
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για συμμετοχή επιχειρήσεων σε περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή Έκθεση 

Τροφίμων-Ποτών «Summer Fancy Food Show 2019» / Νέα Υόρκη -Αμερική 

  Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να συμμετάσχει στη 

Διεθνή Έκθεση Τροφίμων – Ποτών «Summer Fancy Food Show 2019» που θα 

πραγματοποιηθεί  από 23–25 Ιουνίου 2019 στον εκθεσιακό χώρο Jacob Javits 

Convention Centre. Η πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις τροφίμων και 

ποτών που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της αρμοδιότητας.  

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.  

Σκοπός της Περιφέρειας Αττικής, με την παρουσία της στην διοργάνωση 

«Summer Fancy Food Show 2019» είναι να προβάλλει και να προωθήσει τον 

αγροτοδιατροφικό τομέα της. Ως εκ τούτου, η Περιφέρεια θα επιδοτήσει το κόστος 

συμμετοχής κατά 60% για την ενοικίαση περιπτέρων εμβαδού ενός booth (9,3τ.μ.) 

και μισού booth (4,65τ.μ.) (το υπόλοιπο 40% θα το επιβαρυνθούν οι εκθέτες). Το 

τελικό κόστος για κάθε εκθέτη μετά την ανωτέρω επιδότηση της Περιφέρειας θα 

είναι περίπου στα 2.780€ πλέον Φ.Π.Α. για το ένα booth και 1.390€ πλέον Φ.Π.Α. για 

το μισό booth. 

        Προϋπόθεση για την συμμετοχή των επιχειρήσεων στο περίπτερο της 

Περιφέρειας Αττικής είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί εντός της 

Περιφέρειας ή η δραστηριότητα της επιχείρησης να συμβάλλει στην αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Αττικής (εξαιρούνται οι τομείς 

ετικετοποίησης και διαφήμισης μιας εταιρείας καθώς και εταιρείες logistics). 

Διευκρινίζεται ότι δεν αρκεί μόνο η έδρα ή η αποθήκη μιας επιχείρησης να βρίσκεται 

εντός της Αττικής. Επιπλέον, θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρηματικές 

δραστηριότητες συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών και εκθετών οι οποίοι είναι 

αμιγώς παραγωγοί ή μεταποιητές και δεν έχουν ξανασυμμετάσχει σε περίπτερο της 

Περιφέρειας. Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότερες από δέκα αιτήσεις 

συμμετοχής θα γίνει επιλογή των εκθετών βάσει μοριοδότησης με κριτήρια που θα 

ορίσει η Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής. Διευκρινίζεται ότι για την 

επιλογή της θέσης της κάθε επιχείρησης εντός του ενιαίου περιπτέρου της 

Περιφέρειας, θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων εκθετών. 

        Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Αττικής με εξαγωγικό προσανατολισμό 

καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως και την 28
η
 Φεβρουαρίου 2019 

με αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση agrotiki1@patt.gov.gr ή στο fax της 

υπηρεσίας 2132065020 (Δεν θα γίνονται δεκτές, ανυπόγραφες αιτήσεις και χωρίς τη 

σφραγίδα της επιχείρησης).  

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: 

1) παραστατικά που αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση είτε παράγει είτε 

τυποποιεί -μεταποιεί  το προϊόν της εντός της Αττικής (π.χ άδεια λειτουργίας 

σε ισχύ, τιμολόγια ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο συνάγεται ότι η 

παραγωγή ή η μεταποίηση ή τυποποίηση γίνεται στην Αττική) 

2) την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο, 

σφραγισμένη με την σφραγίδα της επιχείρησης και θεωρημένη με το γνήσιο 

της υπογραφής. 

Σημειώνεται ότι μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η υπηρεσία μας 

θα ενημερώσει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την έκδοση των απαιτούμενων 

πιστοποιητικών αναφορικά με τα προϊόντα που πρόκειται να εκθέσουν. 
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. Μπιτακλή Ελένη τηλ: 2132065772  

agrotiki1@patt.gov.gr%20

