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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ           

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/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 26η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 222/2018 

Σήμερα 30/8/2018 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. 163218/24-8-
2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
24-8-2018 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 12ο Η.Δ. 

Έγκριση σκοπιμότητας προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης 
προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019. 

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα 
πέντε (75) παρόντων επί του συνόλου των εκατό (100) Περιφερειακών Συμβούλων, 
λόγω μη αναπλήρωσης της αποβιώσασας Περιφερειακής Συμβούλου Ελένης
Τσίτσου-Αστρινάκη (άρθρο 10 παρ.3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011). 
 
Οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος 
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
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Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος 
Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου 
Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, 
Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου 
Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, 
Βρύνα Φωτεινή, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός
Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου 
Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, 
Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας 
Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, 
Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, 
Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη 
Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη 
Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Παππά Παναγιώτα, 
Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός 
Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, 
Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τουτουντζή 
Παρασκευή (Βούλα), Φαρμάκης Ταξιάρχης, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη 
Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
 
Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, 
Γούλας Απόστολος, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, 
Κορομάντζος Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος 
Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πάντζας Σπυρίδων, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, 
Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Τζίβα Αιμιλία, Τσαβαλιά 
Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, 
Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
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. οικ. 3632/13-7-2018 εισήγησή του,
που 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 Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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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 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 Δράσεων και Οικονομικό 
Πρόγραμμα, Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης)». (Άξονας 3/ Μέτρο 3.2/ 
Στόχος 3.2.1 σελ.62) Τίτλος Δράσης: «Ενίσχυση ενεργειών που βελτιώνουν την 
εξωστρέφεια της περιφερειακής οικονομίας (Συμμετοχή σε εκθέσεις για την 
προώθηση των ελληνικών γεωργικών προϊόντων)»  

 
Εισηγούμαστε: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε Διεθνείς 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 

ΑΔΑ: 6ΑΑΦ7Λ7-ΛΑ4



 4 

χώρο που φιλοξενούνται οι εθνικές συμμετοχές των κρατών, γιατί έτσι εξασφαλίζεται 
μεγαλύτερη προβολή και επισκεψιμότητα του περιπτέρου της. Εξάλλου η 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 2019 
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 2019 φαίνονται κατά χρονική 
σειρά στον πίνακα που ακολουθεί.  

 
 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019 

  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΟΡΓΑ
ΝΩΤΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 
συμπ. ΦΠΑ 

24% 

1 

FOOD 
EXPO-

OENOTELIA 
Διεθνής Έκθεση 

Τροφίμων & 
Ποτών 

Τρόφιμα, 
ποτά, οίνος 

16-18/3/2019 
FORUM 
AE 

Metropolit
an expo 

αεροδρόμιο 
Ελ.Βενιζέλος 

36.862,72 € 

2 
PROWEIN    

Ντίσελντοφ/ 
Γερμανία 

Οίνος-Ποτά 17-19/03/19 
  Messe 

Düsseldorf 
GmbH 

Ντίσελντο
φ 

49.150,38 € 

3 
Ελλάδα, 

Γιορτή, Γεύσεις 
Τρόφιμα & 
ποτά 

Μάιος 2019 
(Δεν έχει οριστεί 

ακριβής 
ημερομηνία για το 

2019)            

ΑΘΗΝΟ
ΡΑΜΑ-
ΔΕΣΜΗ 

ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
Α.Ε. 

Γκάζι, 
Τεχνόπολη, 

Αθήνα 
18.426,40 € 

4 

SUMMER 
FANCY FOOD 

SHOW Νέα 
Υόρκη 

Τρόφιμα, ποτά 
(μη αλκοολούχα 

ποτά)  

Τέλος Ιουνίου-
Αρχές Ιουλίου 

(Δεν έχει οριστεί 
ακριβής 

ημερομηνία για το 
2019)      

 
 

SPECIALTY 
FOOD 

ASSOCIATI
ON 

Νέα Υόρκη 65.378,93 € 

5 
ANUGA 

Κολωνία 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

Τρόφιμα& 
ποτά 

5-9/10/2019 
Koelnme

sse GmbH 
Κολωνία 81.125,76 € 

6  Market Expo 

Τρόφιμα, 
Γαλακτοκομικά/τυ

ροκομικά, 
Παραδοσιακά 

Προϊόντα, Ποτά-

Οκτώβριος- 
Νοέμβριος 2019 
(Δεν έχει οριστεί 

ημερομηνία για το 
2019)             

ROTA 
AE 

Metropolit
an expo 

αεροδρόμιο 
Ελ.Βενιζέλος 

18.113,92 € 
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Αναψυκτικά, 
Ζαχαρώδη, 

Καπνικά, κ.α 

7 

Natural 
Products 

Scandinavia & 
Nordic Organic 

Food Fair  
Μάλμε (Σουηδία) 

Βιολογικά & 
φυσικά προϊόντα 
(τρόφιμα & ποτά-
απαγορεύονται τα 
οινοπνευματώδη- 

καλλυντικά, 
φυσικής 

φροντίδας, 
προσωπικής 

υγιεινής. ) 

13-14/11/2019  

 
(Diversified 

Communicat
ions)  

Μάλμε  39.481,60 € 

8 

FESTIVAL 
ελληνικού 
μελιού & 

προϊόντων 
μέλισσας 

Μέλι & 
προϊόντα 
μέλισσας 

6-9/12/2019 
 

Ε.Ο.Σ.Σ. ΣΕΦ 11.383,20 € 

9 

SIAL 
MIDDLE EAST  

Abu Dhabi 
/Ηνωμένα 
Αραβικά 
Εμιράτα 

Τρόφιμα και 
Ποτά (μη 

αλκοολούχα) 

Νοέμβριος-
Δεκέμβριος 2019 
(Δεν έχει οριστεί 

ημερομηνία για το 
2019)  

Sial 
Middle East 

FZLLC  
Abu Dhabi  89.689,20 € 

 
Αναλυτικότερα στοιχεία για την κάθε έκθεση: 
1) 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. Φέτος, προσέλκυσε 72.000 επαγγελματίες από 
31.500 επιχειρήσεις της Οργανωμένης Λιανικής, του Χονδρεμπορίου, της Βιομηχανίας 
Τροφίμων και Ποτών, των Ξενοδοχείων και της Μαζικής Εστίασης. Το 2018 
συγκέντρωσε 2.930 διεθνείς επισκέπτες από 94 χώρες, από τους οποίους οι 800 
εντάχθηκαν στο πρόγραμμα hosted buyers και πραγματοποίησαν 15.000 
προγραμματισμένα b2b meetings με τους εκθέτες. Παράλληλα στο χώρο της έκθεσης 
λειτούργησε και η διεθνής έκθεση Οίνων & Αποσταγμάτων OENOTELIA 2018 
παρουσιάζοντας το πανόραμα του ελληνικού αμπελώνα με τη συμμετοχή 146 εκθετών 
(οινοποιών- αποσταγματοποιών). Από τις b2b συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, 
προέκυψαν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες οι οποίες ενίσχυσαν την εξωστρέφεια 
των Ελλήνων παραγωγών. H Περιφέρεια Αττικής το 2018 συμμετείχε στην 
συγκεκριμένη έκθεση με (20) είκοσι επιχειρήσεις και με παράλληλες δράσεις για την 
προώθηση των προϊόντων της.  
εκτιμώμενο κόστος:  
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου: 28.728 € 
Αφορά ομαδικό περίπτερο στο οποίο θα υπάρχει χώρος πληροφόρησης ( έως 9m2) 
της Περιφέρειας και θα φιλοξενηθούν κατά μέσο όρο 25 εκθέτες οι οποίοι θα 
καταλάβουν από 96 έως 213 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: 1000 € 
Κόστος δημιουργίας εκτυπώσεων περιπτέρου, αναλώσιμα-κεράσματα 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 36.862,72 € περίπου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%) 
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2) Η Διεθνής 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. Στην έκθεση του 2018 οι εκθέτες ανήλθαν στους 6.870 από όλο τον κόσμο και 
την επισκέφθηκαν 60.000 επαγγελματίες από 133 χώρες. Οι οινοπαραγωγές χώρες με 
τους περισσότερους εκθέτες ήταν η Ιταλία, φθάνοντας τους 1.741, η Γαλλία  με 1.555, 
η Γερμανία με 1.011, η Ισπανία με 625, η Πορτογαλία με 380 και η Αυστρία με 337. Η 
ελληνική συμμετοχή είχε δυναμική παρουσία παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα (10η σε 
σειρά κατάταξης) με 102 συμμετοχές. Η  Περιφέρεια Αττικής αποσκοπώντας στην 
στήριξη της προσπάθειας για την ανάδειξη και την προώθηση των εξαιρετικής 
ποιότητας οινικών προϊόντων της, συμμετείχε για πρώτη φορά στην εν λόγω έκθεση, η 
οποία πραγματοποιήθηκε από 18 – 20 Μαρτίου 2018 στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. 
Συνολικά, στο Περίπτερο της Περιφέρειας πραγματοποιήθηκαν 94 εμπορικές επαφές-
συναντήσεις (b2b). Κάθε επιχείρηση πραγματοποίησε κατά μ.ο. 19 επαγγελματικές 
συναντήσεις (b2b), κάποιες από τις οποίες έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνίες. Το 
σύνολο των ερωτηθέντων εκδήλωσε την προσδοκία του για μελλοντική συνεργασία με 
την Περιφέρεια Αττικής σε μια επόμενη συμμετοχή τους σε Διεθνή Έκθεση, με βαθμό 
πρόθεσης συνεργασίας 9,8 με άριστα το 10. 
εκτιμώμενο κόστος:  
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου- επιβάρυνση εγγραφής 
(registration fee): 19.737,4€ περίπου 
Αφορά ομαδικό περίπτερο, στο οποίο θα υπάρχει χώρος πληροφόρησης της 
Περιφέρειας και θα φιλοξενηθούν 5-12 εκθέτες (αριθμός που θα προκύψει ανάλογα με 
την διαθεσιμότητα των τμ από τον διοργανωτή και το ενδιαφέρον από τους εκθέτες) για 
τους οποίους θα αντιστοιχούν 5 m2 στον καθένα. 
Για κάθε εκθέτη η Περιφέρεια θα καταβάλλει το 60% του παραπάνω κόστους. Η τιμή 
ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 451,4€ και RF: 150€. 
Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 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: 49.150,38 € περίπου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%) 
 
3) Το Φεστιβάλ «ΕΛΛΑΔΑ, ΓΙΟΡΤΗ, ΓΕΥΣΕΙΣ» που διοργανώνεται από την εταιρεία 
ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 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 
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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. H Περιφέρεια Αττικής το 2018 συμμετείχε για 
πρώτη φορά στην συγκεκριμένη έκθεση με (15) δεκαπέντε επιχειρήσεις και με 
παράλληλες δράσεις για την προώθηση των προϊόντων της.  
εκτιμώμενο κόστος:  
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου: 13.860 € 
Αφορά ομαδικό περίπτερο στο οποίο θα υπάρχει χώρος πληροφόρησης (μέχρι 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 140€. 
Β) Λοιπά έξοδα: 1.000 € 
Κόστος δημιουργίας εκτυπώσεων περιπτέρου, αναλώσιμα-κεράσματα,  
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 18.426,40 € περίπου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% 
 
4) Η Διεθνής Έκθεση SUMMER FANCY FOOD SHOW είναι ετήσια επαγγελματική 
έκθεση που διοργανώνεται στη Nέα Yόρκη. Η φετινή έκθεση πραγματοποιείται από 30 
Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2018, στον Εκθεσιακό χώρο Jacob Javits Convention Center. 
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 2017 συγκέντρωσε 2.676 διεθνείς επισκέπτες από 55 
χώρες, μεταξύ των οποίων Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία, 
Αίγυπτος, Αργεντινή, Ινδία Τουρκία κ.α., οι οποίοι και πρόβαλαν περισσότερα από 
180.000 προϊόντα, ενώ την επισκέφθηκαν περισσότεροι από 16.000 επαγγελματίες 
από 100 χώρες (διανομείς, λιανέμποροι, χονδρέμποροι, εκπρόσωποι μαζικής εστίασης 
και της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών). 

εκτιμώμενο κόστος:  
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου: 24.324,9 € 
Αφορά ομαδικό περίπτερο στο οποίο θα υπάρχει χώρος πληροφόρησης 4,65m2 (½ 
booth) της Περιφέρειας και θα φιλοξενηθούν  μέχρι δέκα (10) εκθέτες οι οποίοι θα 
καταλάβουν 46,5 m2 (5 booth). 
Η Περιφέρεια θα καταβάλλει το 60% του κόστους των τετραγωνικών που αναλογούν 
στους εκθέτες. Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 747,31€. 
Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 28.400 € 
Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (παροχή αναλωσίμων-κερασμάτων, τσάντες 
προβολής 500τεμ. μεταφορά προωθητικού υλικού): 3.200€ 
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 – 6 διανυκτερεύσεις, 
αεροπορικά εισιτήρια, εσωτερικές μετακινήσεις, swaps): 16.000 € 
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Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση): 1.500 € 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 65.378,93 € περίπου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%) 
 
5) Η «ANUGA» είναι η παγκοσμίως μεγαλύτερη διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών 
και αποτελεί την σημαντικότερη επιχειρηματική και επικοινωνιακή πλατφόρμα για τον 
κλάδο. Πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια σε 284.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου στην 
Κολωνία της Γερμανίας. Στην «Anuga 2017» συμμετείχαν 107 χώρες με 
περισσότερους από 7.400 εκθέτες. Η αδιαμφισβήτητη δυναμική της έκθεσης 
επιβεβαιώθηκε, καθώς οι επισκέπτες ξεπέρασαν τους 165.000. Η Ελλάδα κατατάχθηκε 
στην 6η θέση σε επίπεδο συμμετοχών.  
Η  Περιφέρεια Αττικής συμμετείχε για πρώτη στην «Anuga 2017» με (9) εννέα εκθέτες. 
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): 43.624 € 
Αφορά ομαδικό περίπτερο στο οποίο θα υπάρχει χώρος πληροφόρησης της 
Περιφέρειας και θα φιλοξενηθούν μέχρι 12 εκθέτες για τους οποίους θα αντιστοιχούν 9 
m2.  
Για κάθε εκθέτη η Περιφέρεια θα καταβάλλει το 60% του παραπάνω κόστους. Η τιμή 
ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 480€. 
Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 21.800 € 
Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (500 τμχ πάνινες τσάντες, παροχή αναλωσίμων, 
μεταφορά προωθητικού υλικού): 1.700 € 
b2b συναντήσεις (μέσω της πλατφόρμας της έκθεσης, 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, υποστήριξη των εκθετών για την καταχώρηση στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης με βάση το marketing package, διερμηνεία): 3.500 
€ 
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: 81.125,76 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
 
6) Η έκθεση «MARKET EXPO» 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 
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συναντήσεις με τους συμμετέχοντες. Φέτος, στην έκθεση Market Expo, που θα 
πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στα Σπάτα, η  Περιφέρεια 
Αττικής θα συμμετάσχει με 12 εκθέτες (κατά μέσο όρο).  
εκτιμώμενο κόστος: 
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου: 13.608 € 
Αφορά ομαδικό περίπτερο στο οποίο θα υπάρχει χώρος πληροφόρησης (μέχρι 9m2) 
της Περιφέρειας και θα φιλοξενηθούν κατά μέσο όρο 12 εκθέτες οι οποίοι θα 
καταλάβουν 120 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: 1.000 € 
Κόστος δημιουργίας εκτυπώσεων περιπτέρου, αναλώσιμα-κεράσματα 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 18.113,92 € περίπου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% 
 
7) Η «ΝATURAL PRODUCTS SCANDINAVIA & NORDIC ORGANIC FOOD FAIR» 
είναι η μόνη B2B Έκθεση στην περιοχή της Σκανδιναβίας όπου οι εκθέτες μπορούν να 
συναντηθούν με τους προμηθευτές τους και διοργανώνεται κάθε χρόνο στον εκθεσιακό 
χώρο MalmöMässan στο Μάλμε της Σουηδίας. Η αγορά των βιολογικών προϊόντων 
των Σκανδιναβικών χωρών είναι η Νο 1 σε όλη την Ευρώπη. Η κατανάλωση φυσικών 
και βιολογικών προϊόντων στην Σκανδιναβία, αυξάνεται κατά 10% ετησίως (σε 
σύγκριση με το 5-7% της Δυτικής Ευρώπης). Για το 2018 αναμένεται 11% αύξηση στην 
ζήτηση φυσικών και βιολογικών προϊόντων. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε αγορές 570€ 
εκατ. από τους Σκανδιναβούς. Το 2017 συγκέντρωσε περισσότερους από 480 εκθέτες 
από 40 χώρες, μεταξύ των οποίων Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, 
Ισπανία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Ινδία Τουρκία κ.α. και την επισκέφθηκαν περισσότεροι 
από 5.000 επαγγελματίες από 60 χώρες. 

εκτιμώμενο κόστος:  
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου:13.440 € περίπου 
Αφορά ομαδικό περίπτερο, στο οποίο θα υπάρχει χώρος πληροφόρησης της 
Περιφέρειας και θα φιλοξενηθούν μέχρι 10 εκθέτες για τους οποίους θα αντιστοιχούν 4 
m2 (στον καθένα). 
Για κάθε εκθέτη η Περιφέρεια θα καταβάλλει το 60% του παραπάνω κόστους. Η τιμή 
ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 480 €.   
Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 18.400 € 
Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (500 τμχ. πάνινες τσάντες, 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): 2.000 € 
Οργάνωση ταξιδιού τριμελούς αντιπροσωπείας: (διαμονή – 4 διανυκτερεύσεις, 
αεροπορικά εισιτήρια, εσωτερικές μετακινήσεις): 7.500€ 
Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δημιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 
1.700 € 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 39.481,60 € περίπου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%) 
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8) Το «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ» 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 στο τριήμερο της έκθεσης. H Περιφέρεια 
Αττικής το 2017 συμμετείχε στην συγκεκριμένη έκθεση με (12) δώδεκα εκθέτες-
μελισσοκόμους. Στόχος της Περιφέρειας μέσω της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι 
να προβάλλει και να αναδείξει τον πλούτο και την μοναδική ποιότητα των 
μελισσοκομικών προϊόντων της Αττικής. 
εκτιμώμενο κόστος: 
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου: 8.280 € 
Αφορά ομαδικό περίπτερο στο οποίο θα υπάρχει χώρος πληροφόρησης (μέχρι 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 120 €. 
Β) Λοιπά έξοδα: 900 € 
Κόστος δημιουργίας εκτυπώσεων περιπτέρου,  αναλώσιμα-κεράσματα 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 11.383,20 € περίπου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% 
 
9) Η Διεθνής Έκθεση «SIAL MIDDLE EAST» 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): 52.430 € 
Αφορά ομαδικό περίπτερο, στο οποίο θα υπάρχει χώρος πληροφόρησης (8m2) της 
Περιφέρειας και θα φιλοξενηθούν μέχρι 10 εκθέτες για τους οποίους θα αντιστοιχούν 8 
m2 (στον καθένα). 
Για κάθε εκθέτη η Περιφέρεια θα καταβάλλει το 60% του παραπάνω κόστους. Η τιμή 
ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 870€ και RF: 530 €. 
Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 19.900 € 
Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (παροχή αναλωσίμων-κερασμάτων, τσάντες 
προβολής 500τεμ. μεταφορά προωθητικού υλικού): 3.200€ 
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 € 
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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): 8.500 € 
Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δημιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 
1.700 € 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 89.689,20 € περίπου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%) 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Σχεδίαση- Εκτύπωση εντύπων: Η δράση αυτή, αφορά στην παραγωγή εντύπων και 
προσκλήσεων ως προωθητικού υλικού για τις προαναφερόμενες εκθέσεις. Στο κόστος 
περιλαμβάνεται η μετάφραση των κειμένων που θα χρησιμοποιηθούν και η σχεδίαση-
εκτύπωση τους. 
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 6.000€ περίπου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
Διακόσμηση περιπτέρου με φυτά για τέσσερις εκθέσεις εσωτερικού. Στο κόστος 
περιλαμβάνεται και η μεταφορά τους 
 Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 2.000€ περίπου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ: 418.612,11 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 450.000 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 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. Δεδομένου ότι ο προγραμματισμός αφορά στο 
2019 και ορισμένες διοργανώσεις δεν έχουν ανακοινώσει την ακριβή ημερομηνία, 
ενδέχεται να υπάρξουν επικαλύψεις. 

Τα αναφερόμενα ποσά είναι ενδεικτικά, δεδομένου ότι η κοστολόγηση έχει γίνει 
βάσει του 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. 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. Επιπλέον κρίνεται σκόπιμο να 
υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας για αναπροσαρμογή-ανακατανομή τόσο των επί μέρους 
χρηματικών ποσών όσο και του συνολικού κόστους μιας ή περισσοτέρων εκθέσεων επί 
των προγραμματισμένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση του 
συνολικού προϋπολογισμού. 
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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 2019, 
εκτιμώμενου προϋπολογισμού 418.612,11 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 
και προτεινόμενου προϋπολογισμού 450.000,00 ευρώ, όπως αναλύεται στην 
ανωτέρω εισήγηση, με συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε Διεθνείς και τοπικές 
εκθέσεις Τροφίμων-Ποτών, αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και 
τη διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων  

 
Οι προτεινόμενες διοργανώσεις για το 2019 φαίνονται κατά χρονική σειρά στον 

πίνακα που ακολουθεί :  
 
 
 
 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019 
 

  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΟΡΓΑ
ΝΩΤΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 
συμπ. ΦΠΑ 

24% 

1 

FOOD 
EXPO-

OENOTELIA 
Διεθνής Έκθεση 

Τροφίμων & 
Ποτών 

Τρόφιμα, 
ποτά, οίνος 

16-18/3/2019 
FORUM 
AE 

Metropolit
an expo 

αεροδρόμιο 
Ελ.Βενιζέλος 

36.862,72 € 

2 
PROWEIN    

Ντίσελντοφ/ 
Γερμανία 

Οίνος-Ποτά 17-19/03/19 
  Messe 

Düsseldorf 
GmbH 

Ντίσελντο
φ 

49.150,38 € 

3 
Ελλάδα, 

Γιορτή, Γεύσεις 
Τρόφιμα & 
ποτά 

Μάιος 2019 
(Δεν έχει οριστεί 

ακριβής 
ημερομηνία για το 

2019)            

ΑΘΗΝΟ
ΡΑΜΑ-
ΔΕΣΜΗ 

ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
Α.Ε. 

Γκάζι, 
Τεχνόπολη, 

Αθήνα 
18.426,40 € 

4 

SUMMER 
FANCY FOOD 

SHOW Νέα 
Υόρκη 

Τρόφιμα, 
ποτά (μη 

αλκοολούχα 
ποτά)  

Τέλος Ιουνίου-
Αρχές Ιουλίου 

(Δεν έχει οριστεί 
ακριβής 

ημερομηνία για το 
2019)      

 
 

SPECIALTY 
FOOD 

ASSOCIATI
ON 

Νέα Υόρκη 65.378,93 € 

5 
ANUGA 

Κολωνία 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

Τρόφιμα& 
ποτά 

5-9/10/2019 
Koelnme

sse GmbH 
Κολωνία 81.125,76 € 

6  Market Expo 

Τρόφιμα, 
Γαλακτοκομικά/τυ

ροκομικά, 
Παραδοσιακά 

Προϊόντα, Ποτά-
Αναψυκτικά, 
Ζαχαρώδη, 

Καπνικά, κ.α 

Οκτώβριος- 
Νοέμβριος 2019 
(Δεν έχει οριστεί 

ημερομηνία για το 
2019)             

ROTA 
AE 

Metropolit
an expo 

αεροδρόμιο 
Ελ.Βενιζέλος 

18.113,92 € 
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7 

Natural 
Products 

Scandinavia & 
Nordic Organic 

Food Fair  
Μάλμε (Σουηδία) 

Βιολογικά & 
φυσικά προϊόντα 
(τρόφιμα & ποτά-
απαγορεύονται τα 
οινοπνευματώδη- 

καλλυντικά, 
φυσικής 

φροντίδας, 
προσωπικής 

υγιεινής. ) 

13-14/11/2019  

 
(Diversified 

Communicat
ions)  

Μάλμε  39.481,60 € 

8 

FESTIVAL 
ελληνικού 
μελιού & 

προϊόντων 
μέλισσας 

Μέλι & 
προϊόντα 
μέλισσας 

6-9/12/2019 
 

Ε.Ο.Σ.Σ. ΣΕΦ 11.383,20 € 

9 

SIAL 
MIDDLE EAST  

Abu Dhabi 
/Ηνωμένα 
Αραβικά 
Εμιράτα 

Τρόφιμα και 
Ποτά (μη 

αλκοολούχα) 

Νοέμβριος-
Δεκέμβριος 2019 
(Δεν έχει οριστεί 

ημερομηνία για το 
2019)  

Sial 
Middle East 

FZLLC  
Abu Dhabi  89.689,20 € 

 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. 
Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Βασιλάκη, Φ. Νικολιδάκη. 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Βλάχος, Φ. Βρύνα, Π. Ευαγγελίου, 
Κ. Καλογεράκος, Ν. Κωστόπουλος, Δ. Μαραβέλιας, Αικ. Αδαμοπούλου – 
Κουτσογιάννη, Χρ. Δανάκος, Ι. Μοίρας, Ζ. Πελέκης. 
 
Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Σγουρός, Δ. Αγγελάκη, 
Μ. Αναγνωστοπούλου, Χ. Δαμάσκος, Στ. Δήμου, Κ. Καράμπελας, Ν. Καστανιάς,  Α. 
Μεθυμάκη, Ι. Σμέρος. 
 
 
 

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

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΑΑΦ7Λ7-ΛΑ4


		2018-09-06T10:28:07+0300
	Athens




