας.  

Μετά από α) μελέτη των σημαντικότερων εκθέσεων που πραγματοποιούνται ανά 
τον κόσμο, β) διερεύνηση των αναγκών–επιθυμιών των παραγωγών-επιχειρηματιών 
που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της αρμοδιότητας, γ) την αποτίμηση της 
επίτευξης των στόχων της συμμετοχής των εκθετών της Περιφέρειας σε εκθέσεις που 
έχουν υλοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα και δ) συνεργασία με ανθρώπους του 
χώρου (όπως υπεύθυνους Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
Πρεσβειών αρκετών Ελληνικών Προξενείων κ.α.), προτείνει την έγκριση ένδεκα  
δράσεων προώθησης και προβολής του αγροδιατροφικού τομέα. Όλες οι δράσεις θα 
διεξαχθούν σε εκθεσιακούς χώρους με φυσική παρουσία εκθετών- επισκεπτών.  

Στα πλαίσια αυτά, εισηγούμαστε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε 
εκθεσιακά γεγονότα που θα λάβουν χώρα εντός του 2022 με φυσική παρουσία εκθετών 
και επιδότηση της συμμετοχής τους κατά 80%. Μέσω αυτών των δράσεων 
ενδυναμώνεται η περιφερειακή οικονομία και εδραιώνεται σταδιακά το brand name της 
Αττικής στον αγροδιατροφικό τομέα στην εγχώρια αλλά και τη διεθνή αγορά. Όπως 
προβλέπεται, το 2022 θα παρουσιάσει ιδιαιτερότητες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής 
τους λόγω περιορισμών και υγειονομικών πρωτοκόλλων που θέτει κάθε χώρα. Το 
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κόστος ανά έκθεση προσδιορίζεται κατά προσέγγιση και θα οριστικοποιηθεί μετά την 
ανταπόκριση των επιχειρήσεων στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σε 
συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα των εκθεσιακών χώρων.   

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα έξοδα για ενοικίαση του εκθεσιακού χώρου, την 
κατασκευή - εξοπλισμό του περιπτέρου, την προμήθεια προωθητικού υλικού, την 
μεταφορά του, διερμηνείες, διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων, διαφόρων 
άλλων εκδηλώσεων προβολής καθώς και τη μετακίνηση και τη διαμονή της τριμελούς 
αντιπροσωπείας της Περιφέρειας για την υποστήριξη-οργάνωση της εκάστοτε 
συμμετοχής. Η υπ’ όψη αντιπροσωπεία ενημερώνει το κοινό και τις επιχειρήσεις για τα 
αγροδιατροφικά προϊόντα της Αττικής, υποδέχεται διακεκριμένους επισκέπτες και  media 
και επιβλέπει τις παράλληλες εκδηλώσεις. Θα επιλέγεται μεταξύ των παρακάτω μελών: 
τον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής, τους 
προϊσταμένους της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής & Αλιείας, της 
Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής, του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής και 
Προβολής της και τους υπαλλήλους του συγκεκριμένου Τμήματος.  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ ΕΤΟΥΣ 2022 

  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 
συμπ. ΦΠΑ 

24% 

1. 
8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ-
The Greek Fine 
Food Exhibition 

Τρόφιμα, ποτά, 
οίνος 

4-6/2/2022 MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ 25.576,24 

2. 
FOOD EXPO- 
OINOTELIA 

Τρόφιμα, ποτά, 
οίνος 

12-14/3/2022 
METROPOLITA

N EXPO 
76.942,00 

3. PROWEIN Οίνος-Ποτά 27-29/3/2022 

  Messe 
Düsseldorf 

GmbH 
(ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ

) 

104.368,82 

4. ALIMENTARIA 
Τρόφιμα, ποτά, 

οίνος 
4-7/4/2022 

FIRA GRAN VIA 
(ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ) 

116.436,00 

5. 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΔΡΑΣΗ ΗΝΩΜ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Τρόφιμα, ποτά, 
οίνος 

25-27/4/2022 

National 
Exhibition 

Centre 
(ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ) 

73.940,00 

6. BIO Festival 

βιολογικά & 
φυσικά 

προιόντα 
(τρόφιμα & 

ποτα) 

6-8/5/2022 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 

ΓΚΑΖΙ 
30.330,40 

7.  
SUMMER FANCY 

FOOD SHOW 
Τρόφιμα, ποτά, 

οίνος 
Τέλος Ιουνίου 

Javits Center  
Νέα Υόρκη 

118.854,00 

8. 
SIAL MIDDLE 

EAST 
Τρόφιμα, ποτά 

Αρχές 
Σεπτεμβρίου 

Abu-Dhabi 
National 

Exhibition 
Center 
(Η.Α.Ε.) 

137.392,00 
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Αναλυτικότερα στοιχεία για την κάθε έκθεση:  
1) Η «ΕΞΠΟΤΡΟΦ» (4-6 Φεβρουαρίου 2022) θεωρείται σημαντική έκθεση Τροφίμων 
και Ποτών που προβάλλει τα ελληνικά προϊόντα και προσφέρει την δυνατότητα τόσο σε 
μεγάλες ελληνικές εταιρίες με ισχυρή θέση στην εγχώρια αλλά και στην παγκόσμια αγορά 
όσο και σε μικρούς παραγωγούς, να δώσουν δυναμικά το «παρών» τους, να συνάψουν 
εποικοδομητικές και συμφέρουσες συμφωνίες, να διεκδικήσουν την εμπιστοσύνη του 
καταναλωτικού κοινού και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Συγχρόνως κατά την διάρκεια 
της έκθεσης πραγματοποιείται πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων (γαστρονομικές 
εκδηλώσεις, επαγγελματικά ραντεβού κ.α.) που προβάλλουν την υψηλή διατροφική αξία 
των ελληνικών τροφίμων και ποτών, τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής και προάγουν 
τις επαγγελματικές συναντήσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων.  
Στις αρχές του 2020 η Περιφέρεια Αττικής συμμετείχε στην έκθεση (7η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – 
The Greek Fine Food Exhibition), η οποία πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο 
Helexpo, στο Μαρούσι με 13 εκθέτες σε σύνολο 350 εκθετών. Επιπλέον, συμμετείχαν οι 
Περιφέρειες της Κρήτης, του Νοτίου Αιγαίου, της Δυτικής Μακεδονίας, του Βορείου 
Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας, των Ιονίων Νήσων και της Δυτικής Ελλάδας. 
εκτιμώμενο κόστος: 
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου: 18.626 € πλέον ΦΠΑ ή 23.096,24€ 
συμπ.ΦΠΑ 24% 
Αφορά ομαδικό περίπτερο συνολική επιφάνειας έως 120 m2 στο οποίο θα υπάρχει και 
χώρος πληροφόρησης της Περιφέρειας 
Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 170 €. 
Β) Λοιπά έξοδα: 2.000 € πλέον ΦΠΑ ή 2.480,00 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Κόστος δημιουργίας εκτυπώσεων περιπτέρου, αναλώσιμα-κεράσματα, διακόσμηση με 
φυτά.  
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 25.576,24 € περίπου, (συμπ. ΦΠΑ 24%) 
 

2) Η «FOOD EXPO 2022 (12-14 Μαρτίου 2022) είναι η 7η FOOD EXPO που 
πραγματοποιείται και αποτελεί το σημαντικότερο εμπορικό φόρουμ και το κορυφαίο 
εκθεσιακό γεγονός για τα τρόφιμα και ποτά στη Ελλάδα και γενικότερα στην 
Νοτιανατολική Ευρώπη. Η εταιρεία διοργάνωσης FORUM με κεντρικό μήνυμα «restart 
your business» εγκαινιάζει τη νέα εποχή και δίνει το έναυσμα  για την επανεκκίνηση της 
οικονομίας και την ομαλοποίηση της αγοράς των τροφίμων και ποτών. Η «FOOD EXPO» 
θα λάβει χώρα στον εκθεσιακό χώρο του Metropolitan Expo (Σπάτα) με φυσική παρουσία 
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εκθετών, τηρώντας το απαραίτητο υγειονομικό πρωτόκολλο που θα ισχύει την περίοδο 
της διοργάνωσης. Όπως και στις προηγούμενες διοργανώσεις θα είναι σε ισχύ το 
πρόγραμμα των "φιλοξενούμενων αγοραστών" (hosted buyers) που αναμένεται να 
ξεπεράσουν τους 600. Επίσης, θα δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που θα 
συμμετάσχουν με την Περιφέρεια να πραγματοποιήσουν ψηφιακές συναντήσεις με 
αγοραστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό που δεν θα έχουν φυσική παρουσία.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Αττικής συμμετείχε στην εν λόγω έκθεση όλα 
τα προηγούμενα χρόνια- εκτός του 2020 που η έκθεση ματαιώθηκε λόγω COVID-19 με 
περίπτερο σε προνομιακή θέση. Το 2019 η «6η FOOD EXPO» σημείωσε πολύ μεγάλη 
εμπορική επιτυχία με τη συμμετοχή 1300 εκθετών (1.050  Ελλήνων και 250 ξένων), 
προσελκύοντας 3.495 διεθνείς αγοραστές από 74 χώρες και 70.000 επαγγελματίες 
επισκέπτες από 28.000 επιχειρήσεις της οργανωμένης Λιανικής, του Χονδρεμπορίου, 
της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών των Ξενοδοχείων και της Μαζικής Εστίασης. 
Εκτός της Περιφέρειάς μας, στην εν λόγω έκθεση συμμετείχαν και οι υπόλοιπες 12 
Περιφέρειες σε αυτόνομα Περίπτερα.  
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου: 59.550€ πλέον ΦΠΑ ή 73.842,20€ 
συμπ.ΦΠΑ 24% 
Αφορά ομαδικό περίπτερο συνολικής επιφάνειας έως 288 m2 

Στον εξοπλισμό της κατασκευής περιλαμβάνεται και οθόνη LED wall. 
Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 220 €. 
Β) Λοιπά έξοδα: 2.500 € πλέον ΦΠΑ ή 3.100,00 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Κόστος δημιουργίας εκτυπώσεων περιπτέρου, αναλώσιμα-κεράσματα, διακόσμηση με 
φυτά. 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 76.942,00 € περίπου, (συμπ. ΦΠΑ 24%) 
 
3) Η Διεθνής Έκθεση Οίνων-Ποτών «PROWEIN» (27-29 Μαρτίου 2022), είναι μια από 
τις κορυφαίες εκθέσεις για τον οίνο και τα αλκοολούχα ποτά παγκοσμίως. Στην έκθεση 
του 2019 οι εκθέτες ανήλθαν στους 6.969 από όλο τον κόσμο και την επισκέφθηκαν 
61.000 επαγγελματίες από 142 χώρες. Οι οινοπαραγωγές χώρες με τους περισσότερους 
εκθέτες ήταν η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Αυστρία. Η 
ελληνική συμμετοχή είχε δυναμική παρουσία παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα (9η σε 
σειρά κατάταξης) με 107 συμμετοχές. Το 2019 η   Περιφέρεια Αττικής αποσκοπώντας 
στην στήριξη της προσπάθειας για την ανάδειξη και την προώθηση των εξαιρετικής 
ποιότητας οινικών προϊόντων της, συμμετείχε για δεύτερη φορά στην PROWEIN μαζί με 
τις Περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου, Κρήτης, Πελοποννήσου, 
Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Η παρουσία της Περιφέρειας Αττικής 
καταγράφηκε ως ιδιαιτέρως δυναμική αφού στο περίπτερο φιλοξενήθηκαν (10) εκθέτες- 
οινοποιεία τα οποία εκπροσώπησαν επάξια τον Aττικό οίνο. Τα έτη 2020 και 2021 
ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας. 
εκτιμώμενο κόστος:  
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου- επιβάρυνση εγγραφής 
(registration fee): 41.668,40 € πλέον ΦΠΑ ή 51.668,82 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Αφορά ομαδικό περίπτερο συνολικής επιφάνειας έως 112m2 

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 372 € και η επιβάρυνση εγγραφής 
(RF) 250 €. 
Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 42.500€ πλέον ΦΠΑ ή 52.700,00 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (200 τμχ. πάνινες τσάντες ή άλλου τύπου προωθητικό 
υλικό αναλόγου κόστους, παροχή αναλωσίμων-κερασμάτων, μεταφορά προωθητικού 
υλικού): 2.300 € 
Δημιουργία θεματικού wine bar (Επιλογή αττικών οίνων με κάποιο κοινό χαρακτηριστικό 
π.χ. ρετσίνες ή κρασιά με βάση το Σαββατιανό και προβολή τους από εξειδικευμένο 
sommelier o οποίος θα τα προσφέρει για δοκιμή στους επισκέπτες και ταυτόχρονα θα 
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τους ενημερώνει για τις ιδιαιτερότητες τους. Στο κόστος περιλαμβάνονται η αμοιβή του 
sommelier και η συνεργασία με εταιρεία PR για προσέλκυση στοχευμένων επισκεπτών, 
αγορά οίνων): 25.000 € 
Προώθηση συμμετοχής της Περιφέρειας στην έκθεση: (προβολή μέσω του επίσημου 
φορέα της έκθεσης εφόσον υποστηρίζεται η υπηρεσία, αποστολή newsletters κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης, διερμηνεία): 2.500 € 
Οργάνωση ταξιδιού τριμελούς αντιπροσωπείας: (διαμονή– 5 διανυκτερεύσεις, 
αεροπορικά εισιτήρια, εσωτερικές μετακινήσεις): 11.000 € 
Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δημιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 1.700 
€ 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 104.368,82 € περίπου (συμπ. ΦΠΑ 24%) 
 
4) ALIMENTARIA BARCELONA (4-7Απριλίου 2022) 
Η έκθεση οργανώνεται κάθε δύο χρόνια, από το 1976, σε ένα από τα πιο σύγχρονα και 
μοντέρνα εκθεσιακά κέντρα της Ευρώπης, το FIRA GRAN VIA στην Βαρκελώνη, με 
καθαρό εκθεσιακό χώρο 120.000 τμ. Τα στοιχεία για την 22η οργάνωση της 
ALIMENTARIA το 2022, δείχνουν ότι αναμένεται να εκθέσουν τα προϊόντα τους 5.000 
επιχειρήσεις από 70 χώρες και να παρευρεθούν 152.000 εμπορικοί επισκέπτες εκ των 
οποίων οι 45.000 θα είναι διεθνείς αγοραστές. 
Η ALIMENTARIA διαδραματίζει υψηλό ρόλο στις εμπορικές συναλλαγές των χωρών της 
Βόρειας Αφρικής, λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ισπανίας, αλλά και των χωρών της 
Λατινικής Αμερικής (13% των επισκεπτών), οι οποίες λειτουργούν ως δίαυλος 
επικοινωνίας και ως κανάλι διανομής από και προς την Ισπανία, αφού η τελευταία θεωρεί 
την Λατινική Αμερική ως φυσική της προέκταση. Δεδομένου αυτού, προκύπτει ότι δίνεται 
η δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις εξαγωγές τους, διεισδύοντας 
στην Ευρωπαϊκή και όχι μόνο αγορά, μέσω της παρουσίας τους σε μία εμπορική έκθεση-
πύλη προς τις ισχυρότερες διεθνείς αγορές. 
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου- επιβάρυνση εγγραφής (registration 
fee): 59.400,00 € πλέον ΦΠΑ ή 73.656,00 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Αφορά ομαδικό περίπτερο συνολικής επιφάνειας έως 100 m2 

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 720 € και η επιβάρυνση εγγραφής 
(RF) 120 €. 
Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 34.500 € πλέον ΦΠΑ ή 42.780 € συμπ. ΦΠΑ 24% 
Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (παροχή αναλωσίμων-κερασμάτων, τσάντες 
προβολής ή άλλου τύπου προωθητικό υλικό, μεταφορά προωθητικού υλικού): 1.800€ 
Παρασκευή εδεσμάτων εντός του περιπτέρου (παρασκευές εδεσμάτων με προϊόντα των 
εκθετών ή /και άλλες α αύλες της Αττικής από chef’s και κέρασμα τους στο περίπτερο 
από εξειδικευμένο βοηθητικό προσωπικό ): 15.000 € 
Προώθηση συμμετοχής της Περιφέρειας στην έκθεση: (προβολή μέσω του επίσημου 
φορέα της έκθεσης εφόσον υποστηρίζεται η υπηρεσία, αποστολή newsletters κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης, διερμηνεία): 3.000 € 
Οργάνωση ταξιδιού τριμελούς αντιπροσωπείας: (διαμονή – 6 διανυκτερεύσεις, 
αεροπορικά εισιτήρια, εσωτερικές μετακινήσεις): 13.000 € 
Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δημιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 1.700 
€ 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 116.436 € περίπου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%) 
 
5) ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (4-30 Απριλίου 2022) 
Η συγκεκριμένη εξαγωγική δράση είναι συνδυασμός της συμμετοχής της Περιφέρειας 
Αττικής στην Διεθνή Έκθεση FOOD AND DRINK EXPO 2022 (25-27 Απριλίου 2022) η 
οποία θα διεξαχθεί στο Μπέρμινγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου και της λειτουργίας pop 
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up store με προϊόντα των εκθετών σε κεντρικό κατάστημα του Λονδίνου για τέσσερις 
εβδομάδες (4-30 Απριλίου). Πιο αναλυτικά: 
Ι) Δημιουργία info-kiosk 15 m2στην Food & Drink Expo 2022. 
Η Food & Drink EXPO είναι η παλαιότερη και μεγαλύτερη επαγγελματική έκθεση του 
κλάδου των τροφίμων για την αγορά του Ηνωμένου Βασίλειου η οποία συγκεντρώνει 
πλέον των 30.000 επισκεπτών- επαγγελματιών του κλάδου και το λιγότερο 1.700 εκθέτες 
από 50 χώρες. Η συμμετοχή στην εν λόγω έκθεση είναι ένα βήμα για τη διείσδυση στην 
αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου και των χωρών της Κοινοπολιτείας. Εντός του info-kiosk 
θα υπάρχει εκθετήριο προβολής όλων των προϊόντων της Περιφέρειας. Τα προϊόντα θα 
φέρουν την σήμανση και αναφορά των επιχειρήσεων που εκπροσωπούνται, ενώ θα 
υπάρχει η δυνατότητα γευστικής δομικής για κάθε προϊόν.  

Παράλληλα στον ίδιο χώρο, θα υπάρχει σημείο προετοιμασίας μικρών γευμάτων 
από chef, για την ανάδειξη του γαστρονομικού πλούτου της Περιφέρειας, 
οπτικοακουστικός εξοπλισμός για την αναπαραγωγή σχετικού υλικού, μικρός χώρος 
υποδοχής επισκεπτών και πληροφοριακό counter όπου τα στελέχη της Περιφέρειας θα 
ενημερώνουν τους επισκέπτες για τον αγροδιατροφικό τομέα της Αττικής. Ταυτόχρονα 
εξειδικευμένο προσωπικό της (διοργανώτριας εταιρείας RECO) θα επικοινωνεί με τους 
διανομείς, εισαγωγείς, εμπόρους αναφορικά με τα προϊόντα που θα εκτίθενται στο 
περίπτερο αναλαμβάνοντας το κομμάτι της προώθησης τους. Ταυτόχρονα οι 
επιχειρηματίες που θα επισκεφθούν την έκθεση με αφορμή την προβολή των προϊόντων 
τους στο info-kiosk της Περιφέρειας, θα λάβουν ξενάγηση και υπόδειξη της καλύτερης 
πρακτικής και αποτελέσματος εντός της έκθεσης για την διείσδυση των προϊόντων τους 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
ΙΙ) Δημιουργία ενός ειδικού pop-up store στο κέντρο του Λονδίνου, ειδικά για την 
Περιφέρεια Αττικής, το οποίο θα διαρκέσει για τέσσερις εβδομάδες από 4 Απριλίου – 30 
Απριλίου. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του θα γίνουν τα ακόλουθα:  
• Προβολή, προώθηση και ανάδειξη του Αγροδιατροφικού Καλαθιού της 
Περιφέρειας, της Γαστρονομίας και του Τουρισμού της σε κεντρικό κατάστημα στο 
Λονδίνο  
• Την πώληση και ανατροφοδότηση των προϊόντων  
•  Καθημερινή εξατομικευμένη γευσιγνωσία ανά προϊόν με ενημέρωση του κάθε 
συμμετέχοντα όσον αφορά γεύση, συσκευασία και τιμή  
•  Δημιουργία γευμάτων τα Σαββατοκύριακα από Βρετανό σέφ  
•  Διοργάνωση event γευσιγνωσίας για επαγγελματίες οι οποίοι θα προσκληθούν 
και στην Food & Drink Expo  
•  Πρόσκληση ΜΜΕ και ειδικών της αγοράς από τους χώρους της Γαστρονομίας, 
Τροφίμων, Ποτών και Τουρισμού 
εκτιμώμενο κόστος: 
Α) Κόστος info- kiosk και δημιουργία pop up store μετά από ενίσχυση κατά 80% 
της Περιφέρειας : 44.800 € (δεν υπάρχει Φ.Π.Α. η τιμολόγηση γίνεται στο Ηνωμ. 
Βασίλειο) 
Το κόστος για τη δημιουργία του info- kiosk είναι 30.000 € και το κόστος υπενοικίασης-
σχεδίασης-διαχείρισης του pop up store είναι 26.000 €. 

Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 23.500 € πλέον ΦΠΑ ή 29.140,00 € συμπ. ΦΠΑ 
24% 
Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (παροχή αναλωσίμων-κερασμάτων, τσάντες 
προβολής ή άλλου τύπου προωθητικό υλικό, μεταφορά προωθητικού υλικού): 3.000€ 
Προώθηση συμμετοχής της Περιφέρειας στην έκθεση: (προβολή μέσω του επίσημου 
φορέα της έκθεσης εφόσον υποστηρίζεται η υπηρεσία, αποστολή newsletters κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης, διερμηνεία): 2.500 € 
Οργάνωση ταξιδιού τριμελούς αντιπροσωπείας: (διαμονή – 7 διανυκτερεύσεις (5 
Μπέρμιγχαμ και 2 Λονδίνο), αεροπορικά εισιτήρια, εσωτερικές μετακινήσεις): 16.000 € 

ΑΔΑ: 62ΚΣ7Λ7-Ξ54



9 

 

Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δημιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 
2.000 € 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 73.940 € περίπου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%) 
 
6) BIO FESIVAL (6-8 Μαΐου 2022) 
Τo «BIO Festival» αποτελεί μια σημαντική διοργάνωση αναφορικά με την κουλτούρα 
της υγιεινής διατροφής και της οικολογικής ζωής, τα οποία είναι μια ταχύτατα ανερχόμενη 
τάση και στάση ζωής. Απευθύνεται τόσο στους επαγγελματίες του κλάδου όσο και στο 
καταναλωτικό κοινό που ολοένα μεγαλώνει τόσο σε όγκο όσο και σε απαιτήσεις 
Από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Πλήθος από 
επαγγελματίες επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας είχαν την δυνατότητα να 
ανακαλύψουν νέα προϊόντα στα περίπτερα των 70 εκθετών, πρωτότυπες ιδέες και 
προτάσεις με στόχο να αναβαθμίσουν την επιχείρηση τους και να βελτιώσουν το προϊόν 
που παρέχουν στον καταναλωτή. Το τρέχον έτος η έκθεση ακυρώθηκε λόγω της 
πανδημίας. 
εκτιμώμενο κόστος: 
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου: 23.160 € πλέον ΦΠΑ ή 28.718,40 € 
συμπ.ΦΠΑ 24% 
Αφορά ομαδικό περίπτερο συνολική επιφάνειας έως 135 m2 

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 200 €. 
Β) Λοιπά έξοδα: 1.300 € πλέον ΦΠΑ ή 1.612,00 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Κόστος δημιουργίας εκτυπώσεων περιπτέρου, αναλώσιμα-κεράσματα, διακόσμηση με 
φυτά. 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 30.330,40 € περίπου, (συμπ. ΦΠΑ 24%) 
 
7) Η Διεθνής Έκθεση SUMMER FANCY FOOD SHOW (Τέλος Ιουνίου) είναι ετήσια 
επαγγελματική έκθεση που διοργανώνεται στη Nέα Yόρκη. 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. Το 2018 συγκέντρωσε 
2.600 εκθέτες από 54 χώρες, μεταξύ των οποίων Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 
Πολωνία, Ισπανία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Ινδία Τουρκία οι οποίοι και πρόβαλαν 
περισσότερα από 200.000 προϊόντα. Το 2019 η Περιφέρεια Αττικής συμμετείχε στην εν 
λόγω διοργάνωση με (8) οκτώ εκθέτες-επιχειρήσεις. 
εκτιμώμενο κόστος:  
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου: 58.950 € πλέον ΦΠΑ ή 73.098,00 € 
συμπ. ΦΠΑ 24% 
Συνολική επιφάνεια ομαδικού περιπτέρου έως 102,3 m2 ή 11booth. 
Η τιμή ανά booth ανέρχεται στο ποσό των 6.550 €. 
Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 36.900 € πλέον ΦΠΑ ή 45.756 € συμπ. ΦΠΑ 24% 
Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (παροχή αναλωσίμων-κερασμάτων, τσάντες 
προβολής 500τεμ. μεταφορά προωθητικού υλικού): 3.200€ 
Καταχώρηση στο ειδικό περιοδικό της έκθεσης: (Επιμέλεια και διαμόρφωση κειμένου 
καταχώρησης και κόστος περιοδικού)10.000 € 
Προώθηση συμμετοχής της Περιφέρειας στην έκθεση: (προβολή μέσω του επίσημου 
φορέα της έκθεσης εφόσον υποστηρίζεται η υπηρεσία, αποστολή newsletters κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης, διερμηνεία): 2.500 € 
Οργάνωση ταξιδιού τριμελούς αντιπροσωπείας: (διαμονή – 6 διανυκτερεύσεις, 
αεροπορικά εισιτήρια, εσωτερικές μετακινήσεις, swaps): 20.000 € 
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Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δημιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 2.200 
€ 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 118.854 € περίπου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%) 
 
8) Η Διεθνής Έκθεση «SIAL MIDDLE EAST» (αρχές Σεπτεμβρίου) είναι ένα από τα 
κορυφαία εμπορικά γεγονότα για τον κλάδο τροφίμων-ποτών στην περιοχή της Μέσης 
Ανατολής και Βορείου Αφρικής και το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα έγκειται στην 
ποιότητα των επισκεπτών, καθώς και στα εξαιρετικής οργάνωσης και αποτελέσματος 
B2B meetings, που διοργανώνονται κάθε χρόνο. Για το λόγο αυτό η έκθεση παρουσιάζει 
αυξανόμενους ρυθμούς ανάπτυξης ετησίως και πλέον αποτελεί την ταχύτερα 
αναπτυσσόμενη έκθεση στην περιοχή. Η διοργάνωση του 2017 συγκέντρωσε 1072 
εκθέτες από 41 χώρες, πάνω από 26.000 εμπορικούς επισκέπτες από 95 χώρες και 
περισσότερα από 30 εθνικά περίπτερα. Η εν λόγω έκθεση, παραδοσιακά προσελκύει το 
ενδιαφέρον των σημαντικότερων εισαγωγέων, διανομέων, επαγγελματιών λιανικής και 
χονδρεμπόρων της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής από χώρες όπως ΗΑΕ, 
Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ομάν κ.α. αλλά και από άλλες χώρες όπως η Ινδία.  
Εκτιμώμενο κόστος:   
Α) Ενοικ/ση χώρου-κατασκευή περιπτέρου- επιβάρυνση εγγραφής (registration 
fee): 59.900 € πλέον ΦΠΑ ή 74.276,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% 
Αφορά ομαδικό περίπτερο συνολικής επιφάνειας έως 70m2 

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 975,5 € και η επιβάρυνση 
εγγραφής (RF) 645 € 
 Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 50.900 € πλέον ΦΠΑ ή 63.116,00 € συμπ. ΦΠΑ 
24% 
Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (παροχή αναλωσίμων-κερασμάτων, δώρα 
εθιμοτυπίας, μεταφορά προωθητικού υλικού): 3.200 € 
Επισκέψεις σε μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες-χονδρεμπόρους ή και Σ/Μ (Πρόκειται για 
ενημερωτικές-εκπαιδευτικές επισκέψεις, κατά τη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες 
μαθαίνουν από τους ίδιους τους εισαγωγείς πώς λειτουργεί η αγορά αναφοράς): 
12.000 €  
Θεματικό Δείπνο (περίπου 35ατόμων) και live cooking show βασισμένο στα προϊόντα 
της Αττικής πρόσκληση  αγοραστών και media σε συνεργασία με γραφείο PR- 
βιντεοσκόπηση): 22.000 € 
Προώθηση συμμετοχής της Περιφέρειας στην έκθεση: (προβολή μέσω του επίσημου 
φορέα της έκθεσης εφόσον υποστηρίζεται η υπηρεσία, αποστολή newsletters κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης, διερμηνεία): 2.000 € 
Οργάνωση ταξιδιού τριμελούς αντιπροσωπείας: (διαμονή – 5 διανυκτερεύσεις, 
αεροπορικά εισιτήρια, εσωτερικές μετακινήσεις): 10.000 € 
Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δημιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 1.700 
€ 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 137.392 € περίπου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%) 
 
9) H έκθεση «SIAL Paris» (14-19 Οκτωβρίου 2022) διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια και 
είναι μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις στον χώρο των τροφίμων και ποτών, γιατί 
συγκεντρώνει τεράστιο αριθμό τόσο εκθετών, όσο και εμπορικών επισκεπτών από όλο 
τον κόσμο. Το 2018 συμμετείχαν 7.200 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, ξεπέρασαν τους 
160.000 σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης. Η Ελλάδα κατατάχθηκε στην 6η θέση σε 
επίπεδο συμμετοχών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η SIAL Paris πέρα από μεγάλο εκθεσιακό 
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γεγονός είναι και ένας χώρος όπου υλοποιείται ένας μεγάλος αριθμός παράλληλων 
δράσεων- εκδηλώσεων στις οποίες παρουσιάζονται οι νέες τάσεις της αγοράς και της 
τεχνολογίας τροφίμων καθώς και ότι πιο καινοτόμο κυριαρχεί στον κλάδο. Στη 
διοργάνωση του 2020 είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής 12 εκθέτες αλλά λόγω 
της πανδημίας του Covid-19, η έκθεση ματαιώθηκε. 
 
εκτιμώμενο κόστος:  
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου- επιβάρυνση εγγραφής (registration 
fee): 59.963€  πλέον ΦΠΑ ή 74.354,12 € συμπ. ΦΠΑ 24% 
Αφορά ομαδικό περίπτερο συνολικής επιφάνειας έως 135 m2 

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 485 € και η επιβάρυνση εγγραφής 
(RF) 550 € 
Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 44.100€ πλέον ΦΠΑ ή 54.684 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (παροχή αναλωσίμων-κερασμάτων, δώρα 
εθιμοτυπίας, μεταφορά προωθητικού υλικού): 2.900 € 
Θεματικό Δείπνο (35-40 ατόμων) και live cooking show βασισμένο στα προϊόντα της 
Αττικής (πρόσκληση  αγοραστών και media σε συνεργασία με γραφείο PR- 
βιντεοσκόπηση): 22.000 € 
Προώθηση συμμετοχής της Περιφέρειας στην έκθεση: (προβολή μέσω του επίσημου 
φορέα της έκθεσης εφόσον υποστηρίζεται η υπηρεσία, αποστολή newsletters κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης, διερμηνεία): 3.500 € 
Οργάνωση ταξιδιού τριμελούς αντιπροσωπείας: (διαμονή–7 διανυκτερεύσεις, 
αεροπορικά εισιτήρια, εσωτερικές μετακινήσεις): 14.000 € 
Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δημιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 1.700 
€ 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 129.038,12 € περίπου (συμπ. ΦΠΑ 24%) 
 
10) Η «ECO LIFE SCANDINAVIA & NORDIC ORGANIC FOOD FAIR» (14-15 
Δεκεμβρίου 2022) είναι επαγγελματική έκθεση της Σκανδιναβίας που ενσωματώνει δύο 
μεγάλα εκθεσιακά γεγονότα στον χώρο των βιολογικών και «φυσικών τροφίμων» και της 
υγιεινής διατροφής. Οι Σκανδιναβικές χώρες είναι η πιο σημαντική αγορά της Ευρώπης 
στην κατανάλωση τέτοιου είδους τροφίμων και σημειώνει αύξηση κατά 10% ετησίως σε 
σύγκριση με το 5-7% που ισχύει για τις λοιπές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Από το 
2019 η διοργάνωση περιλαμβάνει ειδικό χώρο για τα φυσικά και βιολογικά αλκοολούχα 
ποτά όπως craft μπύρες, κρασιά, αποστάγματα. 
Το 2019 στην Eco Life Scandinavia & Nordic Organic Food Fair, συμμετείχαν 517 
εκθέτες από 48χώρες και προσέλκυσε 4.836 επισκέπτες. Η Ελλάδα συμμετείχε με 49 
εκθέτες οι οποίοι συμμετείχαν είτε με την υποστήριξη των Περιφερειών Αττικής, 
Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Λάρισας ή 
αυτόνομα. Ειδικότερα στην έκθεση μετείχε για πρώτη φορά η Περιφέρεια Αττικής 
φιλοξενώντας δέκα επιχειρήσεις . 
Για το 2022 προτείνεται η δημιουργία info-kiosk 15 m2 στον εκθεσιακό χώρο της ECO 
LIFE SCANDINAVIA & NORDIC ORGANIC FOOD FAIR όπου θα παρουσιάζονται τα 
προϊόντα των επιχειρήσεων της Αττικής που θα λάβουν μέρος. Το στήσιμο του info- 
kiosk, o σχεδιασμός και η υποστήριξη του είναι αντίστοιχα με αυτά που θα υλοποιηθούν 
στην εξαγωγική δράση του Ηνωμένου Βασιλείου στην έκθεση FOOD and DRINK EXPO. 
Επιπροσθέτως και εφόσον είναι διαθέσιμος ο χώρος η Περιφέρεια θα αναλάβει την 
χορηγία του VIP lounge & drinks reception αγοραστών. Το VIP lounge  είναι το «σαλόνι» 
των αγοραστών και επαγγελματιών επισκεπτών της έκθεσης, θα φέρει τα λογότυπα της 
Περιφέρειας και εκεί θα μπορούν να υπάρχουν τα προϊόντα των συμμετεχόντων. 
Χορηγία drinks reception αγοραστών, σημαίνει ότι εκπρόσωπος της Περιφέρειας μπορεί 

ΑΔΑ: 62ΚΣ7Λ7-Ξ54



12 

 

να χαιρετίσει τους αγοραστές σε ένα ειδικό χώρο και να προσφέρει μια τσάντα με υλικό 
εκθετών καθώς και μικρά κεράσματα προϊόντων. 
εκτιμώμενο κόστος:  
Α) Κόστος info- kiosk και χορηγία του VIP lounge & drinks reception μετά από 
ενίσχυση κατά 80% της Περιφέρειας για το κόστος του info kiosk : 40.000 € (δεν 
υπάρχει Φ.Π.Α. η τιμολόγηση γίνεται στο Ηνωμ. Βασίλειο) 
Το κόστος για τη δημιουργία του info- kiosk είναι 25.000 € και το κόστος για τη χορηγία 
του VIP lounge & drinks reception είναι 20.000 €. 
Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 18.000 € πλέον ΦΠΑ ή 22.320,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% 
Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (παροχή αναλωσίμων-κερασμάτων, τσάντες 
προβολής ή άλλου τύπου προωθητικό υλικό, μεταφορά προωθητικού υλικού): 4.000€ 
Προώθηση συμμετοχής της Περιφέρειας στην έκθεση: (προβολή μέσω του επίσημου 
φορέα της έκθεσης εφόσον υποστηρίζεται η υπηρεσία, αποστολή newsletters κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης, διερμηνεία): 3.000 € 
Οργάνωση ταξιδιού τριμελούς αντιπροσωπείας: (διαμονή – 4 διανυκτερεύσεις, 
αεροπορικά εισιτήρια, εσωτερικές μετακινήσεις): 9.000 € 
Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δημιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 2.000 
€ 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 62.320,00 € περίπου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%) 
 
11) Η FOOD & LIFE (αρχές Δεκεμβρίου 2022) αποτελεί  τη μεγαλύτερη καταναλωτική 
έκθεση Τροφίμων και Ποτών της Βαυαρίας, στην οποία λαμβάνουν μέρος αποκλειστικά 
παραγωγοί και εταιρείες με προϊόντα ανώτερης παραγωγικής και γευστικής ποιότητας, 
μη βιομηχανοποιημένα, μη γενετικά τροποποιημένα, καθώς και με βιολογικά προϊόντα. 
Με την συμμετοχή τους οι επιχειρήσεις και οι παραγωγοί της Αττικής, θα έχουν την 
δυνατότητα να παρουσιάσουν, να διαφημίσουν καθώς και να πουλήσουν τα εκλεκτά 
προϊόντα τους στο γερμανικό καταναλωτικό κοινό, δοκιμάζοντας έτσι την ανταπόκριση 
των προϊόντων τους (ποιότητα, γεύση, συσκευασία, συστατικά κ.α.) απ΄ ευθείας στον 
καταναλωτή. Παράλληλα δίδεται η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και με εμπορικούς 
επισκέπτες, ώστε να συναφθούν εμπορικές συμφωνίες. 
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου- επιβάρυνση εγγραφής (registration 
fee): 43.501,1€  πλέον ΦΠΑ ή 53.941,36 € συμπ. ΦΠΑ 24% 
Αφορά ομαδικό περίπτερο συνολικής επιφάνειας έως 102 m2 

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 458 € και η επιβάρυνση εγγραφής 
(RF) 270 € 
Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 53.900€ πλέον ΦΠΑ ή 66.836,00€ συμπ.ΦΠΑ 24% 
Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (προωθητικό υλικό, παροχή αναλωσίμων-
κερασμάτων, μεταφορά προωθητικού υλικού): 2.700 € 
60΄ Γαστρονομική παρουσίαση των προϊόντων της Αττικής ή επισκέψεις των εκθετών σε 
μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες-χονδρεμπόρους ή και Σ/Μ: (Η μεν πρώτη ενέργεια γίνεται 
σε ειδικά διαμορφωμένη σκηνή με κουζίνα παρουσία δημοσιογράφου- παρουσιαστή- 
μετάδοση live στο You Tube channel tτης έκθεσης και σε τοπικά μέσα, η δε δεύτερη είναι 
εκπαιδευτικές – ενημερωτικές επισκέψεις στις οποίες οι συμμετέχοντες ενημερώνονται 
από τους ίδιους  τους εισαγωγείς πώς λειτουργεί η αγορά αναφοράς): 12.000 € 
Θεματικό Δείπνο (35-40 ατόμων) και live cooking show βασισμένο στα προϊόντα της 
Αττικής (πρόσκληση  αγοραστών και media σε συνεργασία με γραφείο PR- 
βιντεοσκόπηση): 22.000 € 
Προώθηση συμμετοχής της Περιφέρειας στην έκθεση: (προβολή μέσω του επίσημου 
φορέα της έκθεσης εφόσον υποστηρίζεται η υπηρεσία, αποστολή newsletters κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης, διερμηνεία): 3.500 € 
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Οργάνωση ταξιδιού τριμελούς αντιπροσωπείας: (διαμονή– 7 διανυκτερεύσεις, 
αεροπορικά εισιτήρια, εσωτερικές μετακινήσεις): 12.000 € 
Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δημιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 1.700 
€ 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 120.777,24 € περίπου (συμπ. ΦΠΑ 24%) 
 
12) Δημιουργία λογαριασμών στα social media και διαχείριση τους: 19.200 € 
πλέον ΦΠΑ ή 23.808,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% 
Με δεδομένη την απήχηση που έχει σήμερα η χρήση των social media προτείνεται η 
δημιουργία λογαριασμών στο Facebook και στο Instagram μέσω των οποίων θα 
ενημερώνεται καλύτερα το ευρύ κοινό για τις δράσεις προβολής του αγροδιατροφικού 
τομέα της Αττικής που λαμβάνουν χώρα σε ετήσια βάση. Ταυτόχρονα θα αποτελούν και 
ένα εργαλείο αλληλεπίδρασης με τις επιχειρήσεις της Αττικής που είτε συμμετέχουν στις 
δράσεις ως εκθέτες είτε εν δυνάμει θα ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν σε αυτές. Στο 
κόστος περιλαμβάνεται και ενημέρωση των λογαριασμών με τρεις αναρτήσεις κατά μ.ο./ 
εβδομάδα για ένα έτος.  
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ: 1.019.782,82 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% 

 
Για όλες τις εκδηλώσεις δημοσιοποιείται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

προς τις επιχειρήσεις του κλάδου των Τροφίμων και Ποτών της Περιφέρειας μας και 
ανάλογα με το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται, το αρμόδιο Τμήμα προβαίνει στην 
υλοποίησή τους. Για τις εκθέσεις που διεξάγονται στο εξωτερικό με φυσική παρουσία ο 
ελάχιστος αριθμός εκθετών είναι επτά, ενώ για αυτές που διεξάγονται στη χώρα μας, 
εννέα. Το διάστημα, στο οποίο θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει αίτηση, 
ορίζεται σε δέκα μέρες με ενδεχόμενη παράταση. Οι εκθέτες που θα συμμετάσχουν στις 
δράσεις, θα έχουν την υποχρέωση αφενός με το πέρας της εκδήλωσης να δώσουν στο 
αρμόδιο Τμήμα αναλυτικά στοιχεία που αφορούν στις επαφές που πραγματοποίησαν και 
αφετέρου εντός εξαμήνου να παρουσιάσουν στοιχεία για τις συμφωνίες που 
τελεσφόρησαν. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν αποστείλει τα στοιχεία αυτά, θα 
μοριοδοτείται αρνητικά κατά την επιλογή σε επόμενες εκθέσεις-δράσεις. 
Σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών ή ειδικών συνθηκών ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές 
ως προς την τελική ημερομηνία διεξαγωγής, τη συνολική διάρκειά, ή ακόμα και ακύρωσή 
από τους διοργανωτές της κάθε δράσης. Στις περιπτώσεις αυτές η Δ/νση Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής Πολιτικής δύναται να ζητήσει την αιτιολογημένη αντικατάσταση της 
συγκεκριμένης δράσης με άλλη αντίστοιχη ή τη μεταφορά της το ίδιο ή το αμέσως 
επόμενο έτος. Ως εκ τούτου, το προϋπολογιζόμενο ποσό της συγκεκριμένης δράσης θα 
μεταφέρεται για την υλοποίηση της ίδιας ή άλλης δράσης προβολής και προώθησης του 
αγροδιατροφικού τομέα είτε εντός του ιδίου έτους είτε του επόμενου. Επίσης είναι 
σκόπιμο να υπάρχει ευελιξία για αναπροσαρμογή-ανακατανομή τόσο των επί μέρους 
χρηματικών ποσών όσο και του συνολικού κόστους μιας ή περισσοτέρων δράσεων επί 
των προγραμματισμένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του 
συνολικού προϋπολογισμού. Εν’ αναμονή οριστικοποίησης των υγειονομικών 
περιορισμών-΄΄πρωτοκόλλων’’ στις χώρες διεξαγωγής των παραπάνω εκθεσιακών 
γεγονότων και δεδομένου ότι αυτοί επηρεάζουν το εμβαδόν των διαθέσιμων από τους 
διοργανωτές χώρων και κατ επέκταση την τιμή του τετραγωνικού, είναι σκόπιμο να 
υπάρξει επιπλέον ευελιξία για αναδιαμόρφωση των επί μέρους χρηματικών ποσών που 
συνιστούν το κόστος της κάθε δράσης.  

 
Μετά τα ανωτέρω, 
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Εισηγούμαστε: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε Δράσεις προώθησης και 
προβολής του αγροδιατροφικού τομέα για το 2022 συνολικού προϋπολογισμού 
1.019.782,82 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠ.Α. σύμφωνα με το σκεπτικό της 
παρούσας και την ενίσχυση κατά 80% των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν 
σε αυτές». 
 
 
Μετά το πέρας των τοποθετήσεων των επικεφαλής και των ειδικών αγορητών των 
παρατάξεων καθώς και των Περιφερειακών Συμβούλων που ζήτησαν το λόγο επί του 
θέματος ο Πρόεδρος έθεσε προς ψήφιση την ανωτέρω εισήγηση. 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τη δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος 
δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της 
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022, ήτοι τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε 
δράσεις προώθησης και προβολής του αγροδιατροφικού τομέα για το έτος 2022, 
συνολικού προϋπολογισμού 1.019.782,82 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠ.Α.) και την 
ενίσχυση κατά 80% των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν σε αυτές. Το πρόγραμμα 
των δράσεων παρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ ΕΤΟΥΣ 2022 

  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 
συμπ. ΦΠΑ 

24% 

1. 
8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ-
The Greek Fine 
Food Exhibition 

Τρόφιμα, ποτά, 
οίνος 

4-6/2/2022 MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ 25.576,24 

2. 
FOOD EXPO- 
OINOTELIA 

Τρόφιμα, ποτά, 
οίνος 

12-14/3/2022 
METROPOLITA

N EXPO 
76.942,00 

3. PROWEIN Οίνος-Ποτά 27-29/3/2022 

  Messe 
Düsseldorf 

GmbH 
(ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ

) 

104.368,82 

4. ALIMENTARIA 
Τρόφιμα, ποτά, 

οίνος 
4-7/4/2022 

FIRA GRAN VIA 
(ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ) 

116.436,00 

5. 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΔΡΑΣΗ ΗΝΩΜ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Τρόφιμα, ποτά, 
οίνος 

25-27/4/2022 

National 
Exhibition 

Centre 
(ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ) 

73.940,00 

6. BIO Festival 

βιολογικά & 
φυσικά 

προιόντα 
(τρόφιμα & 

ποτα) 

6-8/5/2022 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 

ΓΚΑΖΙ 
30.330,40 
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Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα έξοδα για ενοικίαση του εκθεσιακού χώρου, την 

κατασκευή - εξοπλισμό του περιπτέρου, την προμήθεια προωθητικού υλικού, την 
μεταφορά του, διερμηνείες, διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων, διαφόρων 
άλλων εκδηλώσεων προβολής καθώς και τη μετακίνηση και τη διαμονή της τριμελούς 
αντιπροσωπείας της Περιφέρειας για την υποστήριξη-οργάνωση της εκάστοτε 
συμμετοχής. Η υπ’ όψη αντιπροσωπεία θα ενημερώνει το κοινό και τις επιχειρήσεις για 
τα αγροδιατροφικά προϊόντα της Αττικής, θα υποδέχεται διακεκριμένους επισκέπτες και  
media και θα επιβλέπει τις παράλληλες εκδηλώσεις. Θα επιλέγεται μεταξύ των 
παρακάτω μελών: του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής Πολιτικής, των προϊσταμένων της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας, 
Κτηνιατρικής & Αλιείας, της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής, του Τμήματος 
Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της και των υπαλλήλων του συγκεκριμένου 
Τμήματος. 

 
Τα αναλυτικότερα στοιχεία για την κάθε δράση-έκθεση έχουν ως κάτωθι :  
 
1) Η «ΕΞΠΟΤΡΟΦ» (4-6 Φεβρουαρίου 2022) θεωρείται σημαντική έκθεση Τροφίμων 
και Ποτών που προβάλλει τα ελληνικά προϊόντα και προσφέρει την δυνατότητα τόσο σε 
μεγάλες ελληνικές εταιρίες με ισχυρή θέση στην εγχώρια αλλά και στην παγκόσμια 
αγορά όσο και σε μικρούς παραγωγούς, να δώσουν δυναμικά το «παρών» τους, να 
συνάψουν εποικοδομητικές και συμφέρουσες συμφωνίες, να διεκδικήσουν την 
εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Συγχρόνως 
κατά την διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιείται πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων 
(γαστρονομικές εκδηλώσεις, επαγγελματικά ραντεβού κ.α.) που προβάλλουν την υψηλή 
διατροφική αξία των ελληνικών τροφίμων και ποτών, τα οφέλη της μεσογειακής 
διατροφής και προάγουν τις επαγγελματικές συναντήσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων.  
 

7.  
SUMMER FANCY 

FOOD SHOW 
Τρόφιμα, ποτά, 

οίνος 
Τέλος Ιουνίου 

Javits Center  
Νέα Υόρκη 

118.854,00 

8. 
SIAL MIDDLE 

EAST 
Τρόφιμα, ποτά 

Αρχές 
Σεπτεμβρίου 

Abu-Dhabi 
National 

Exhibition 
Center 
(Η.Α.Ε.) 

137.392,00 

9. SIAL PARIS 
Τρόφιμα, ποτά, 

οίνος 
14-19/10/2022 

Parc des 
Expositions de 

Paris-Nord 
Villepinte 
(ΠΑΡΙΣΙ) 

129.038,12 

10. 

ECO LIFE 
SCANDINAVIA & 

NORDIC 
ORGANIC FOOD 

FAIR 

Βιολογικά & 
φυσικά 

προϊόντα 
(τρόφιμα & 

ποτά) 

14-15/2022 
MalmöMässan 

(ΜΑΛΜΕ) 
62.320,00 

11. FOOD AND LIFE  
Τρόφιμα, ποτά, 

οίνος 

Αρχές 
Δεκεμβρίου 

2022 

Fairground 
Munich  

(ΜΟΝΑΧΟ) 

 
120.777,24 

 

12. 

Δημιουργία 
λογαριασμών στα 
social media και 
διαχείριση τους 

   23.808,00 

 ΣΥΝΟΛΟ    
1.019.782,82 
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εκτιμώμενο κόστος: 
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου: 18.626 € πλέον ΦΠΑ ή 23.096,24€ 
συμπ.ΦΠΑ 24% 
Αφορά ομαδικό περίπτερο συνολική επιφάνειας έως 120 m2 στο οποίο θα υπάρχει και 
χώρος πληροφόρησης της Περιφέρειας 
Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 170 €. 
Β) Λοιπά έξοδα: 2.000 € πλέον ΦΠΑ ή 2.480,00 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Κόστος δημιουργίας εκτυπώσεων περιπτέρου, αναλώσιμα-κεράσματα, διακόσμηση με 
φυτά.  
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 25.576,24 € περίπου, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%) 
 

2) Η «FOOD EXPO 2022 (12-14 Μαρτίου 2022) είναι η 7η FOOD EXPO που 
πραγματοποιείται και αποτελεί το σημαντικότερο εμπορικό φόρουμ και το κορυφαίο 
εκθεσιακό γεγονός για τα τρόφιμα και ποτά στη Ελλάδα και γενικότερα στην 
Νοτιανατολική Ευρώπη. Η εταιρεία διοργάνωσης FORUM με κεντρικό μήνυμα «restart 
your business» εγκαινιάζει τη νέα εποχή και δίνει το έναυσμα  για την επανεκκίνηση της 
οικονομίας και την ομαλοποίηση της αγοράς των τροφίμων και ποτών. Η «FOOD 
EXPO» θα λάβει χώρα στον εκθεσιακό χώρο του Metropolitan Expo (Σπάτα) με φυσική 
παρουσία εκθετών, τηρώντας το απαραίτητο υγειονομικό πρωτόκολλο που θα ισχύει 
την περίοδο της διοργάνωσης. Όπως και στις προηγούμενες διοργανώσεις θα είναι σε 
ισχύ το πρόγραμμα των "φιλοξενούμενων αγοραστών" (hosted buyers) που αναμένεται 
να ξεπεράσουν τους 600. Επίσης, θα δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που θα 
συμμετάσχουν με την Περιφέρεια να πραγματοποιήσουν ψηφιακές συναντήσεις με 
αγοραστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό που δεν θα έχουν φυσική παρουσία.  
 
εκτιμώμενο κόστος: 
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου: 59.550€ πλέον ΦΠΑ ή 73.842,20€ 
συμπ.ΦΠΑ 24% 
Αφορά ομαδικό περίπτερο συνολικής επιφάνειας έως 288 m2 

Στον εξοπλισμό της κατασκευής περιλαμβάνεται και οθόνη LED wall. 
Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 220 €. 
Β) Λοιπά έξοδα: 2.500 € πλέον ΦΠΑ ή 3.100,00 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Κόστος δημιουργίας εκτυπώσεων περιπτέρου, αναλώσιμα-κεράσματα, διακόσμηση με 
φυτά. 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 76.942,00 € περίπου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%) 
 
3) Η Διεθνής Έκθεση Οίνων-Ποτών «PROWEIN» (27-29 Μαρτίου 2022), είναι μια από 
τις κορυφαίες εκθέσεις για τον οίνο και τα αλκοολούχα ποτά παγκοσμίως.  
 
εκτιμώμενο κόστος:  
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου- επιβάρυνση εγγραφής 
(registration fee): 41.668,40 € πλέον ΦΠΑ ή 51.668,82 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Αφορά ομαδικό περίπτερο συνολικής επιφάνειας έως 112m2 

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 372 € και η επιβάρυνση 
εγγραφής (RF) 250 €. 
Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 42.500€ πλέον ΦΠΑ ή 52.700,00 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (200 τμχ. πάνινες τσάντες ή άλλου τύπου 
προωθητικό υλικό αναλόγου κόστους, παροχή αναλωσίμων-κερασμάτων, μεταφορά 
προωθητικού υλικού): 2.300 € 
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Δημιουργία θεματικού wine bar (Επιλογή αττικών οίνων με κάποιο κοινό χαρακτηριστικό 
π.χ. ρετσίνες ή κρασιά με βάση το Σαββατιανό και προβολή τους από εξειδικευμένο 
sommelier o οποίος θα τα προσφέρει για δοκιμή στους επισκέπτες και ταυτόχρονα θα 
τους ενημερώνει για τις ιδιαιτερότητες τους. Στο κόστος περιλαμβάνονται η αμοιβή του 
sommelier και η συνεργασία με εταιρεία PR για προσέλκυση στοχευμένων επισκεπτών, 
αγορά οίνων): 25.000 € 
Προώθηση συμμετοχής της Περιφέρειας στην έκθεση: (προβολή μέσω του επίσημου 
φορέα της έκθεσης εφόσον υποστηρίζεται η υπηρεσία, αποστολή newsletters κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης, διερμηνεία): 2.500 € 
Οργάνωση ταξιδιού τριμελούς αντιπροσωπείας: (διαμονή – 5 διανυκτερεύσεις, 
αεροπορικά εισιτήρια, εσωτερικές μετακινήσεις): 11.000 € 
Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δημιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 1.700 
€ 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 104.368,82 € περίπου (συμπεριλαμβανομένου  
ΦΠΑ 24%) 
 
4) ALIMENTARIA BARCELONA (4-7Απριλίου 2022) 
Η έκθεση οργανώνεται κάθε δύο χρόνια, από το 1976, σε ένα από τα πιο σύγχρονα και 
μοντέρνα εκθεσιακά κέντρα της Ευρώπης, το FIRA GRAN VIA στην Βαρκελώνη, με 
καθαρό εκθεσιακό χώρο 120.000 τμ. Τα στοιχεία για την 22η οργάνωση της 
ALIMENTARIA το 2022, δείχνουν ότι αναμένεται να εκθέσουν τα προϊόντα τους 5.000 
επιχειρήσεις από 70 χώρες και να παρευρεθούν 152.000 εμπορικοί επισκέπτες εκ των 
οποίων οι 45.000 θα είναι διεθνείς αγοραστές. 
Η ALIMENTARIA διαδραματίζει υψηλό ρόλο στις εμπορικές συναλλαγές των χωρών της 
Βόρειας Αφρικής, λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ισπανίας, αλλά και των χωρών της 
Λατινικής Αμερικής (13% των επισκεπτών), οι οποίες λειτουργούν ως δίαυλος 
επικοινωνίας και ως κανάλι διανομής από και προς την Ισπανία, αφού η τελευταία 
θεωρεί την Λατινική Αμερική ως φυσική της προέκταση. Δεδομένου αυτού, προκύπτει 
ότι δίνεται η δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις εξαγωγές τους, 
διεισδύοντας στην Ευρωπαϊκή και όχι μόνο αγορά, μέσω της παρουσίας τους σε μία 
εμπορική έκθεση-πύλη προς τις ισχυρότερες διεθνείς αγορές. 
 
εκτιμώμενο κόστος: 
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου- επιβάρυνση εγγραφής (registration 
fee): 59.400,00 € πλέον ΦΠΑ ή 73.656,00 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Αφορά ομαδικό περίπτερο συνολικής επιφάνειας έως 100 m2 

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 720 € και η επιβάρυνση 
εγγραφής (RF) 120 €. 
Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 34.500 € πλέον ΦΠΑ ή 42.780 € συμπ. ΦΠΑ 24% 
Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (παροχή αναλωσίμων-κερασμάτων, τσάντες 
προβολής ή άλλου τύπου προωθητικό υλικό, μεταφορά προωθητικού υλικού): 1.800€ 
Παρασκευή εδεσμάτων εντός του περιπτέρου (παρασκευές εδεσμάτων με προϊόντα των 
εκθετών ή /και άλλες α’ ύλες της Αττικής από chef’s και κέρασμα τους στο περίπτερο 
από εξειδικευμένο βοηθητικό προσωπικό ): 15.000 € 
Προώθηση συμμετοχής της Περιφέρειας στην έκθεση: (προβολή μέσω του επίσημου 
φορέα της έκθεσης εφόσον υποστηρίζεται η υπηρεσία, αποστολή newsletters κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης, διερμηνεία): 3.000 € 
Οργάνωση ταξιδιού τριμελούς αντιπροσωπείας: (διαμονή – 6 διανυκτερεύσεις, 
αεροπορικά εισιτήρια, εσωτερικές μετακινήσεις): 13.000 € 
Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δημιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 1.700 
€ 

ΑΔΑ: 62ΚΣ7Λ7-Ξ54



18 

 

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 116.436 € περίπου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%) 
 
5) ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (4-30 Απριλίου 2022) 
Η συγκεκριμένη εξαγωγική δράση είναι συνδυασμός της συμμετοχής της Περιφέρειας 
Αττικής στην Διεθνή Έκθεση FOOD AND DRINK EXPO 2022 (25-27 Απριλίου 2022) η 
οποία θα διεξαχθεί στο Μπέρμινγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου και της λειτουργίας pop 
up store με προϊόντα των εκθετών σε κεντρικό κατάστημα του Λονδίνου για τέσσερις 
εβδομάδες (4-30 Απριλίου). Πιο αναλυτικά: 
Ι) Δημιουργία info-kiosk 15 m2στην Food & Drink Expo 2022. 
Η Food & Drink EXPO είναι η παλαιότερη και μεγαλύτερη επαγγελματική έκθεση του 
κλάδου των τροφίμων για την αγορά του Ηνωμένου Βασίλειου η οποία συγκεντρώνει 
πλέον των 30.000 επισκεπτών- επαγγελματιών του κλάδου και το λιγότερο 1.700 
εκθέτες από 50 χώρες. Η συμμετοχή στην εν λόγω έκθεση είναι ένα βήμα για τη 
διείσδυση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου και των χωρών της Κοινοπολιτείας. 
Εντός του info-kiosk θα υπάρχει εκθετήριο προβολής όλων των προϊόντων της 
Περιφέρειας. Τα προϊόντα θα φέρουν την σήμανση και αναφορά των επιχειρήσεων που 
εκπροσωπούνται, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα γευστικής δομικής για κάθε προϊόν.  

Παράλληλα στον ίδιο χώρο, θα υπάρχει σημείο προετοιμασίας μικρών γευμάτων 
από chef, για την ανάδειξη του γαστρονομικού πλούτου της Περιφέρειας, 
οπτικοακουστικός εξοπλισμός για την αναπαραγωγή σχετικού υλικού, μικρός χώρος 
υποδοχής επισκεπτών και πληροφοριακό counter όπου τα στελέχη της Περιφέρειας θα 
ενημερώνουν τους επισκέπτες για τον αγροδιατροφικό τομέα της Αττικής. Ταυτόχρονα 
εξειδικευμένο προσωπικό της (διοργανώτριας εταιρείας RECO) θα επικοινωνεί με τους 
διανομείς, εισαγωγείς, εμπόρους αναφορικά με τα προϊόντα που θα εκτίθενται στο 
περίπτερο αναλαμβάνοντας το κομμάτι της προώθησης τους. Συγχρόνως, οι 
επιχειρηματίες που θα επισκεφθούν την έκθεση με αφορμή την προβολή των προϊόντων 
τους στο info-kiosk της Περιφέρειας, θα λάβουν ξενάγηση και υπόδειξη της καλύτερης 
πρακτικής και αποτελέσματος εντός της έκθεσης για την διείσδυση των προϊόντων τους 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
ΙΙ) Δημιουργία ενός ειδικού pop-up store στο κέντρο του Λονδίνου, ειδικά για την 
Περιφέρεια Αττικής, το οποίο θα διαρκέσει για τέσσερις εβδομάδες από 4 Απριλίου – 30 
Απριλίου. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του θα γίνουν τα ακόλουθα:  

• Προβολή, προώθηση και ανάδειξη του Αγροδιατροφικού Καλαθιού της 
Περιφέρειας, της Γαστρονομίας και του Τουρισμού της σε κεντρικό κατάστημα στο 
Λονδίνο  
• Την πώληση και ανατροφοδότηση των προϊόντων  
•  Καθημερινή εξατομικευμένη γευσιγνωσία ανά προϊόν με ενημέρωση του κάθε 
συμμετέχοντα όσον αφορά γεύση, συσκευασία και τιμή  
•  Δημιουργία γευμάτων τα Σαββατοκύριακα από Βρετανό σέφ  
•  Διοργάνωση event γευσιγνωσίας για επαγγελματίες οι οποίοι θα προσκληθούν 
και στην Food & Drink Expo  
•  Πρόσκληση ΜΜΕ και ειδικών της αγοράς από τους χώρους της Γαστρονομίας, 
Τροφίμων, Ποτών και Τουρισμού 

 
εκτιμώμενο κόστος: 
Α) Κόστος info- kiosk και δημιουργία pop up store μετά από ενίσχυση κατά 80% 
της Περιφέρειας : 44.800 € (δεν υπάρχει Φ.Π.Α. η τιμολόγηση γίνεται στο Ηνωμ. 
Βασίλειο) 
Το κόστος για τη δημιουργία του info- kiosk είναι 30.000 € και το κόστος υπενοικίασης-
σχεδίασης-διαχείρισης του pop up store είναι 26.000 €. 
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Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 23.500 € πλέον ΦΠΑ ή 29.140,00 € συμπ. ΦΠΑ 
24% 
Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (παροχή αναλωσίμων-κερασμάτων, τσάντες 
προβολής ή άλλου τύπου προωθητικό υλικό, μεταφορά προωθητικού υλικού): 3.000€ 
Προώθηση συμμετοχής της Περιφέρειας στην έκθεση: (προβολή μέσω του επίσημου 
φορέα της έκθεσης εφόσον υποστηρίζεται η υπηρεσία, αποστολή newsletters κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης, διερμηνεία): 2.500 € 
Οργάνωση ταξιδιού τριμελούς αντιπροσωπείας: (διαμονή – 7 διανυκτερεύσεις (5 
Μπέρμιγχαμ και 2 Λονδίνο), αεροπορικά εισιτήρια, εσωτερικές μετακινήσεις): 16.000 € 
Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δημιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 2.000 
€ 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 73.940 € περίπου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%) 
 
6) BIO FESIVAL (6-8 Μαΐου 2022) 
Τo «BIO Festival» αποτελεί μια σημαντική διοργάνωση αναφορικά με την κουλτούρα 
της υγιεινής διατροφής και της οικολογικής ζωής, τα οποία είναι μια ταχύτατα 
ανερχόμενη τάση και στάση ζωής. Απευθύνεται τόσο στους επαγγελματίες του κλάδου 
όσο και στο καταναλωτικό κοινό που ολοένα μεγαλώνει τόσο σε όγκο όσο και σε 
απαιτήσεις 
 
εκτιμώμενο κόστος: 
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου: 23.160 € πλέον ΦΠΑ ή 28.718,40 € 
συμπ.ΦΠΑ 24% 
Αφορά ομαδικό περίπτερο συνολική επιφάνειας έως 135 m2 

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 200 €. 
Β) Λοιπά έξοδα: 1.300 € πλέον ΦΠΑ ή 1.612,00 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Κόστος δημιουργίας εκτυπώσεων περιπτέρου, αναλώσιμα-κεράσματα, διακόσμηση με 
φυτά. 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 30.330,40 € περίπου, (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 
24%) 
 
7) Η Διεθνής Έκθεση SUMMER FANCY FOOD SHOW (Τέλος Ιουνίου) είναι ετήσια 
επαγγελματική έκθεση που διοργανώνεται στη Nέα Yόρκη. 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.  
 
εκτιμώμενο κόστος:  
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου: 58.950 € πλέον ΦΠΑ ή 73.098,00 € 
συμπ. ΦΠΑ 24% 
Συνολική επιφάνεια ομαδικού περιπτέρου έως 102,3 m2 ή 11booth. 
Η τιμή ανά booth ανέρχεται στο ποσό των 6.550 €. 
Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 36.900 € πλέον ΦΠΑ ή 45.756 € συμπ. ΦΠΑ 24% 
Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (παροχή αναλωσίμων-κερασμάτων, τσάντες 
προβολής 500τεμ. μεταφορά προωθητικού υλικού): 3.200€ 
Καταχώρηση στο ειδικό περιοδικό της έκθεσης: (Επιμέλεια και διαμόρφωση κειμένου 
καταχώρησης και κόστος περιοδικού)10.000 € 
Προώθηση συμμετοχής της Περιφέρειας στην έκθεση: (προβολή μέσω του επίσημου 
φορέα της έκθεσης εφόσον υποστηρίζεται η υπηρεσία, αποστολή newsletters κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης, διερμηνεία): 2.500 € 
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Οργάνωση ταξιδιού τριμελούς αντιπροσωπείας: (διαμονή – 6 διανυκτερεύσεις, 
αεροπορικά εισιτήρια, εσωτερικές μετακινήσεις, swaps): 20.000 € 
Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δημιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 2.200 
€ 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 118.854 € περίπου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%) 
 
8) Η Διεθνής Έκθεση «SIAL MIDDLE EAST» (αρχές Σεπτεμβρίου) είναι ένα από τα 
κορυφαία εμπορικά γεγονότα για τον κλάδο τροφίμων-ποτών στην περιοχή της Μέσης 
Ανατολής και Βορείου Αφρικής και το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα έγκειται στην 
ποιότητα των επισκεπτών, καθώς και στα εξαιρετικής οργάνωσης και αποτελέσματος 
B2B meetings, που διοργανώνονται κάθε χρόνο. Για το λόγο αυτό η έκθεση παρουσιάζει 
αυξανόμενους ρυθμούς ανάπτυξης ετησίως και πλέον αποτελεί την ταχύτερα 
αναπτυσσόμενη έκθεση στην περιοχή. Η εν λόγω έκθεση, παραδοσιακά προσελκύει το 
ενδιαφέρον των σημαντικότερων εισαγωγέων, διανομέων, επαγγελματιών λιανικής και 
χονδρεμπόρων της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής από χώρες όπως ΗΑΕ, 
Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ομάν κ.α. αλλά και από άλλες χώρες όπως η Ινδία.  
 
Εκτιμώμενο κόστος:   
Α) Ενοικ/ση χώρου-κατασκευή περιπτέρου- επιβάρυνση εγγραφής (registration 
fee): 59.900 € πλέον ΦΠΑ ή 74.276,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% 
Αφορά ομαδικό περίπτερο συνολικής επιφάνειας έως 70m2 

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 975,5 € και η επιβάρυνση 
εγγραφής (RF) 645 € 
 Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 50.900 € πλέον ΦΠΑ ή 63.116,00 € συμπ. ΦΠΑ 
24% 
Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (παροχή αναλωσίμων-κερασμάτων, δώρα 
εθιμοτυπίας, μεταφορά προωθητικού υλικού): 3.200 € 
Επισκέψεις σε μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες-χονδρεμπόρους ή και Σ/Μ (Πρόκειται για 
ενημερωτικές-εκπαιδευτικές επισκέψεις, κατά τη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες 
μαθαίνουν από τους ίδιους τους εισαγωγείς πώς λειτουργεί η αγορά αναφοράς): 12.000 
€  
Θεματικό Δείπνο (περίπου 35 ατόμων) και live cooking show βασισμένο στα προϊόντα 
της Αττικής, πρόσκληση  αγοραστών και media σε συνεργασία με γραφείο PR- 
βιντεοσκόπηση): 22.000 € 
Προώθηση συμμετοχής της Περιφέρειας στην έκθεση: (προβολή μέσω του επίσημου 
φορέα της έκθεσης εφόσον υποστηρίζεται η υπηρεσία, αποστολή newsletters κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης, διερμηνεία): 2.000 € 
Οργάνωση ταξιδιού τριμελούς αντιπροσωπείας: (διαμονή – 5 διανυκτερεύσεις, 
αεροπορικά εισιτήρια, εσωτερικές μετακινήσεις): 10.000 € 
Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δημιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 1.700 
€ 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 137.392 € περίπου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%) 
 
9) H έκθεση «SIAL Paris» (14-19 Οκτωβρίου 2022) διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια 
και είναι μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις στον χώρο των τροφίμων και ποτών, γιατί 
συγκεντρώνει τεράστιο αριθμό τόσο εκθετών, όσο και εμπορικών επισκεπτών από όλο 
τον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η SIAL Paris πέρα από μεγάλο εκθεσιακό γεγονός 
είναι και ένας χώρος όπου υλοποιείται ένας μεγάλος αριθμός παράλληλων δράσεων- 
εκδηλώσεων στις οποίες παρουσιάζονται οι νέες τάσεις της αγοράς και της τεχνολογίας 
τροφίμων καθώς και ότι πιο καινοτόμο κυριαρχεί στον κλάδο.  
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εκτιμώμενο κόστος:  
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου- επιβάρυνση εγγραφής (registration 
fee): 59.963€  πλέον ΦΠΑ ή 74.354,12 € συμπ. ΦΠΑ 24% 
Αφορά ομαδικό περίπτερο συνολικής επιφάνειας έως 135 m2 

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 485 € και η επιβάρυνση 
εγγραφής (RF) 550 € 
Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 44.100€ πλέον ΦΠΑ ή 54.684 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (παροχή αναλωσίμων-κερασμάτων, δώρα 
εθιμοτυπίας, μεταφορά προωθητικού υλικού): 2.900 € 
Θεματικό Δείπνο (35-40 ατόμων) και live cooking show βασισμένο στα προϊόντα της 
Αττικής (πρόσκληση  αγοραστών και media σε συνεργασία με γραφείο PR- 
βιντεοσκόπηση): 22.000 € 
Προώθηση συμμετοχής της Περιφέρειας στην έκθεση: (προβολή μέσω του επίσημου 
φορέα της έκθεσης εφόσον υποστηρίζεται η υπηρεσία, αποστολή newsletters κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης, διερμηνεία): 3.500 € 
Οργάνωση ταξιδιού τριμελούς αντιπροσωπείας: (διαμονή – 7 διανυκτερεύσεις, 
αεροπορικά εισιτήρια, εσωτερικές μετακινήσεις): 14.000 € 
Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δημιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 1.700 
€ 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 129.038,12 € περίπου (συμπεριλαμβανομένου  
ΦΠΑ 24%) 
 
10) Η «ECO LIFE SCANDINAVIA & NORDIC ORGANIC FOOD FAIR» (14-15 
Δεκεμβρίου 2022) είναι επαγγελματική έκθεση της Σκανδιναβίας που ενσωματώνει δύο 
μεγάλα εκθεσιακά γεγονότα στον χώρο των βιολογικών και «φυσικών τροφίμων» και 
της υγιεινής διατροφής. Οι Σκανδιναβικές χώρες είναι η πιο σημαντική αγορά της 
Ευρώπης στην κατανάλωση τέτοιου είδους τροφίμων και σημειώνει αύξηση κατά 10% 
ετησίως σε σύγκριση με το 5-7% που ισχύει για τις λοιπές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. 
Από το 2019 η διοργάνωση περιλαμβάνει ειδικό χώρο για τα φυσικά και βιολογικά 
αλκοολούχα ποτά όπως craft μπύρες, κρασιά, αποστάγματα. 
Για το 2022 προτείνεται η δημιουργία info-kiosk 15 m2 στον εκθεσιακό χώρο της ECO 
LIFE SCANDINAVIA & NORDIC ORGANIC FOOD FAIR όπου θα παρουσιάζονται τα 
προϊόντα των επιχειρήσεων της Αττικής που θα λάβουν μέρος. Το στήσιμο του info- 
kiosk, o σχεδιασμός και η υποστήριξη του είναι αντίστοιχα με αυτά που θα υλοποιηθούν 
στην εξαγωγική δράση του Ηνωμένου Βασιλείου στην έκθεση FOOD and DRINK EXPO. 
Επιπροσθέτως και εφόσον είναι διαθέσιμος ο χώρος η Περιφέρεια θα αναλάβει την 
χορηγία του VIP lounge & drinks reception αγοραστών. Το VIP lounge  είναι το «σαλόνι» 
των αγοραστών και επαγγελματιών επισκεπτών της έκθεσης, θα φέρει τα λογότυπα της 
Περιφέρειας και εκεί θα μπορούν να υπάρχουν τα προϊόντα των συμμετεχόντων. 
Χορηγία drinks reception αγοραστών, σημαίνει ότι εκπρόσωπος της Περιφέρειας μπορεί 
να χαιρετίσει τους αγοραστές σε ένα ειδικό χώρο και να προσφέρει μια τσάντα με υλικό 
εκθετών καθώς και μικρά κεράσματα προϊόντων. 
 
εκτιμώμενο κόστος:  
Α) Κόστος info- kiosk και χορηγία του VIP lounge & drinks reception μετά από 
ενίσχυση κατά 80% της Περιφέρειας για το κόστος του info kiosk : 40.000 € (δεν 
υπάρχει Φ.Π.Α. η τιμολόγηση γίνεται στο Ηνωμ. Βασίλειο) 
Το κόστος για τη δημιουργία του info- kiosk είναι 25.000 € και το κόστος για τη χορηγία 
του VIP lounge & drinks reception είναι 20.000 €. 
Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 18.000 € πλέον ΦΠΑ ή 22.320,00 € συμπ. ΦΠΑ 
24% 
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Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (παροχή αναλωσίμων-κερασμάτων, τσάντες 
προβολής ή άλλου τύπου προωθητικό υλικό, μεταφορά προωθητικού υλικού): 4.000€ 
Προώθηση συμμετοχής της Περιφέρειας στην έκθεση: (προβολή μέσω του επίσημου 
φορέα της έκθεσης εφόσον υποστηρίζεται η υπηρεσία, αποστολή newsletters κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης, διερμηνεία): 3.000 € 
Οργάνωση ταξιδιού τριμελούς αντιπροσωπείας: (διαμονή – 4 διανυκτερεύσεις, 
αεροπορικά εισιτήρια, εσωτερικές μετακινήσεις): 9.000 € 
Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δημιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 2.000 
€ 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 62.320,00 € περίπου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%) 
 
11) Η FOOD & LIFE (αρχές Δεκεμβρίου 2022) αποτελεί  τη μεγαλύτερη καταναλωτική 
έκθεση Τροφίμων και Ποτών της Βαυαρίας, στην οποία λαμβάνουν μέρος αποκλειστικά 
παραγωγοί και εταιρείες με προϊόντα ανώτερης παραγωγικής και γευστικής ποιότητας, 
μη βιομηχανοποιημένα, μη γενετικά τροποποιημένα, καθώς και με βιολογικά προϊόντα. 
Με την συμμετοχή τους οι επιχειρήσεις και οι παραγωγοί της Αττικής, θα έχουν την 
δυνατότητα να παρουσιάσουν, να διαφημίσουν καθώς και να πουλήσουν τα εκλεκτά 
προϊόντα τους στο γερμανικό καταναλωτικό κοινό, δοκιμάζοντας έτσι την ανταπόκριση 
των προϊόντων τους (ποιότητα, γεύση, συσκευασία, συστατικά κ.α.) απ΄ ευθείας στον 
καταναλωτή. Παράλληλα δίδεται η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και με εμπορικούς 
επισκέπτες, ώστε να συναφθούν εμπορικές συμφωνίες. 
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου- επιβάρυνση εγγραφής (registration 
fee): 43.501,1€  πλέον ΦΠΑ ή 53.941,36 € συμπ. ΦΠΑ 24% 
Αφορά ομαδικό περίπτερο συνολικής επιφάνειας έως 102 m2 

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 458 € και η επιβάρυνση 
εγγραφής (RF) 270 € 
Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 53.900€ πλέον ΦΠΑ ή 66.836,00€ συμπ.ΦΠΑ 24% 
Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (προωθητικό υλικό, παροχή αναλωσίμων-
κερασμάτων, μεταφορά προωθητικού υλικού): 2.700 € 
60΄ Γαστρονομική παρουσίαση των προϊόντων της Αττικής ή επισκέψεις των εκθετών 
σε μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες-χονδρεμπόρους ή και Σ/Μ: (Η μεν πρώτη ενέργεια 
γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένη σκηνή με κουζίνα παρουσία δημοσιογράφου- 
παρουσιαστή- μετάδοση live στο You Tube channel της έκθεσης και σε τοπικά μέσα, η 
δε δεύτερη είναι εκπαιδευτικές – ενημερωτικές επισκέψεις στις οποίες οι συμμετέχοντες 
ενημερώνονται από τους ίδιους  τους εισαγωγείς πώς λειτουργεί η αγορά αναφοράς): 
12.000 € 
Θεματικό Δείπνο (35-40 ατόμων) και live cooking show βασισμένο στα προϊόντα της 
Αττικής (πρόσκληση  αγοραστών και media σε συνεργασία με γραφείο PR- 
βιντεοσκόπηση): 22.000 € 
Προώθηση συμμετοχής της Περιφέρειας στην έκθεση: (προβολή μέσω του επίσημου 
φορέα της έκθεσης εφόσον υποστηρίζεται η υπηρεσία, αποστολή newsletters κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης, διερμηνεία): 3.500 € 
Οργάνωση ταξιδιού τριμελούς αντιπροσωπείας: (διαμονή – 7 διανυκτερεύσεις, 
αεροπορικά εισιτήρια, εσωτερικές μετακινήσεις): 12.000 € 
Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δημιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 1.700 
€ 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 120.777,24 € περίπου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%) 
 
12) Δημιουργία λογαριασμών στα social media και διαχείριση τους: 19.200 € 
πλέον ΦΠΑ ή 23.808,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% 

ΑΔΑ: 62ΚΣ7Λ7-Ξ54



23 

 

Με δεδομένη την απήχηση που έχει σήμερα η χρήση των social media κρίνεται σκόπιμη 
η δημιουργία λογαριασμών στο Facebook και στο Instagram μέσω των οποίων θα 
ενημερώνεται καλύτερα το ευρύ κοινό για τις δράσεις προβολής του αγροδιατροφικού 
τομέα της Αττικής που λαμβάνουν χώρα σε ετήσια βάση. Ταυτόχρονα θα αποτελούν και 
ένα εργαλείο αλληλεπίδρασης με τις επιχειρήσεις της Αττικής που είτε συμμετέχουν στις 
δράσεις ως εκθέτες είτε εν δυνάμει θα ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν σε αυτές. Στο 
κόστος περιλαμβάνεται και ενημέρωση των λογαριασμών με τρεις αναρτήσεις κατά μ.ο./ 
εβδομάδα για ένα έτος.  
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ: 1.019.782,82 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%) 

 
Για όλες τις εκδηλώσεις θα δημοσιοποιείται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

προς τις επιχειρήσεις του κλάδου των Τροφίμων και Ποτών της Περιφέρειας  Αττικής και 
ανάλογα με το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται, το αρμόδιο Τμήμα θα προβαίνει στην 
υλοποίησή τους. Για τις εκθέσεις που διεξάγονται στο εξωτερικό με φυσική παρουσία ο 
ελάχιστος αριθμός εκθετών είναι επτά, ενώ για αυτές που διεξάγονται στην Ελλάδα, 
εννέα. Το διάστημα, στο οποίο θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει αίτηση, 
ορίζεται σε δέκα μέρες με ενδεχόμενη παράταση. Οι εκθέτες που θα συμμετάσχουν στις 
δράσεις, θα έχουν την υποχρέωση αφενός με το πέρας της εκδήλωσης να δώσουν στο 
αρμόδιο Τμήμα αναλυτικά στοιχεία που αφορούν στις επαφές που πραγματοποίησαν 
και αφετέρου εντός εξαμήνου να παρουσιάσουν στοιχεία για τις συμφωνίες που 
τελεσφόρησαν. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν αποστείλει τα στοιχεία αυτά, θα 
μοριοδοτείται αρνητικά κατά την επιλογή σε επόμενες εκθέσεις-δράσεις. 
Σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών ή ειδικών συνθηκών ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές 
ως προς την τελική ημερομηνία διεξαγωγής, τη συνολική διάρκειά, ή ακόμα και ακύρωσή 
από τους διοργανωτές της κάθε δράσης. Στις περιπτώσεις αυτές η Δ/νση Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής Πολιτικής δύναται να ζητήσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο την 
αιτιολογημένη αντικατάσταση της συγκεκριμένης δράσης με άλλη αντίστοιχη ή τη 
μεταφορά της το ίδιο ή το αμέσως επόμενο έτος. Ως εκ τούτου, το προϋπολογιζόμενο 
ποσό της συγκεκριμένης δράσης θα μεταφέρεται για την υλοποίηση της ίδιας ή άλλης 
δράσης προβολής και προώθησης του αγροδιατροφικού τομέα είτε εντός του ιδίου έτους 
είτε του επόμενου. Επίσης είναι σκόπιμο να υπάρχει ευελιξία για αναπροσαρμογή-
ανακατανομή τόσο των επί μέρους χρηματικών ποσών όσο και του συνολικού κόστους 
μιας ή περισσοτέρων δράσεων επί των προγραμματισμένων, υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν θα γίνει υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού. Εν αναμονή οριστικοποίησης 
των υγειονομικών περιορισμών -΄΄πρωτοκόλλων’’ στις χώρες διεξαγωγής των 
παραπάνω εκθεσιακών γεγονότων και δεδομένου ότι αυτοί επηρεάζουν το εμβαδόν των 
διαθέσιμων από τους διοργανωτές χώρων και κατ επέκταση την τιμή του τετραγωνικού, 
είναι σκόπιμο να υπάρξει επιπλέον ευελιξία για αναδιαμόρφωση των επί μέρους 
χρηματικών ποσών που συνιστούν το κόστος της κάθε δράσης.  

 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν (43 ψήφοι) :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Ειρ. Δούρου, Σ. 
Αγγέλης, Μ. Αθανασίου, Γ. Αλεβιζόπουλος, Χ. Αυλωνίτου, Ζ. Βαρέλη-Στεφανίδη, Ε. 
Βασιλοπούλου, Β. Βερελή, Κ. Βίτσας, Α. Θεοχάρη, Χ. Καραμάνος, Α. Κατρανίδου, Ζ. 
Κατωπόδη, Σ. Κοροβέσης, Β. Λάσκαρη-Κρασοπούλου, Α. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφας, Π. 
Παππά, Θ. Σχινάς, Π. Χατζηπέρος, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ. Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν. 
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Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. 
Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη, 
 - οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ. 
Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου,  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια 
Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Χρ. Τατάγια, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη,  
 
Λευκό δήλωσαν : 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική 
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Δ. Κουτσούμπα και κ. Η. Λοΐζος, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ. Ε. 
Αβραμοπούλου. 
 
 
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρών  ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μ. 
Αναγνωστόπουλος. 
 

 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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