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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Λαµία, 16 Μάιου 2017 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στο περίπτερο της 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

στην  Έκθεση «Κρασί-Μέλι-Λάδι & Ελιά» 

9 - 16 Ιουνίου 2017 ,  Άλσος Περιστερίου, Αττική 

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην έκθεση «Κρασί-Μέλι-Λάδι & 

Ελιά»,  που θα πραγματοποιηθεί από 9 έως 16 Ιουνίου στο Άλσος Περιστερίου στην Αττική.  

 

Η έκθεση διοργανώνεται από τον Δήμο Περιστερίου, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, με σκοπό την προώθηση των ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό 

της Αττικής, την ανάδειξη της γαστρονομίας και του πολιτισμού της αυθεντικής Ελλάδας, αλλά και την 

εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος. 

 

Ο Δήμος Περιστερίου, αποτελεί μια σύγχρονη πόλη που κυριαρχεί στον άξονα της Δυτικής Αθήνας και 

μια από τις μεγαλύτερες ανά την επικράτεια. Το Άλσος Περιστερίου, ως χώρος διεξαγωγής της 

έκθεσης, καθημερινά φιλοξενεί 2-3 χιλιάδες επισκέπτες από το Περιστέρι και όλο το λεκανοπέδιο της 

Αττικής λόγω της προσβασιμότητας του, και τα Σαββατοκύριακα οι επισκέπτες τους μήνες Απρίλιο – 

Σεπτέμβριο ξεπερνούν τις 6.500. 

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έχει τιμητική θέση προβολής στη φετινή οργάνωση, ως η μοναδική 

περιφέρεια που θα προβάλει το σύνολο της τοπικής παραγωγής της, τη γαστρονομία της, αλλά και τον 

πολιτισμό της, μέσω της οργάνωσης σχετικών εκδηλώσεων. 

 

Οι παραγωγοί και οι επιχειρήσεις παραδοσιακών προϊόντων, που δραστηριοποιούνται εντός της 

χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μπορούν να συμμετέχουν, χωρίς καμμία 

οικονομική επιβάρυνση , στο περίπτερο της Περιφέρειας, το οποίο εξασφαλίζει ειδικό χώρο ~7,5τ.μ. 

ανά εκθέτη. 

 

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων παραγωγών και επιχειρήσεων προϋποθέτει την παρουσία 

εκπροσώπου καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Οι ώρες λειτουργίας της Έκθεσης θα είναι τις 

καθημερινές από τις 17:00 έως τις 23:00, και τα Σαββατοκύριακα από τις 11:00 έως τις 23:00. 

 

Παρακαλούμε όσους επιθυμούν να τιμήσουν με την συμμετοχή τους το περίπτερο της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον το συντομότερο, και όχι αργότερα από την Δευτέρα 22 

Μαΐου 2017, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα συμμετοχής προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

(αποστολή στο e-mail: siozou.e@evia.pste.gov.gr ή στο fax: 2221036055).  

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Επιχειρηµατικότητας & Εξωστρέφειας 

Θεµιστοκλής Χειµάρας 


