
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ προτίθεται να συμμετάσχει στην έκθεση 
τροφίμων και ποτών TUTTOFOOD 2019 που θα διεξαχθεί στο Μιλάνο της Ιταλίας  από 06 
έως 09 Μαίου 2019   

Σκοπός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την παρουσία της στη 
συγκεκριμένες έκθεση, είναι να προβάλλει και να προωθήσει τα μοναδικά  προϊόντα της 
περιοχής και παράλληλα, να συμβάλλει στη δημιουργία σημαντικών ευκαιριών για τους 
συμμετέχοντες, με την σύναψη εμπορικών συμφωνιών.  

Η Περιφέρεια ΑΜΘ θα επιδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος της συμμετοχής για την 
ενοικίαση ομαδικού περιπτέρου.  Το υπόλοιπο αυτής, το ύψος του οποίου θα εξαρτηθεί 
από τον αριθμό  συμμετοχής των επιχειρήσεων,  θα επιβαρύνει τους εκθέτες. 

Η έκθεση χωρίζεται σε 12 εξειδικευμένες ενότητες του κλάδου τροφίμων - ποτών. 

Οι πέντε βασικές κατηγορίες είναι : 

1. Tutto Grocery:  αποξηραμένα φρούτα, λαχανικά, μπαχαρικά, μαρμελάδες, αυγά. 
2. Tutto Sweet: προϊόντα ζαχαροπλαστικής. 
3. Tutto Drink: ποτά, αναψυκτικά και χυμοί.  
4. Tutto Meat: προϊόντα κρέατος, πουλερικά, κυνήγι.  
5. Tutto Dairy: γαλακτοκομικά προϊόντα.  

Επιπλέον κατηγορίες είναι : 

 Tutto Pasta: ζυμαρικά. 
 Tutto Bakery: Αρτοσευάσματα. 
 Tutto Deli: Προϊόντα delicatessen.  
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   Ξάνθη  20/02/2019 
    

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ   
Ταχ. Διεύθυνση   : ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ  
Ταχ. Κώδικας       :   67133                   
Τηλέφωνο            : 2541350115                                                               
Fax                         :  2541350273    
e-mail                   : antipagro@pamth.gov.gr 
       
 

 

ΠΡΟΣ: 1. ΔΑΟΚ  ΠΑΜΘ 
             2.ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΠΑΜΘ  
 
 
ΚΟΙΝ.: 1.ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  
             2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  
             3.ΓΕΝΙΚΟ Δ/ΝΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ     
                ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 



 Tutto Green: Βιολογικά προϊόντα.  
 Tutto Seafood: Ψάρια και λαχανικά.  
 Τutto Oil: Λάδι 
 Tutto Frozen: κατεψυγμένα προϊόντα, παγωτά.  

Για την επιλογή των υποψηφίων, θα πρέπει   
1. η δραστηριότητα της επιχείρησης να εμφανίζει συμβολή στην αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας ΑΜΘ και προκειμένου για 
την κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών και την ένδειξη αξιοπιστίας των 
επιχειρήσεων .  

 
2. να τηρούνται οι  απαιτήσεις της Κοινοτικής και Εθνικής  νομοθεσίας περί 

υγιεινής και ασφάλειας κατά την παραγωγή, μεταποίηση, διακίνηση και διάθεση 
των προϊόντων  (π.χ. σύστημα ΗACCP, μέθοδοι ISO) και να διασφαλίζονται ικανές  
ποσότητες, οι απαιτούμενες προς διάθεση του προϊόντος. 

  
Επισημαίνεται ότι, 

1. θα δοθεί προτεραιότητα σε συνεταιρισμούς, συλλόγους, ομάδες  παραγωγών. 
2. θα εκπροσωπηθούν όσο το δυνατό περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες. 

 
      Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με κάποιον από τους παραπάνω  
κλάδους και θέλουν να συμμετάσχουν με το περίπτερο της Περιφέρειας, καλούνται να 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι και τις 15/03/2019 με υποβολή σχετικής αίτησης 
(ακολουθεί συνημμένα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: antipagro@pamth.gov.gr  

Δεν θα γίνονται δεκτές, ανυπόγραφες αιτήσεις και χωρίς τη σφραγίδα της 
επιχείρησης 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Εντεταλμένου Περιφερειακού 
Συμβούλου, τηλ: 2541350105, 6977682334 

 

 

 

Ο  αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος 

Προώθησης Προϊόντων Αγροδιατροφικού Τομέα 

 

 

ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 


