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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού  
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής  
Ταχ.∆/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 25η  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 283/2017 

Σήµερα 27/7/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση 
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 154994/21-7-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα, στις 
21-7-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 

Θέµα 11ο Η.∆. 

Έγκριση σκοπιµότητας του προγράµµατος δράσεων προβολής και προώθησης 
προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τοµέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018. 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εξήντα επτά (67) παρόντων Περιφερειακών 
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Τζόκας Σπυρίδων, 
Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµόπουλος Νικόλαος, 
Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος 
Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία -
Καλλιόπη, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, 
Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος 
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, 
Γιαννακάκη Μαρία, ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος 
Χριστόφορος, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου Σταυρούλα, 
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Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Θεοχάρη 
Αικατερίνη (Καίτη), Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας 
Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορωναίου - Καµπά 
Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, 
Λεβέντη Αγγελική, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεταξά 
Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη, 
Πάντζας Σπυρίδων, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου Ζωή, 
Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου 
Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου 
Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), 
Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
  
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Καραµέρος Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), 
Φιλίππου Πέτρος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αποστολάκη Ευαγγελία, Βλάχος Γεώργιος,  
Βρύνα Φωτεινή, Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, ∆ανιά Νικολέττα, 
Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου 
Αικατερίνη, Καλογεράκος Κυριάκος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροµάντζος Βασίλειος, 
Κουκά Μαρίνα, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μουλιανάκης Περικλής, 
Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νικολιδάκη 
Φλωρεντία (Φλώρα), Παναγιώταρος Ηλίας, Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα –
Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, 
Σγουρός Ιωάννης, Τζίβα Αιµιλία, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Φωτόπουλος Ανδρέας, 
Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σκληβανίτη Ελένη και κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία.  
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς, αφού 
διαπίστωσε την απουσία του Γραµµατέα του Π.Σ. κ. Γεώργιου Βλάχου, όρισε 
αναπληρώτριά του, την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Αριστέα Βάβουλα, σύµφωνα µε την 
παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισµού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011). 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Τ. Φαρµάκη, ο οποίος
θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3013/20-7-2017
εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής η 
οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το αρ. 163 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Το Π∆ 145/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27.12.2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής», 
όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αρ. 109290/39629/29-12-2016 απόφαση του Γεν. 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016) «Έγκριση της 
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υπ’ αριθµ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής µε 
την οποία τροποποιείται ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής και ειδικότερα το άρθρο 60 παρ. 4 µε το οποίο το Τµήµα Φυτικής & Ζωικής 
Παραγωγής της ∆/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής µετονοµάζεται σε Τµήµα 
Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της λαµβάνοντας πρόσθετες αρµοδιότητες σχετικά 
µε την προβολή του αγροτοδιατροφικού τοµέα της Περιφέρειας Αττικής. 
3. Την αριθµ. οικ.8840 (13-1-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 
93/Β/17-1-2017) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων….σε Περιφερειακούς Συµβούλους της 
Περιφέρειας Αττικής» 
4. Την υπ’ αριθµ. 70/2017 Απόφαση της 9ης συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συµβουλίου µε θέµα «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Αττικής 
- Β’ Φάση (Επιχειρησιακό Σχέδιο, Πρόγραµµα ∆ράσεων και Οικονοµικό Πρόγραµµα, 
∆είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης)». (Άξονας 3/ Μέτρο 3.2/ Στόχος 3.2.1 
σελ.62) Τίτλος ∆ράσης: «Ενίσχυση ενεργειών που βελτιώνουν την εξωστρέφεια της 
περιφερειακής οικονοµίας (Συµµετοχή σε εκθέσεις για την προώθηση των ελληνικών 
γεωργικών προϊόντων)»  
5. Την υπ’αριθµ. 39/17-7-2017 Απόφαση της 20ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής 
Επιτροπής 
 
Εισηγούµαστε: «Συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε ∆ιεθνείς και τοπικές 
εκθέσεις Τροφίµων-Ποτών, αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό και τη διοργάνωση επιχειρηµατικών συναντήσεων»  
Η συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε εκθέσεις τροφίµων-ποτών και αγροτικών 
προϊόντων αποσκοπεί στην προβολή και την προώθηση των ποιοτικών αγροτικών 
προϊόντων της Αττικής τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, καθώς και στην 
ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που είτε παράγουν είτε µεταποιούν τα 
προϊόντα του πρωτογενή τοµέα. Η Περιφέρεια συµµετέχοντας σε εκθέσεις του 
αγροδιατροφικού κλάδου και µέσω της έµπρακτης υποστήριξης της στον παραγωγό, 
τον οινοποιό και γενικότερα τον επιχειρηµατία-µεταποιητή επιτυγχάνει τα ακόλουθα:  
α) αναγνωρίζονται τα τοπικά προϊόντα της από ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό 
β) ενδυναµώνεται περαιτέρω η πίστη και η εκτίµηση στα ελληνικά ποιοτικά προϊόντα, 
λόγω των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων τους 
γ) δηµιουργούνται νέα ερεθίσµατα στους επαγγελµατίες των κλάδων της εστίασης και 
του τουρισµού µέσω της γνώσης που αποκτούν ερχόµενοι σε επαφή µε νέα διατροφικά 
υλικά, τα οποία είτε προέρχονται από «µικρούς παραγωγούς» ή είναι καινοτόµα 
προϊόντα ήδη εδραιωµένων επιχειρήσεων 
δ) αυξάνεται η διείσδυση των ποιοτικών διατροφικών προϊόντων της περιφερειακής 
οικονοµίας στην αγορά του τουρισµού µε την υιοθέτηση τους από τις αντίστοιχες 
επιχειρήσεις του. Εξυπακούεται ότι η εδραίωση ενός προϊόντος στην εσωτερική αγορά 
είναι το σηµαντικότερο «διαβατήριό» του για επιτυχή είσοδο στην παγκόσµια αγορά.  
Στο παρόν πρόγραµµα περιλαµβάνονται: 
α) εκθεσιακά γεγονότα τοπικού χαρακτήρα 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 Αττικής επωφελείται από την άµεση επαφή µε τον τελικό αποδέκτη του 
προϊόντος του 
β) διεθνείς εµπορικές εκθέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού µέσω των οποίων 
επιτυγχάνεται η προβολή και η προώθηση των προϊόντων της Αττικής, 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 Αττικής να βρίσκεται στον 
εκθεσιακό χώρο που φιλοξενούνται οι εθνικές συµµετοχές των κρατών, γιατί έτσι 
εξασφαλίζεται µεγαλύτερη προβολή και επισκεψιµότητα του περιπτέρου της. Εξάλλου η 
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ιδιαίτερη ταυτότητα των προϊόντων της Αττικής ενισχύεται περισσότερο µέσα από το 
ήδη αναγνωρίσιµο και εδραιωµένο όνοµα, που έχουν χτίσει τα ελληνικά τρόφιµα στο 
εξωτερικό. 
Η δράση περιλαµβάνει 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, 
διερµηνείες, διοργάνωση επιχειρηµατικών συναντήσεων και διαφόρων άλλων 
εκδηλώσεων (όπως ηµερίδων, ενεργειών γευσιγνωσίας κ.α.). 
Οι εκθέσεις που προτείνεται να συµµετάσχει η Περιφέρεια Αττικής το 2018 αναφέρονται 
στον συνηµµένο πίνακα. Για τις εκθέσεις αυτές, 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 Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της προβαίνει στην υλοποίηση τους. Οι 
προτεινόµενες διοργανώσεις για το 2018 φαίνονται κατά χρονική σειρά στον πίνακα 
που ακολουθεί.  
Σηµειώνεται ότι για ορισµένες διοργανώσεις δεν έχει γνωστοποιηθεί για το 2018 η τιµή 
ανά m2 αλλά ούτε και το κόστος της επιβάρυνσης εγγραφής (registration fee), οπότε 
υπολογίστηκε µε βάση τις τιµές του 2017 µε µία προσαύξηση 5%. 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
ΤΟΠΟΣ 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 
συµπ. ΦΠΑ 

24% 

1 

ΕΞΠΟΤΡΟΦ 
ΚΑΙ 

ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 
Έκθεση 

Τροφίµων & 
Ποτών 

τρόφιµα- ποτά 
26/1-

29/1/2018 
RM International 

LTD 

Ολυµπιακό 
Κέντρο 

Ξιφασκίας/ 
Ελληνικό 

13.800 

2 
GULFOOD 
ΣΑΟΥ∆ΙΚΗ 
ΑΡΑΒΙΑ 

Τρόφιµα και 
ποτά 

18/2-
22/2/2018 

Dubai World 
Trade Centre 

(DWTC) 
Ντουµπάι 77.650 

3 

FOOD 
EXPO-

OENOTELIA 
∆ιεθνής 
Έκθεση 

Τροφίµων & 
Ποτών 

Τρόφιµα, ποτά, 
οίνος 

10-12/3/2018 FORUM AE, 

Metropolitan 
expo 

αεροδρόµιο 
Ελ.Βενιζέλος 

32.370 

4 
PROWEIN    
Ντίσελντοφ/ 
Γερµανία 

Οίνος-Ποτά 18-20/03/2018 
Messe 

Düsseldorf 
GmbH 

Ντίσελντορφ 53.320 

5 
Ελλάδα, 
Γιορτή, 
Γεύσεις 

τρόφιµα& ποτά Μαϊος 2018 
ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ-

∆ΕΣΜΗ 
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 

Γκάζι, 
Τεχνόπολη, 

Αθήνα 
19.550 

6 
Natural & 
Organic 

Products Asia 

βιολογικά 
τρόφιµα και 
ποτά, φυσικά 
προϊόντα 

Τέλος 
Αυγούστου- 

αρχές 
Σεπτεµβρίου 

Diversified 
communications 

Hong Kong 
Χονγκ Κονγκ 55.530 

7 
Super 

Market, Mini 
Market και 

Τρόφιµα, 
Γαλακτοκοµικά/ 
τυροκοµικά, 

Τέλος 
Σεπτεµβρίου 

ROTA AE 
Metropolitan 

expo 
αεροδρόµιο 

16.610 
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Αναλυτικότερα στοιχεία για την κάθε έκθεση: 
 
1) Η «ΕΞΠΟΤΡΟΦ» αποτελεί πόλο έλξης για όλους τους επαγγελµατίες του κλάδου 
Τροφίµων και Ποτών που επιµένουν ελληνικά και επενδύουν στον πλούτο της 
ελληνικής γης. Η διοργάνωση δίνει την δυνατότητα σε µεγάλες ελληνικές εταιρείες µε 
δυναµικό παρόν τόσο στην εγχώρια, όσο και στην ξένη αγορά αλλά και σε µικρούς 
παραγωγούς να προβάλλουν τα προϊόντα τους. Συγχρόνως κατά την διάρκεια της 
έκθεσης πραγµατοποιείται πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων (ηµερίδες, διαγωνισµοί, 
γευστικές δοκιµές κ.α.) οι οποίες επιπρόσθετα προβάλλουν την υψηλή διατροφική αξία 
των ελληνικών τροφίµων και ποτών καθώς και τα οφέλη της µεσογειακής διατροφής. Η 
«4η ΕΞΠΟΤΡΟΦ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 2017» σηµείωσε µεγάλη επιτυχία (µε την 
συµµετοχή 300 εκθετών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και την προσέλκυση 
περισσότερων από 50.000 επισκεπτών), ικανοποιώντας έτσι το σκοπό της συµµετοχής 
των εκθετών-επιχειρηµατιών, που φιλοξενήθηκαν στο περίπτερο της Περιφέρειας 
Αττικής, όπως αποτυπώθηκε σε ερωτηµατολόγια αξιολόγησης που τους δόθηκαν. 
εκτιµώµενο κόστος: 
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου: 10.005 € 
Αφορά οµαδικό περίπτερο στο οποίο θα υπάρχει χώρος πληροφόρησης (9m2) της 
Περιφέρειας και θα φιλοξενηθούν κατά µέσο όρο 12 εκθέτες οι οποίοι θα καταλάβουν 
100 m2  
Η Περιφέρεια θα καταβάλλει το 60% του κόστους των τετραγωνικών που αναλογούν 
στους εκθέτες. Η τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ανέρχεται στο ποσό των 145€. 
Β) Λοιπά έξοδα: 1.100 € 
Κόστος δηµιουργίας εκτυπώσεων περιπτέρου, ενοικίαση τηλεόρασης- DVD player, 
αναλώσιµα-κεράσµατα 
Συνολικό εκτιµώµενο κόστος: 13.800 € περίπου, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24% 
 
2) Η GULFOOD είναι η πιο σηµαντική εµπορική έκθεση τροφίµων και Ποτών στη Μέση 
Ανατολή η οποία προσελκύει επιχειρήσεις, που θέλουν να επεκταθούν εµπορικά στη 
Μέση Ανατολή, Νότια Ασία και Αφρική. ∆ιοργανώνεται κάθε χρόνο στο Ντουµπάι των 
Η.Α.Ε. και την επισκέπτονται περισσότεροι από 90.000 επισκέπτες, για να 
συναντήσουν περισσότερους από 4.000 εκθέτες από όλο τον κόσµο. Η Ελληνική 
συµµετοχή δίνει δυναµικό παρόν µε εξαγωγικές εταιρείες του κλάδου τροφίµων –
ποτών και του εξοπλισµού µαζικής εστίασης. 

Περίπτερο Παραδοσιακά 
Προϊόντα, Ποτά-
Αναψυκτικά, 
Ζαχαρώδη, 
Καπνικά, κ.α 

Ελ.Βενιζέλος 

8 

SIAL ΠΑΡΙΣΙ 
∆ιεθνής 
Έκθεση 

Τροφίµων- 
Ποτών 

τρόφιµα- ποτά 21-25/10/2018 Όµιλος SIAL Παρίσι 70.760 

9 
FOOD & 

LIFE 2017 
Τρόφιµα και 

ποτά 
Νοε-18 

GHM 
Gesellschaft 

Μόναχο 37.500 

10 

FESTIVAL 
ελληνικού 
µελιού & 
προϊόντων 
µέλισσας 

µέλι & προϊόντα 
µέλισσας 

1-3/12/2017 ΕΟΣΣ ΣΕΦ 11.000 

ΑΔΑ: Ω90Τ7Λ7-Ο1Χ
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Σκοπός της Περιφέρειας Αττικής, µε την παρουσία της στην διοργάνωση της 
«GULFOOD 2018» είναι να συµβάλλει στην δηµιουργία σηµαντικών ευκαιριών για τους 
συµµετέχοντες επαγγελµατίες του χώρου µε την σύναψη εµπορικών συµφωνιών µε 
αγοραστές από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και παράλληλα να 
βοηθήσει στην προσέλκυση επενδύσεων και στην ανάδειξη ευκαιριών για τον 
αγροτοδιατροφικό τοµέα της Περιφέρειας 
εκτιµώµενο κόστος:  
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου- επιβάρυνση εγγραφής 
(registration fee): 42.700 € περίπου 
Αφορά οµαδικό περίπτερο, στο οποίο θα υπάρχει χώρος πληροφόρησης της 
Περιφέρειας και θα φιλοξενηθούν κατά µέσο όρο 10 εκθέτες για τους οποίους θα 
αντιστοιχούν 9 m2 (στον καθένα). 
Για κάθε εκθέτη η Περιφέρεια θα καταβάλλει το 60% του παραπάνω κόστους. Η τιµή 
ανά τετραγωνικό µέτρο ανέρχεται στο ποσό των 590€ και RF: 790€ 
Β) Συµπληρωµατικές ∆απάνες: 19.900 € 
Προωθητικό υλικό της συµµετοχής (παροχή αναλωσίµων-κερασµάτων, µεταφορά 
προωθητικού υλικού): 2700€ 
b2b συναντήσεις (µέσω της πλατφόρµας της έκθεσης εφόσον υποστηρίζεται η 
υπηρεσία, συνεργασία µε PR Agency, µε απευθείας αποστολή newsletters σε λίστες 
µέσω επιµελητηρίων): 4.500 € 
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, 
αεροπορικά εισιτήρια, εσωτερικές µετακινήσεις): 10.000 € 
Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δηµιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 
1.700 € 
Συνολικό εκτιµώµενο κόστος: 77. 650 € περίπου (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%) 
 
3) Η «FOOD EXPO Greece» 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. Προσέλκυσε το 2017, 60.000 επαγγελµατίες 
από 25.000 επιχειρήσεις της Οργανωµένης Λιανικής, του Χονδρεµπορίου, της 
Βιοµηχανίας Τροφίµων και Ποτών, των Ξενοδοχείων και της Μαζικής Εστίασης. Το 
2017 συγκέντρωσε 2.500 διεθνείς επισκέπτες από 87 χώρες, από τους οποίους οι 650 
εντάχθηκαν στο πρόγραµµα hosted buyers και πραγµατοποίησαν 11.500 
προγραµµατισµένα b2b meetings µε τους εκθέτες. Παράλληλα στο χώρο της έκθεσης 
λειτούργησε και η διεθνής έκθεση Οίνων & Αποσταγµάτων OENOTELIA 2017 
παρουσιάζοντας το πανόραµα του ελληνικού αµπελώνα, παρουσιάζοντας 
περισσότερες από 1.100 ετικέτες από όλες τις αµπελουργικές ζώνες της χώρας. Από 
τις b2b συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν προέκυψαν σηµαντικές εµπορικές 
συµφωνίες που άνοιξαν νέους διαύλους για τους Έλληνες παραγωγούς στις µεγάλες 
αγορές-στόχους του εξωτερικού 
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου: 25.200 € 
Αφορά οµαδικό περίπτερο στο οποίο θα υπάρχει χώρος πληροφόρησης (9m2) της 
Περιφέρειας και θα φιλοξενηθούν κατά µέσο όρο 25 εκθέτες οι οποίοι θα καταλάβουν 
185 m2 . 
Η Περιφέρεια θα καταβάλλει το 60% του κόστους των τετραγωνικών που αναλογούν 
στους εκθέτες. Η τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ανέρχεται στο ποσό των 210 €. 
Β) Λοιπά έξοδα: 900 € 
Κόστος δηµιουργίας εκτυπώσεων περιπτέρου, αναλώσιµα-κεράσµατα 
Συνολικό εκτιµώµενο κόστος: 32.370 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 

ΑΔΑ: Ω90Τ7Λ7-Ο1Χ
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4) Η ∆ιεθνής Έκθεση Οίνων-Ποτών PROWEIN, είναι η σπουδαιότερη έκθεση για το 
κρασί στη Γερµανία και µια από τις κορυφαίες παγκόσµιες εκθέσεις για το κρασί και τα 
ποτά. Το 2017 επισκέφθηκαν την PROWEIN 58.500 επαγγελµατίες ενώ οι εκθέτες 
ανήλθαν στους 6.500. Για τους έλληνες οινοποιούς, η ∆ιεθνής 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. Έτσι εξηγείται η 
µεγάλη συµµετοχή των Ελλήνων παραγωγών /εξαγωγέων σ’ αυτήν την έκθεση κάθε 
χρόνο.  
εκτιµώµενο κόστος:  
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου- επιβάρυνση εγγραφής 
(registration fee): 23.100 € περίπου 
Αφορά οµαδικό περίπτερο, στο οποίο θα υπάρχει χώρος πληροφόρησης της 
Περιφέρειας και θα φιλοξενηθούν κατά µέσο όρο 10 εκθέτες για τους οποίους θα 
αντιστοιχούν 7 m2 (στον καθένα). 
Για κάθε εκθέτη η Περιφέρεια θα καταβάλλει το 60% του παραπάνω κόστους. Η τιµή 
ανά τετραγωνικό µέτρο ανέρχεται στο ποσό των 450€ και RF: 150€. 
Β) Συµπληρωµατικές ∆απάνες: 19.900 € 
Προωθητικό υλικό της συµµετοχής (500 τµχ. πάνινες τσάντες ή άλλου τύπου 
προωθητικό υλικό αναλόγου κόστους, παροχή αναλωσίµων-κερασµάτων, µεταφορά 
προωθητικού υλικού): 2.700 € 
b2b συναντήσεις (µέσω της πλατφόρµας της έκθεσης εφόσον υποστηρίζεται η 
υπηρεσία, συνεργασία µε PR Agency, µε απευθείας αποστολή newsletters σε λίστες 
µέσω επιµελητηρίων): 4.500 € 
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): 8.500 € 
Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δηµιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 
1.700 € 
Συνολικό εκτιµώµενο κόστος: 53.320 € περίπου (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%) 
 
5) Το Φεστιβάλ «Ελλάδα, Γιορτή, Γεύσεις» που διοργανώνεται από την εταιρεία 
∆ΕΣΜΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. (περιοδικό «Αθηνόραµα», www.athinorama.gr, 
www.athinoramaumami.gr) είναι µια πολυεπίπεδη εκδήλωση η οποία έχει σαν κύριο 
στόχο την ανάδειξη ελληνικών διατροφικών προϊόντων (µε κοινό χαρακτηριστικό τη 
βεβαιωµένη ποιότητα), µέσα από θεσµούς επιβράβευσης, δοκιµές αξιολόγησης και 
δηµοσιογραφικά θέµατα. Συγκεντρώνει τους καλύτερους µικρούς Έλληνες 
παραγωγούς στον ατµοσφαιρικό χώρο της Τεχνόπολης και δίνει τη δυνατότητα στους 
επισκέπτες να τους γνωρίσουν, να δοκιµάσουν τα εκλεκτά προϊόντα τους και να τα 
αγοράσουν. Το Φεστιβάλ «Ελλάδα, Γιορτή, Γεύσεις» έχει το χαρακτήρα µιας 
ευρύτερης γιορτής στη διάρκεια της οποίας η ποιοτική Ελληνική γευστική 
πραγµατικότητα συναντάται µε τον πολιτισµό µέσα από µια σειρά από δρώµενα 
(µουσική, θεατρικά happenings, εικαστικές παρεµβάσεις, κ.α.  
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου: 14.850 € 
Αφορά οµαδικό περίπτερο στο οποίο θα υπάρχει χώρος πληροφόρησης (9m2) της 
Περιφέρειας και θα φιλοξενηθούν κατά µέσο όρο 15 εκθέτες οι οποίοι θα καταλάβουν 
150 m2 . 
Η Περιφέρεια θα καταβάλλει το 60% του κόστους των τετραγωνικών που αναλογούν 
στους εκθέτες. Η τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ανέρχεται στο ποσό των 150€. 
Β) Λοιπά έξοδα: 900 € 

ΑΔΑ: Ω90Τ7Λ7-Ο1Χ
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Κόστος δηµιουργίας εκτυπώσεων περιπτέρου, ενοικίαση τηλεόρασης- DVD player, 
αναλώσιµα-κεράσµατα,  
Συνολικό εκτιµώµενο κόστος: 19.550 € περίπου, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24% 
 
6) Η NATURAL & ORGANIC PRODUCTS ASIA είναι η µοναδική επαγγελµατική 
έκθεση Βιολογικών & Φυσικών Προϊόντων για όλη την Ασία µε µεγάλη ζήτηση σε 
Ελληνικά προϊόντα όπως: ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, γιαούρτι, µέλι, πορτοκάλια, ντοµάτες 
κ.α. Προσελκύει πάνω από 8.000 αγοραστές από όλη την Ασία και κάθε χρόνο 
κλείνονται σηµαντικές συµφωνίες µε αγοραστές & διανοµείς του εξωτερικού. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι το Hong Kong είναι 4ο στον κόσµο στην ευκολία σύναψης εµπορικών 
σχέσεων (βάσει στοιχείων της Παγκόσµιας Τράπεζας) ενώ οι µεγαλύτεροι Κινέζοι 
διανοµείς και χονδρέµποροι έχουν έδρα ή παρουσία στο Χονγκ Κονγκ.  
εκτιµώµενο κόστος:  
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου: 20.076 € περίπου 
Αφορά οµαδικό περίπτερο, στο οποίο θα υπάρχει χώρος πληροφόρησης της 
Περιφέρειας και θα φιλοξενηθούν µέχρι 10 εκθέτες για τους οποίους θα αντιστοιχούν 6 
m2 (στον καθένα). 
Για κάθε εκθέτη η Περιφέρεια θα καταβάλλει το 60% του παραπάνω κόστους. Η τιµή 
ανά τετραγωνικό µέτρο ανέρχεται στο ποσό των 478 €. 
Β) Συµπληρωµατικές ∆απάνες: 24.700 € 
Προωθητικό υλικό της συµµετοχής (500 τµχ. πάνινες τσάντες, παροχή αναλωσίµων-
κερασµάτων, µεταφορά προωθητικού υλικού): 3.700 € 
b2b συναντήσεις (µέσω της πλατφόρµας της έκθεσης εφόσον υποστηρίζεται η 
υπηρεσία, συνεργασία µε PR Agency, µε απευθείας αποστολή newsletters σε λίστες 
µέσω επιµελητηρίων): 5.000 € 
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): 11.300 € 
Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δηµιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 
1.700 € 
Συνολικό εκτιµώµενο κόστος: 55.530 € περίπου (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%) 
 
7) Η έκθεση Super Market, Mini Market και Περίπτερο είναι µια έκθεση εξειδικευµένη 
για τη µικρή και οργανωµένη λιανική. 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. 
εκτιµώµενο κόστος: 
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου: 11.592 € 
Αφορά οµαδικό περίπτερο στο οποίο θα υπάρχει χώρος πληροφόρησης (9m2) της 
Περιφέρειας και θα φιλοξενηθούν κατά µέσο όρο 12 εκθέτες οι οποίοι θα καταλάβουν 
100 m2  
Η Περιφέρεια θα καταβάλλει το 60% του κόστους των τετραγωνικών που αναλογούν 
στους εκθέτες. Η τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ανέρχεται στο ποσό των 168 €. 
Β) Λοιπά έξοδα: 1.100 € 

ΑΔΑ: Ω90Τ7Λ7-Ο1Χ
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Κόστος δηµιουργίας εκτυπώσεων περιπτέρου, ενοικίαση τηλεόρασης- DVD player, 
αναλώσιµα-κεράσµατα 
Συνολικό εκτιµώµενο κόστος: 16.610 € περίπου, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24% 
 
8) H έκθεση «SIAL Paris » 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 
2016 που έλαβε µέρος για πρώτη φορά και η Περιφέρεια Αττικής 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 συµµετοχής της η Περιφέρεια Αττικής έδωσε την δυνατότητα σε επιχειρήσεις 
να προβάλλουν τα προϊόντα τους, να ενηµερώσουν για την ποιότητά τους αλλά και να 
ενηµερωθούν για τις σύγχρονες τάσεις και καινοτοµίες που αφορούν στον κλάδο των 
τροφίµων και ποτών. Ο στόχος της Περιφέρειας Αττικής στη εν λόγω έκθεση 
επετεύχθη και οι φιλοξενούµενοι εξέφρασαν θετικά σχόλια τα οποία αποτυπωθήκαν σε 
ερωτηµατολόγια αξιολόγησης.  
Εκτιµώµενο κόστος:   
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου- επιβάρυνση εγγραφής 
(registration fee): 36.260 € περίπου 
Αφορά οµαδικό περίπτερο, στο οποίο θα υπάρχει χώρος πληροφόρησης της 
Περιφέρειας και θα φιλοξενηθούν κατά µέσο όρο 10 εκθέτες για τους οποίους θα 
αντιστοιχούν 9 m2 (στον καθένα). 
Για κάθε εκθέτη η Περιφέρεια θα καταβάλλει το 60% του παραπάνω κόστους. Η τιµή 
ανά τετραγωνικό µέτρο ανέρχεται στο ποσό των 520€ και RF: 500 €. 
Β) Συµπληρωµατικές ∆απάνες: 20.800 € 
Προωθητικό υλικό της συµµετοχής (παροχή αναλωσίµων-κερασµάτων, µεταφορά 
προωθητικού υλικού): 2.700€ 
b2b συναντήσεις (µέσω της πλατφόρµας της έκθεσης εφόσον υποστηρίζεται η 
υπηρεσία, συνεργασία µε PR Agency, µε απευθείας αποστολή newsletters σε λίστες 
µέσω επιµελητηρίων): 4.500 € 
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, 
αεροπορικά εισιτήρια, εσωτερικές µετακινήσεις): 9.400 € 
Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δηµιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 
1.700 € 
Συνολικό εκτιµώµενο κόστος: 70.760 € περίπου (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%) 
 
9) Η FOOD & LIFE 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. 
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Εκτιµώµενο κόστος:   
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου- επιβάρυνση εγγραφής 
(registration fee): 13.845 € περίπου 
Αφορά οµαδικό περίπτερο στο οποίο θα υπάρχει χώρος πληροφόρησης της 
Περιφέρειας και θα φιλοξενηθούν µέχρι 10 εκθέτες για τους οποίους θα αντιστοιχούν 
περίπου 4m2 (στον καθένα). 
Για κάθε εκθέτη η Περιφέρεια θα καταβάλλει το 60% του παραπάνω κόστους. Η τιµή 
ανά τετραγωνικό µέτρο ανέρχεται στο ποσό των 393 € και RF: 263 €. 
Β) Συµπληρωµατικές ∆απάνες: 16.400 € 
Προωθητικό υλικό της συµµετοχής (παροχή αναλωσίµων-κερασµάτων, µεταφορά 
προωθητικού υλικού): 2.700 € 
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, 
αεροπορικά εισιτήρια, εσωτερικές µετακινήσεις): 9.500 € 
Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δηµιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 
1.700 € 
Συνολικό εκτιµώµενο κόστος: 37.500 € περίπου (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%) 
 
10) Το «Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας» 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 
εκτιµώµενο κόστος: 
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου: 7.245 € 
Αφορά οµαδικό περίπτερο στο οποίο θα υπάρχει χώρος πληροφόρησης (9m2) της 
Περιφέρειας και θα φιλοξενηθούν κατά µέσο όρο 12 εκθέτες οι οποίοι θα καταλάβουν 
100 m2  
Η Περιφέρεια θα καταβάλλει το 60% του κόστους των τετραγωνικών που αναλογούν 
στους εκθέτες. Η τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ανέρχεται στο ποσό των 105 €. 
Β) Λοιπά έξοδα: 1.600 € 
Κόστος δηµιουργίας εκτυπώσεων περιπτέρου, ενοικίαση τηλεόρασης- DVD player, 
αναλώσιµα-κεράσµατα 
Συνολικό εκτιµώµενο κόστος: 11.000 € περίπου, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24% 
 
Σχεδίαση- Εκτύπωση εντύπων : Η δράση αυτή, αφορά την παραγωγή εντύπων ως 
προωθητικού υλικού για τις προαναφερόµενες εκθέσεις. Στο κόστος περιλαµβάνεται η 
µετάφραση των κειµένων που θα χρησιµοποιηθούν για τα έντυπα. και η σχεδίαση-
εκτύπωση προσκλήσεων όπου απαιτηθεί. Συνολικό εκτιµώµενο κόστος: 12.400 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ: 400.490 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 420.000 ευρώ 
Εξυπακούεται ότι η συµµετοχή της Περιφέρειας στις εκθέσεις που προαναφέρθηκαν 
θεωρείται αναγκαία, όµως τελικά θα εξαρτηθεί: 
- από την εκδήλωση ενδιαφέροντος των εκθετών. Για τις διεθνείς εκθέσεις εξωτερικού 
κρίνεται σκόπιµο η συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής να αποτελείται κατ’ ελάχιστο 
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από 7 εκθέτες, ενώ για τις εκθέσεις που διεξάγονται στην Ελλάδα, από 9 εκθέτες. 
Ιδιαίτερα για τις εκθέσεις οίνου επειδή απευθύνονται σε µικρότερο αριθµό 
ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων προτείνεται η συµµετοχή να αποτελείται το ελάχιστο 
από 5 εκθέτες. 
- από την ηµεροµηνία διεξαγωγής. ∆εδοµένου ότι ο προγραµµατισµός αφορά στο 2018 
και ορισµένες διοργανώσεις δεν έχουν ανακοινώσει την ακριβή ηµεροµηνία, ενδέχεται 
να υπάρξουν επικαλύψεις. 
Τα αναφερόµενα ποσά είναι ενδεικτικά, δεδοµένου ότι η κοστολόγηση έχει γίνει µε 
µέσο όρο αριθµού εκθετών, για τις εκθέσεις που συµµετείχαµε έως τώρα, ενώ για αυτές 
που θα λάβουµε µέρος για πρώτη φορά ο αριθµός των εκθετών είναι εκτιµώµενος. 
Ορισµένες διοργανώσεις δεν έχουν ανακοινώσει το τιµολόγιο τους για το 2018. Αν και 
για την εκτίµηση του κόστους της οργάνωσης του ταξιδίου της τριµελούς 
αντιπροσωπείας έχει ληφθεί υπόψη η µεγάλη ζήτηση που παρουσιάζεται σε 
αεροπορικά εισιτήρια και καταλύµατα την περίοδο διεξαγωγής µιας έκθεσης ενδέχεται 
να µεταβληθεί γιατί επηρεάζεται από την χρονική στιγµή της κράτησης.  
Συνεπώς, τα αναφερόµενα ποσά µπορεί να αυξηθούν χωρίς να υπερβούν το ανώτατο 
όριο του προϋπολογισµού της δράσης. 

 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Εγκρίνει τη σκοπιµότητα του προγράµµατος δράσεων προβολής και προώθησης 

προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τοµέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018, 
εκτιµώµενου προϋπολογισµού 400.490,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) 
και προτεινόµενου προϋπολογισµού 420.000,00 ευρώ, όπως αναλύεται στην 
ανωτέρω εισήγηση, µε συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε ∆ιεθνείς και τοπικές 
εκθέσεις Τροφίµων-Ποτών, αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και 
τη διοργάνωση επιχειρηµατικών συναντήσεων.  
Οι προτεινόµενες διοργανώσεις για το 2018 φαίνονται κατά χρονική σειρά στον 

πίνακα που ακολουθεί.  
 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 
συµπ. ΦΠΑ 

24% 

1 

ΕΞΠΟΤΡΟΦ 
ΚΑΙ 

ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 
Έκθεση 

Τροφίµων & 
Ποτών 

τρόφιµα- ποτά 
26/1-

29/1/2018 
RM International 

LTD 

Ολυµπιακό 
Κέντρο 

Ξιφασκίας/ 
Ελληνικό 

13.800 

2 
GULFOOD 
ΣΑΟΥ∆ΙΚΗ 
ΑΡΑΒΙΑ 

Τρόφιµα και 
ποτά 

18/2-
22/2/2018 

Dubai World 
Trade Centre 

(DWTC) 
Ντουµπάι 77.650 

3 

FOOD 
EXPO-

OENOTELIA 
∆ιεθνής 
Έκθεση 

Τροφίµων & 

Τρόφιµα, ποτά, 
οίνος 

10-12/3/2018 FORUM AE, 

Metropolitan 
expo 

αεροδρόµιο 
Ελ.Βενιζέλος 

32.370 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Χρ. 
Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Ν. Αδαµόπουλος, Α. Βασιλάκη, Α. Μαντάς. 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Μ. Αναγνωστοπούλου, Χ. 
∆αµάσκος, Π. Καµάρας, Κ. Καράµπελας, Ν. Καστανιάς,  Α. Ροκοφύλλου, Ι. Σµέρος, Ζ. 
Ράικου. 
 

 

 

Ποτών 

4 
PROWEIN    
Ντίσελντοφ/ 
Γερµανία 

Οίνος-Ποτά 18-20/03/2018 
Messe 

Düsseldorf 
GmbH 

Ντίσελντορφ 53.320 

5 
Ελλάδα, 
Γιορτή, 
Γεύσεις 

τρόφιµα& ποτά Μαϊος 2018 
ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ-

∆ΕΣΜΗ 
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 

Γκάζι, 
Τεχνόπολη, 
Αθήνα 

19.550 

6 
Natural & 
Organic 

Products Asia 

βιολογικά 
τρόφιµα και 
ποτά, φυσικά 
προϊόντα 

Τέλος 
Αυγούστου- 
αρχές 

Σεπτεµβρίου 

Diversified 
communications 

Hong Kong 
Χονγκ Κονγκ 55.530 

7 

Super 
Market, Mini 
Market και 
Περίπτερο 

Τρόφιµα, 
Γαλακτοκοµικά/ 
τυροκοµικά, 
Παραδοσιακά 
Προϊόντα, Ποτά-
Αναψυκτικά, 
Ζαχαρώδη, 
Καπνικά, κ.α 

Τέλος 
Σεπτεµβρίου 

ROTA AE 

Metropolitan 
expo 

αεροδρόµιο 
Ελ.Βενιζέλος 

16.610 

8 

SIAL ΠΑΡΙΣΙ 
∆ιεθνής 
Έκθεση 
Τροφίµων- 
Ποτών 

τρόφιµα- ποτά 21-25/10/2018 Όµιλος SIAL Παρίσι 70.760 

9 
FOOD & 

LIFE 2017 
Τρόφιµα και 

ποτά 
Νοε-18 

GHM 
Gesellschaft 

Μόναχο 37.500 

10 

FESTIVAL 
ελληνικού 
µελιού & 
προϊόντων 
µέλισσας 

µέλι & προϊόντα 
µέλισσας 

1-3/12/2017 ΕΟΣΣ ΣΕΦ 11.000 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΑΡΙΣΤΕΑ ΒΑΒΟΥΛΑ 
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