
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή επιχειρήσεων σε 
περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή Έκθεση Οίνων-Ποτών  

PROWEIN 2022 
(DUESSELDORF, 27-29/03/2022) 

 
Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετάσχει, στη Διεθνή Έκθεση 

Οίνων – Ποτών «PROWEIN 2022» που θα πραγματοποιηθεί από 27 – 29 Μαρτίου 2022 στο 
Ντίσελντορφ της Γερμανίας με επιχειρήσεις οίνων και ποτών που δραστηριοποιούνται εντός 
της χωρικής της αρμοδιότητας.  

Η εν λόγω έκθεση, διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 1994, στο Ντίσελντορφ της 
Γερμανίας και είναι η σπουδαιότερη έκθεση για το κρασί στη Γερμανία και μια από τις 
κορυφαίες παγκόσμιες εκθέσεις για το κρασί και τα ποτά. Στην τελευταία έκθεση που 
πραγματοποιήθηκε το 2019 συμμετείχαν 6.969 εκθέτες από όλο τον κόσμο και την 
επισκέφτηκαν περίπου 61.500 διεθνείς εμπορικοί επισκέπτες από 142 χώρες. Η 
αδιαμφισβήτητη δυναμική της έκθεσης επιβεβαιώθηκε καθώς πήραν μέρος εκθέτες από 64 
χώρες. Οι οινοπαραγωγές χώρες με τους περισσότερους εκθέτες ήταν η Ιταλία, φθάνοντας 
τους 1660, η Γαλλία  με 1578, η Γερμανία με 997, η Ισπανία με 658, η Πορτογαλία με 390 και 
η Αυστρία με 337. Η ελληνική συμμετοχή είχε δυναμική παρουσία παραμένοντας σε υψηλά 
επίπεδα (9η σε σειρά κατάταξης) με 107 συμμετοχές. Στην Prowein 2019 έδωσε δυναμικό 
παρόν και η Περιφέρεια Αττικής με 10 επιχειρήσεις καθώς και η Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Κρήτης Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και Κεντρικής 
Μακεδονίας αλλά και μεμονωμένοι παραγωγοί από όλη την  Ελλάδα. Για τους έλληνες 
οινοποιούς, η Διεθνής Έκθεση Prowein έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η Γερμανία 
απορροφά, αναλόγως της χρονιάς, από το 39 έως και 50% του συνόλου των ελληνικών 
εξαγωγών οίνων.  

Η Περιφέρεια Αττικής αποσκοπώντας στην στήριξη της προσπάθειας για την 
ανάδειξη και την προώθηση των εξαιρετικής ποιότητας οινικών προϊόντων της θα επιδοτήσει 
το κόστος της συμμετοχής επιχειρήσεων-εκθετών κατά 80% για την ενοικίαση χώρου εντός 
ομαδικού περιπτέρου (το υπόλοιπο 20% θα το επιβαρυνθούν οι εκθέτες). Το κόστος 
συμμετοχής ανά τ.μ. πριν την ανωτέρω επιδότηση της Περιφέρειας ανέρχεται στα 372€ και η 
επιβάρυνση εγγραφής (RF) στα 250€. Το τελικό συνολικό κόστος συμμετοχής μετά την 
ανωτέρω επιδότηση για κάθε έναν από τους εκθέτες, ο αριθμός τους και ο χώρος που θα τους 
δοθεί θα καθοριστεί τις αμέσως επόμενες ημέρες σε συνεργασία με την  Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και  Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece) που θα επιμεληθεί του 
Εθνικού Περιπτέρου. Διευκρινίζουμε ότι μέχρι και την ημέρα ανάρτησης της πρόσκλησης δεν 
υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αφορούν στα τετραγωνικά μέτρα, στον ακριβή χώρο και 
στον αριθμό των εκθετών που θα φιλοξενηθούν, τα οποία τελικώς θα καθοριστούν και από τα 
μελλοντικά υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύσουν, λόγω της πανδημίας.  

Προϋπόθεση για να υποβάλλει αίτηση κάποια επιχείρηση της Αττικής στην εν λόγω 
δράση είναι οι εγκαταστάσεις του ιδιόκτητου οινοποιείου της να βρίσκονται εντός της 
Περιφέρειας Αττικής. Προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρηματικές δραστηριότητες 
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις 
συμμετοχής από τις προσφερόμενες θέσεις θα πραγματοποιηθεί μοριοδότηση των υποψηφίων 
εκθετών με κριτήρια που θα καθορίσει η Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής, 
όπως  η παραγωγή Π.Γ.Ε. οίνων Αττικής κατά την τελευταία τριετία και ο αριθμός των 
προηγούμενων συμμετοχών των επιχειρήσεων με την Περιφέρεια στην Prowein. 
Εξυπακούεται ότι η δράση αφορά σε οινοποιεία που παράγουν εμφιαλωμένο κρασί.  

 
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των υποψήφιων επιχειρήσεων αποτελούν: 

1. η αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο και 
σφραγισμένη με τα στοιχεία της εταιρίας 
2. η άδεια λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας του ιδιόκτητου οινοποιείου σε ισχύ 
3. οι δηλώσεις παραγωγής των δύο τελευταίων ετών 
4. τα πιστοποιητικά από την οικεία Δ.Α.Ο.Κ. για την παραγωγή οίνων με Προστατευμένη 
Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε.) για τα έτη 2020, 2019 και 2018 

http://www.prlogos.gr/kozanh/34976-3-foodexpo-2016
http://www.prlogos.gr/kozanh/34976-3-foodexpo-2016


5. για κάθε ετικέτα που θα προβληθεί στην έκθεση και φέρει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
ποιότητας, όπως βιολογικό, Π.Γ.Ε., κ.α. η επιχείρηση οφείλει να καταθέσει τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά 
6. η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο και θεωρημένη για 
το γνήσιο της υπογραφής 

 
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Αττικής με εξαγωγικό προσανατολισμό 

καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προσκομίζοντας όλα τα παραπάνω έως και την 
Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση agrotiki1@patt.gov.gr (και 
κοινοποίηση στο thanos.antonopoulos@patt.gov.gr) 

 
Συνημμένα:  1) αίτηση επιχείρησης 

                      2) υπεύθυνη δήλωση 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Περιφέρεια Αττικής 
Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής 
Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της 
 
κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος τηλ: 2132065771 
κ. Σταυρουλάκη Βασιλική τηλ: 2132065770  
κ. Κωνσταντοπούλου Μαρία τηλ: 2132065745 
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