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Συνεδρίαση 11η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 85/2021 

Σήμερα 28/4/2021, ημέρα Μ. 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) και Γ) της υπ’ αριθμ. 427/2020 εγκυκλίου της Δ/νσης Οργάνωσης & 
Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-
ΠΓΦ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 324620/22-4-2021 πρόσκλησης του Προέδρου κ. 
Χρήστου Θεοδωρόπουλου που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 22/4/2021 αντίστοιχα, στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα 
από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 3ο Η.Δ. 

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για το πρόγραμμα δράσεων προβολής και 
προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το Β’ 
Εξάμηνο του 2021.  
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα πέντε 
(85) 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 
 
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, 
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Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, 
Βαθιώτης Αθανάσιος, Βιδάλη Μαρία (Μαίρη) Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, 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, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, 
Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, 
Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, 
Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βίτσας 
Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, 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), 
Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κεχρής 
Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, 
Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, 
Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα 
('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου 
Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, 
Παππάς Στέφανος, Πρωτούλης Ιωάννης, Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), 
Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-
Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, 
Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες:  
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:  
Αλεξίου Ελισσάβετ, Ανδρεάκος Δημήτριος, Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα. 
 
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 κ. Στ. Βοϊδονικόλα ο οποίος έθεσε υπ’ 
όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ΄αριθμ. πρωτ. 305511/16-4-2021 εισήγηση 
της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής,  που εστάλη 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». 
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 
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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.21947/12-1-2021 (ΦΕΚ 133/Β/19-1-2021) τροποποίηση και 
συμπλήρωση της υπ’ αρ. 457959/1-7-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής  
περί ανάθεσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους και τον Εκτελεστικό Γραμματέα 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)»  

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Β/8-8-2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ και τις τροποποιήσεις αυτού 

 
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 
συμμετέχοντας σε εκθεσιακά γεγονότα, δείχνει έμπρακτα την υποστήριξή της στον 
παραγωγό, τον οινοποιό και γενικότερα τον επιχειρηματία-μεταποιητή.  

Λαμβάνοντας υπ’ όψη την αναστολή των εμπορικών συναλλαγών που 
προκάλεσε η πανδημία του Covid 19 και τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες που 
συνακόλουθα έπληξαν τις επιχειρήσεις, η επανέναρξη των εκθεσιακών εκδηλώσεων με 
φυσική παρουσία αποτελεί μία αισιόδοξη προοπτική για το β εξάμηνο του 2021. Είναι 
αυτονόητο ότι η επανεκκίνηση αυτή θα παρουσιάσει ιδιαιτερότητες ως προς τον τρόπο 
διεξαγωγής, γιατί θα υπαγορεύεται από τους περιορισμούς και τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα που θα έχει θέσει η κάθε χώρα.  

Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της Διεύθυνσης 
Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής 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) αξιολόγηση των αποτιμήσεων των στόχων της συμμετοχής 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 τεσσάρων δράσεων προώθησης και προβολής του αγροδιατροφικού τομέα. Οι 
τρείς εξ’αυτών θα είναι με φυσική παρουσία εκθετών και η μία με διαδικτυακή, με 
ποσοστό επιδότησης της συμμετοχής των εκθετών κατά 80% και μέγιστο αριθμό έως 
δεκαπέντε επιχειρήσεις. Στις δράσεις αυτές θα προστεθεί και η ψηφιακή «The Greek 
Nordic Trade» η οποία μεταφέρθηκε στις 15/10 -15/11/2021. 

 Τη δεδομένη χρονική στιγμή επειδή οι υγειονομικοί περιορισμοί δεν είναι 
πλήρως καθορισμένοι, με συνέπεια την αδυναμία  προσδιορισμού του μέγιστου αριθμού 
εκθετών, το κόστος ανά έκθεση θα υπολογίζεται κατά προσέγγιση, με γνώμονα μόνο την  
τιμή ανά τ.μ.. Ο αριθμός των εκθετών θα εξαρτηθεί από την ζήτηση που θα υπάρξει κατά 
τη φάση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις επιχειρήσεις και από τη 
διαθεσιμότητα των εκθεσιακών χώρων με βάση τα νέα δεδομένα λόγω πανδημίας. 
Επίσης θα ληφθεί μέριμνα κατά τη φάση της υλοποίησης, ο χώρος που θα αντιστοιχεί 
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στον κάθε εκθέτη να είναι λειτουργικός, να συμμορφώνεται με το υγειονομικό 
πρωτόκολλο της έκθεσης αλλά και να αποτελεί την πιο ποιοτική και οικονομική επιλογή. 
Εξυπακούεται ότι το κόστος κάθε δράσης δεν θα υπερβεί τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό. 

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 τριμελής αντιπροσωπία 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. 

 
Αναλυτικότερα στοιχεία για την κάθε έκθεση:  

 
1) ANUGA (9-13/10/2021) 
Eίναι η παγκοσμίως μεγαλύτερη διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών και αποτελεί την 
σημαντικότερη επιχειρηματική και επικοινωνιακή πλατφόρμα του κλάδου. 
Πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια σε 284.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου στην Κολωνία της 
Γερμανίας. Η έκθεση του 2019 γιόρτασε τα 100 χρόνια της και συμμετείχαν 7.590 εκθέτες 
από 106 χώρες. Η Ελλάδα με 286 εκθέτες είχε την έκτη μεγαλύτερη εθνική συμμετοχή 
ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική που έχουν 
αναπτύξει οι ελληνικές εξαγωγές τα τελευταία χρόνια. Η αδιαμφισβήτητη δυναμική της 
έκθεσης επιβεβαιώθηκε, καθώς οι επισκέπτες ξεπέρασαν τους 170.000 από 201 χώρες.  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β 
ΕΞΑΜ. 2021 

  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 
συμπ. ΦΠΑ 

24% 

1. 
ANUGA 
Κολωνία 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Τρόφιμα- ποτά 9-13/10/2021 

Με φυσική 
παρουσία 

Κολωνία 112.492,80 

2. TUTTO FOOD Τρόφιμα- ποτά 22-26/10/2021 
Με φυσική 
παρουσία 

Μιλάνο 100.168,44 

3. 

FREE FROM 
FUNCTIONAL 
INGREDIENTS 

EXPO 2021 

Εξειδικευμένα 
τρόφιμα 

«ελεύθερα από» 
23-24/11/2021 

Με φυσική 
παρουσία 

Άμστρενταμ 94.366,48 

4. 

Virtual Greek 
Gastronomy 
Workshop/ 

Benelux  

Προβολή 
αγροδιατροφικο

ύ τομέα/ 
διεξαγωγή 

διαδικτυακών 
b2b 

11 ος Διαδικτυακή  15.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ     322.527,72 
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Το Εθνικό Περίπτερο, το οποίο επιμελήθηκε ως φορέας εξωστρέφειας «η  Ελληνική 
Εταιρεία  Επενδύσεων και  Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece)», 
φιλοξένησε 150 εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Εκτός από την συμμετοχή της Περιφέρειας 
μας, στο Εθνικό Περίπτερο φιλοξενήθηκαν οι Περιφέρειες της Ηπείρου, Θεσσαλίας και 
της Στερεάς Ελλάδας, τα Επιμελητήρια Αχαΐας, Βοιωτίας, Λάρισας και Μαγνησίας, 
καθώς και μεμονωμένοι επιχειρηματίες από όλη την  Ελλάδα. Στην Αnuga 2019 
συμμετείχαν επιπλέον οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Κεντρικής Μακεδονίας. 
Η Περιφέρεια Αττικής συμμετείχε με δώδεκα (12) επιχειρήσεις που φιλοξενήθηκαν σε 
ομαδικό περίπτερο και συγκεκριμένα στο HALL 10.2 - FINE FOOD καταλαμβάνοντας 
συνολικά 117 m2. 
εκτιμώμενο κόστος:  
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου- επιβάρυνση εγγραφής (registration 
fee): 59.720 € πλέον ΦΠΑ ή 74.052,80 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Αφορά ομαδικό περίπτερο συνολικής επιφάνειας έως 122 m2 στο οποίο θα υπάρχει και 
χώρος πληροφόρησης της Περιφέρειας Αττικής.  

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 520€ και επιβάρυνση εγγραφής 
(RF) 1100 € 
Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 31.000€ πλέον ΦΠΑ ή 38.440,00 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (200 τμχ. πάνινες τσάντες ή άλλου τύπου προωθητικό 
υλικό αναλόγου κόστους, παροχή αναλωσίμων-κερασμάτων, μεταφορά προωθητικού 
υλικού): 1.800 € 
Οργάνωση επιχειρηματικού γεύματος μεταξύ των εκθετών της Π.Α., αγοραστών και 
εκπροσώπων  media: 9.000 €  
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): 15.000 € 
Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δημιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 
1.700€  
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 112.492,80 € περίπου (συμπ. ΦΠΑ 24%) 
 
2) TUTTO FOOD (22-26/10/2021) 
H TUTTO FOOD  είναι μια από τις πιο σημαντικές διεθνείς εκθέσεις για τον κλάδο 
τροφίμων - ποτών η οποία για 8η χρονιά φιλοξενείται στο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο 
«Fiera Milano» και στην οποία προβάλλεται όλο το εύρος των τροφίμων. Το 2021 η 
έκθεση θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την HOST, έκθεση για τον κλάδο του Horeca 
και την MEAT-TECH διοργάνωση η οποία αφορά στην επεξεργασία κρέατος και έτοιμων 
γευμάτων. Η διοργάνωση του 2019 συγκέντρωσε 3.079 εκθέτες από 43 χώρες και 
82.551 εμπορικούς επισκέπτες από 143 χώρες, με το 16% του συνόλου να είναι διεθνείς 
εκθέτες. Την έκθεση κάλυψαν περισσότεροι από 1.414 διαπιστευμένοι Ιταλοί και ξένοι 
δημοσιογράφοι και 325 bloggers και οι παράλληλες εκδηλώσεις ξεπέρασαν τις 250. Η 
ελληνική συμμετοχή του 2019 ήταν από τις μεγαλύτερες εθνικές συμμετοχές και  ήταν 
μέσα στις δέκα πρώτες. Αυτή την χρονιά αυτή, η  έκθεση θα ενισχυθεί με την ψηφιακή 
πλατφόρμα της Fiera Milano που θα λειτουργήσει ως ένα πρόσθετο εργαλείο για τη 
δικτύωση αγοραστών και εκθετών προκειμένου να μπορούν να πραγματοποιήσουν και 
διαδικτυακές συναντήσεις. 
εκτιμώμενο κόστος:  
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου- επιβάρυνση εγγραφής (registration 
fee): 59.781 € πλέον ΦΠΑ ή 74.128,44 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Αφορά ομαδικό περίπτερο συνολικής επιφάνειας έως 84 m2 στο οποίο θα υπάρχει και 
χώρος πληροφόρησης της Περιφέρειας Αττικής.  
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Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 775€ και επιβάρυνση εγγραφής 
(RF) 555 € στην οποία εμπεριέχεται και κόστος για ασφάλεια 
Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 21.000€ πλέον ΦΠΑ ή 26.040,00 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (200 τμχ. πάνινες τσάντες ή άλλου τύπου προωθητικό 
υλικό αναλόγου κόστους, παροχή αναλωσίμων-κερασμάτων, μεταφορά προωθητικού 
υλικού): 1.800 € 
Οργάνωση γαστρονομικής εκδήλωσης: 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): 3.500 € 
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:  108.772,80 € περίπου (συμπ. ΦΠΑ 24%) 
 
3) FREE FROM - FUNCTIONAL - INGREDIENTS EXPO 2021 (23-24/11/2021) 
Αποτελεί μία τεράστια πλατφόρμα ενημέρωσης πάνω στα θέματα που αφορούν τα 
προϊόντα «ελεύθερα από» συστατικά όπως γλουτένη, λακτόζη, καφεΐνη, ζάχαρη, trans 
λιπαρά, πρόσθετα και επιβαρυντικά συντηρητικά. Απευθύνεται σε εκθέτες που 
επιθυμούν να γνωρίσουν πιθανούς αγοραστές και να αναπτύξουν το δίκτυο πωλήσεων 
των προϊόντων τους στη μικρή λιανική, σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα χονδρικής, 
παραγωγούς και βιομηχανίες τροφίμων, food service, πολυκαταστήματα, φαρμακεία, 
ξενοδοχεία και καταστήματα βιολογικών προϊόντων και προϊόντων υγιεινής διατροφής. 
H έκθεση του 2019 που διοργανώθηκε στη Βαρκελώνη συγκέντρωσε 355 εκθέτες και 
7820 εμπορικούς επισκέπτες από 69 χώρες. Αποτέλεσμα της μεγάλης επιτυχίας και 
απήχησης της έκθεσης διεθνώς, είναι η αύξηση στον αριθμό των επισκεπτών που 
σημειώθηκε σε σχέση με το 2018 και είναι της τάξης του 52%. Επίσης το 2019 
λειτούργησε πρόγραμμα φιλοξενίας αγοραστών (hosted buyers) που σημείωσε μεγάλη 
επιτυχία. Ανάλογο πρόγραμμα αναμένεται να λειτουργήσει το 2021 τι οποίο θα ενισχύσει 
την αποτελεσματικότητα της παρουσίας των εκθετών στη διοργάνωση. 
εκτιμώμενο κόστος:  
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου- επιβάρυνση εγγραφής (registration 
fee): 58.602 € πλέον ΦΠΑ ή 72.666,48 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Αφορά ομαδικό περίπτερο συνολικής επιφάνειας έως 92 m2 στο οποίο θα υπάρχει και 
χώρος πληροφόρησης της Περιφέρειας Αττικής.  

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 625 € και επιβάρυνση εγγραφής 
(RF) 910€ στην οποία εμπεριέχεται το κόστος για παροχή ρεύματος. 
Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 17.500 € πλέον ΦΠΑ ή 21.700 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (200 τμχ. πάνινες τσάντες ή άλλου τύπου προωθητικό 
υλικό αναλόγου κόστους, παροχή αναλωσίμων-κερασμάτων, μεταφορά προωθητικού 
υλικού): 1.800 € 
Δημοσιεύσεις σε ειδικό τύπο της Ολλανδίας αφού προηγηθεί σχετική έρευνα: 7.000 €  
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– 4 διανυκτερεύσεις, 
αεροπορικά εισιτήρια, εσωτερικές μετακινήσεις): 5.000 € 
Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δημιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 
1.700€  
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος:  94.366,50 € περίπου (συμπ. ΦΠΑ 24%) 
 
4) Virtual Greek Gastronomy Workshop  
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Διαδικτυακή εκδήλωση που στοχεύει στην προώθηση των ελληνικών τροφίμων στις 
χώρες της Μπενελούξ (Ολλανδία- Λουξεμβούργο-Βέλγιο). Συνδυάζεται με την 
παράλληλη εκδήλωση Greek Alternative Tourism η οποία θα διεξαχθεί το ίδιο χρονικό 
διάστημα. Στην  εκδήλωση που τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Τουρισμού και 
Αγροτικής Αν/ξης και Τροφίμων, των Πρεσβειών της Ελλάδας στις ανωτέρω χώρες 
καθώς και του Διαπολιτισμικού Ομίλου της UNESCO οι  συμμετέχοντες θα έχουν τη 
δυνατότητα να προωθήσουν σε επαγγελματίες, εισαγωγείς, χονδρεμπόρους, διανομείς, 
αγοραστές supermarket, food servers, καταστήματα deli τα προϊόντα τους και τις 
γαστρονομικές τους προτάσεις. Επίσης θα είναι προσκεκλημένοι από την αγορά των 
χωρών αυτών 15-20 δημοσιογράφοι, bloggers και μεγάλα ειδησεογραφικά μέσα. Η 
αγορά των χωρών αυτών και ιδιαίτερα του Βελγίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
τις ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων δεδομένου ότι υπάρχει ένα σταθερά ανερχόμενο 
τουριστικό ρεύμα Βέλγων προς την Ελλάδα, το κοινό του Βελγίου είναι εξοικειωμένο με 
τη γεύση και την ποιότητα των ελληνικών τροφίμων γεγονός που ενισχύεται από την 
ύπαρξη ισχυρού ομογενειακού ελληνικού στοιχείου. Η Περιφέρεια Αττικής σε περίπτωση 
που ορισθεί τιμώμενη γαστρονομική Περιφέρεια θα έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει 
τον αγροδιατροφικό πλούτο της και τη γαστρονομία της σε μία δεκάλεπτη παρουσίαση. 
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαδικτυακές b2b συναντήσεις μεταξύ των 
προσκεκλημένων αγοραστών από τις χώρες της Μπενελούξ, των εκθετών- 
επιχειρήσεων της Αττικής και λοιπών ελληνικών επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στη 
δράση. 
Εκτιμώμενο κόστος:  
Α) 10΄ λεπτη  παρουσίαση της γαστρονομίας της Αττικής, προβολή ως τιμώμενη σε όλα 
τα υλικά διαφημιστικής προβολής και επικοινωνίας της εκδήλωσης, αναγραφή του 
λογοτύπου της Περιφέρειας στο περιβάλλον της πλατφόρμας ώστε να είναι ορατό καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, τοποθέτηση του προωθητικού υλικού της Περιφέρειας 
στο press kit που θα διανεμηθεί σε επιλεγμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης της αγοράς, 
παραλαβή πλήρους λίστας με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των παρευρισκομένων: 
1.600 € 
Β) Συμμετοχή 15 επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα που θα συμμετάσχουν σε 
πρόγραμμα διαδικτυακών b2b με τους προσκεκλημένους του workshop. Επίσης κάθε 
επιχείρηση θα δημιουργήσει το ψηφιακό της περίπτερο που θα προβάλλει το 
προωθητικό υλικό της. Κόστος ανά εκθέτη 700  € το οποίο θα ενισχυθεί κατά 80%. 
Γ) Ενδεχόμενη δημιουργία γαστρονομικού video: 2.500 € 
Συνολικό κόστος δράσης: 15.500 € συμπ. ΦΠΑ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ: 322.527,72 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 323.000 ευρώ 

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 
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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, 

Εισηγούμαστε: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε Δράσεις προώθησης και 
προβολής του αγροδιατροφικού τομέα για το Β εξάμηνο του 2021 συνολικού 
προϋπολογισμού 323.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠ.Α. σύμφωνα με το 
σκεπτικό της παρούσας και την ενίσχυση κατά 80% των επιχειρήσεων που θα 
συμμετάσχουν σε αυτές» 

 
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 Β’ εξάμηνο του 2021, ήτοι τη συμμετοχή της Περιφέρειας 
Αττικής σε δράσεις προώθησης και προβολής του αγροδιατροφικού τομέα για το Β’ 
εξάμηνο του 2021, συνολικού προϋπολογισμού 323.000 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: 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β ΕΞΑΜ. 2021 

  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 
συμπ. ΦΠΑ 

24% 

1. 
ANUGA 
Κολωνία 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Τρόφιμα- ποτά 9-13/10/2021 

Με φυσική 
παρουσία 

Κολωνία 112.492,80 

2. TUTTO FOOD Τρόφιμα- ποτά 22-26/10/2021 
Με φυσική 
παρουσία 

Μιλάνο 100.168,44 
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Αναλυτικότερα στοιχεία για την κάθε δράση-έκθεση:  
 
1) ANUGA (9-13/10/2021) 
Eίναι η παγκοσμίως μεγαλύτερη διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών και αποτελεί την 
σημαντικότερη επιχειρηματική και επικοινωνιακή πλατφόρμα του κλάδου. 
Πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια σε 284.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου στην Κολωνία της 
Γερμανίας.  
εκτιμώμενο κόστος:  
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου- επιβάρυνση εγγραφής (registration 
fee): 59.720 € πλέον ΦΠΑ ή 74.052,80 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Αφορά ομαδικό περίπτερο συνολικής επιφάνειας έως 122 m2 στο οποίο θα υπάρχει και 
χώρος πληροφόρησης της Περιφέρειας Αττικής.  

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 520€ και επιβάρυνση εγγραφής 
(RF) 1100 € 
Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 31.000€ πλέον ΦΠΑ ή 38.440,00 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (200 τμχ. πάνινες τσάντες ή άλλου τύπου 
προωθητικό υλικό αναλόγου κόστους, παροχή αναλωσίμων-κερασμάτων, μεταφορά 
προωθητικού υλικού): 1.800 € 
Οργάνωση επιχειρηματικού γεύματος μεταξύ των εκθετών της Π.Α., αγοραστών και 
εκπροσώπων  media: 9.000 €  
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): 15.000 € 
Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δημιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 
1.700€  
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 112.492,80 € περίπου (συμπ. ΦΠΑ 24%) 
 
2) TUTTO FOOD (22-26/10/2021) 
H TUTTO FOOD  είναι μια από τις πιο σημαντικές διεθνείς εκθέσεις για τον κλάδο 
τροφίμων - ποτών η οποία για 8η χρονιά φιλοξενείται στο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο 
«Fiera Milano» και στην οποία προβάλλεται όλο το εύρος των τροφίμων. Το 2021 η 
έκθεση θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την HOST, έκθεση για τον κλάδο του Horeca 
και την MEAT-TECH διοργάνωση η οποία αφορά στην επεξεργασία κρέατος και έτοιμων 
γευμάτων. Αυτή την χρονιά, η  έκθεση θα ενισχυθεί με την ψηφιακή πλατφόρμα της Fiera 
Milano που θα λειτουργήσει ως ένα πρόσθετο εργαλείο για τη δικτύωση αγοραστών και 
εκθετών προκειμένου να μπορούν να πραγματοποιήσουν και διαδικτυακές συναντήσεις. 

3. 

FREE FROM 
FUNCTIONAL 
INGREDIENTS 

EXPO 2021 

Εξειδικευμένα 
τρόφιμα 

«ελεύθερα από» 
23-24/11/2021 

Με φυσική 
παρουσία 

Άμστρενταμ 94.366,48 

4. 

Virtual Greek 
Gastronomy 
Workshop/ 

Benelux  

Προβολή 
αγροδιατροφικο

ύ τομέα/ 
διεξαγωγή 

διαδικτυακών 
b2b 

11ος/2021 Διαδικτυακή  15.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ     322.527,72 
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εκτιμώμενο κόστος:  
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου- επιβάρυνση εγγραφής (registration 
fee): 59.781 € πλέον ΦΠΑ ή 74.128,44 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Αφορά ομαδικό περίπτερο συνολικής επιφάνειας έως 84 m2 στο οποίο θα υπάρχει και 
χώρος πληροφόρησης της Περιφέρειας Αττικής.  

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 775€ και επιβάρυνση εγγραφής 
(RF) 555 € στην οποία εμπεριέχεται και κόστος για ασφάλεια 
Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 21.000€ πλέον ΦΠΑ ή 26.040,00 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (200 τμχ. πάνινες τσάντες ή άλλου τύπου 
προωθητικό υλικό αναλόγου κόστους, παροχή αναλωσίμων-κερασμάτων, μεταφορά 
προωθητικού υλικού): 1.800 € 
Οργάνωση γαστρονομικής εκδήλωσης: 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): 3.500 € 
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:  108.772,80 € περίπου (συμπ. ΦΠΑ 24%) 
 
3) FREE FROM - FUNCTIONAL - INGREDIENTS EXPO 2021 (23-24/11/2021) 
Αποτελεί μία τεράστια πλατφόρμα ενημέρωσης πάνω στα θέματα που αφορούν τα 
προϊόντα «ελεύθερα από» συστατικά όπως γλουτένη, λακτόζη, καφεΐνη, ζάχαρη, trans 
λιπαρά, πρόσθετα και επιβαρυντικά συντηρητικά. Απευθύνεται σε εκθέτες που 
επιθυμούν να γνωρίσουν πιθανούς αγοραστές και να αναπτύξουν το δίκτυο πωλήσεων 
των προϊόντων τους στη μικρή λιανική, σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα χονδρικής, 
παραγωγούς και βιομηχανίες τροφίμων, food service, πολυκαταστήματα, φαρμακεία, 
ξενοδοχεία και καταστήματα βιολογικών προϊόντων και προϊόντων υγιεινής διατροφής. 
Το 2019 λειτούργησε πρόγραμμα φιλοξενίας αγοραστών (hosted buyers) που σημείωσε 
μεγάλη επιτυχία. Ανάλογο πρόγραμμα αναμένεται να λειτουργήσει το 2021 το οποίο θα 
ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της παρουσίας των εκθετών στη διοργάνωση. 
εκτιμώμενο κόστος:  
Α) Ενοικίαση χώρου- κατασκευή περιπτέρου- επιβάρυνση εγγραφής (registration 
fee): 58.602 € πλέον ΦΠΑ ή 72.666,48 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Αφορά ομαδικό περίπτερο συνολικής επιφάνειας έως 92 m2 στο οποίο θα υπάρχει και 
χώρος πληροφόρησης της Περιφέρειας Αττικής.  

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 625 € και επιβάρυνση εγγραφής 
(RF) 910€ στην οποία εμπεριέχεται το κόστος για παροχή ρεύματος. 
Β) Συμπληρωματικές Δαπάνες: 17.500 € πλέον ΦΠΑ ή 21.700 € συμπ.ΦΠΑ 24% 
Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (200 τμχ. πάνινες τσάντες ή άλλου τύπου 
προωθητικό υλικό αναλόγου κόστους, παροχή αναλωσίμων-κερασμάτων, μεταφορά 
προωθητικού υλικού): 1.800 € 
Δημοσιεύσεις σε ειδικό τύπο της Ολλανδίας αφού προηγηθεί σχετική έρευνα: 7.000 €  
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 – 4 διανυκτερεύσεις, 
αεροπορικά εισιτήρια, εσωτερικές μετακινήσεις): 5.000 € 
Λοιπά έξοδα: (φωτογράφιση, δημιουργία εκτυπώσεων για χώρο πληροφόρησης): 
1.700€  
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος:  94.366,50 € περίπου (συμπ. ΦΠΑ 24%) 
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4) Virtual Greek Gastronomy Workshop  
Διαδικτυακή εκδήλωση που στοχεύει στην προώθηση των ελληνικών τροφίμων στις 

χώρες της Μπενελούξ (Ολλανδία- Λουξεμβούργο-Βέλγιο). Συνδυάζεται με την 
παράλληλη εκδήλωση Greek Alternative Tourism η οποία θα διεξαχθεί το ίδιο χρονικό 
διάστημα. Στην  εκδήλωση που τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Τουρισμού και 
Αγροτικής Αν/ξης και Τροφίμων, των Πρεσβειών της Ελλάδας στις ανωτέρω χώρες 
καθώς και του Διαπολιτισμικού Ομίλου της UNESCO οι  συμμετέχοντες θα έχουν τη 
δυνατότητα να προωθήσουν σε επαγγελματίες, εισαγωγείς, χονδρεμπόρους, διανομείς, 
αγοραστές supermarket, food servers, καταστήματα deli τα προϊόντα τους και τις 
γαστρονομικές τους προτάσεις. Επίσης θα είναι προσκεκλημένοι από την αγορά των 
χωρών αυτών 15-20 δημοσιογράφοι, bloggers και μεγάλα ειδησεογραφικά μέσα. Η 
αγορά των χωρών αυτών και ιδιαίτερα του Βελγίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τις ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων δεδομένου ότι υπάρχει ένα σταθερά ανερχόμενο 
τουριστικό ρεύμα Βέλγων προς την Ελλάδα, το κοινό του Βελγίου είναι εξοικειωμένο με 
τη γεύση και την ποιότητα των ελληνικών τροφίμων γεγονός που ενισχύεται από την 
ύπαρξη ισχυρού ομογενειακού ελληνικού στοιχείου. Η Περιφέρεια Αττικής σε περίπτωση 
που ορισθεί τιμώμενη γαστρονομική Περιφέρεια θα έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει 
τον αγροδιατροφικό πλούτο της και τη γαστρονομία της σε μία δεκάλεπτη παρουσίαση. 
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαδικτυακές b2b συναντήσεις μεταξύ των 
προσκεκλημένων αγοραστών από τις χώρες της Μπενελούξ, των εκθετών- 
επιχειρήσεων της Αττικής και λοιπών ελληνικών επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στη 
δράση. 
Εκτιμώμενο κόστος:  
Α) 10΄ λεπτη  παρουσίαση της γαστρονομίας της Αττικής, προβολή ως τιμώμενη σε όλα 
τα υλικά διαφημιστικής προβολής και επικοινωνίας της εκδήλωσης, αναγραφή του 
λογοτύπου της Περιφέρειας στο περιβάλλον της πλατφόρμας ώστε να είναι ορατό καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, τοποθέτηση του προωθητικού υλικού της Περιφέρειας 
στο press kit που θα διανεμηθεί σε επιλεγμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης της αγοράς, 
παραλαβή πλήρους λίστας με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των παρευρισκομένων: 
1.600 € 
Β) Συμμετοχή 15 επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα που θα συμμετάσχουν σε 
πρόγραμμα διαδικτυακών b2b με τους προσκεκλημένους του workshop. Επίσης κάθε 
επιχείρηση θα δημιουργήσει το ψηφιακό της περίπτερο που θα προβάλλει το 
προωθητικό υλικό της. Κόστος ανά εκθέτη 700  € το οποίο θα ενισχυθεί κατά 80%. 
Γ) Ενδεχόμενη δημιουργία γαστρονομικού video: 2.500 € 
Συνολικό κόστος δράσης: 15.500 € συμπ. ΦΠΑ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ: 322.527,72 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%) 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 323.000 ευρώ 

 
 
Επισημαίνεται ότι, στις ανωτέρω δράσεις θα προστεθεί και η ψηφιακή «The Greek 

Nordic Trade», η οποία μεταφέρθηκε στις 15/10 -15/11/2021. Υπενθυμίζεται επίσης ότι  
η σκοπιμότητα της συμμετοχής και της αντίστοιχης δαπάνης για την εν λόγω δράση 
εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 23/2021 (ΑΔΑ:ΨΘΧΝ7Λ7-5ΤΟ) απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 

 
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 στη χώρα μας, 
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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 :  
- 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,  
- ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική 
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδης, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη,  
- ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ε. Αποστολόπουλος.  
 
Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη 
Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. Ι. Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ. 
Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν. Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. 
Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας. 
 

 
 
 
 

 

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

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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