
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ προτίθεται να συμμετάσχει στην έκθεση 
Λαχανικών, Φρούτων & Αρωματικών Φυτών Agroland19 "fresh, frozen & dried" που θα 
διεξαχθεί  από 22 έως 26 Νοεμβρίου 2019 στο εκθεσιακό κέντρο MEC στην Παιανία της 
Αττικής.   

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 Agroland θα διοργανώνεται κάθε 2 χρόνια και θα αποτελεί σημείο συνάντησης των 
σημαντικότερων παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα για την 
ανάδειξη, προβολή και προώθηση προϊόντων όπως φρούτα, λαχανικά, αρωματικά φυτά/βότανα, 
παρασκευάσματα, ξηροί καρποί, αποξηραμένα προϊόντα, βιολογικά προϊόντα, προϊόντα θρέψης 
& προστασίας, φυτώρια, γεωργικός εξοπλισμός & αγροεφόδια, είδη συσκευασίας & συντήρησης 
και εταιρείες παροχής υπηρεσιών. 

Η Έκθεση θα απευθύνεται σε επισκέπτες από τους κλάδους των μεταποιητικών επιχειρήσεων 
τροφίμων & ποτών, φαρμάκων, καλλυντικών, των μελών των κεντρικών λαχαναγορών & λαϊκών 
αγορών, σε super & mini market, σε οπωροπωλεία, σε καλλιεργητές, σε αγρότες, σε καταστήματα 
γεωργικών ειδών, σε καταστήματα/αγορές ξηρών καρπών & βιολογικών προϊόντων, σε 
τυποποιητήρια/συσκευαστήρια, κα 

Για την επιλογή των υποψηφίων, θα πρέπει   
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ   
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ΠΡΟΣ: 1. ΔΑΟΚ  ΠΑΜΘ 
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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 25/04/2019 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  καθώς και στο τηλ. 2541350107 (Κοντόπουλος 
Φώτιος) 

 

 

Ο  αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος 

Προώθησης Προϊόντων Αγροδιατροφικού Τομέα 

 

 

ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 


