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Λαμία, 1 Φεβρουαρίου 2017 

 
Πρόσκληση συμμετοχής  

επιχειρήσεων & παραγωγών 
                                       στο περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

“7o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΕΛΙΑΣ” 
(31/3– 2/4/2017, Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, Αθήνα) 

 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει για πρώτη φορά στο “7o Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς”, 
το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 31 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2017, στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, 
στην Αθήνα, με στόχο την οργανωμένη και αποτελεσματική προβολή των ελαιοκομικών προϊόντων και 
του συνόλου του παραγωγικού της κεφαλαίου.  
 
Το Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς αποτελεί το σημαντικότερο θεσμό της ελαιοκομίας στην Ελλάδα 
και στηρίζεται από τους φορείς του κλάδου και την ελληνική επιστημονική κοινότητα Στόχος του είναι 
η προβολή και προώθηση του επώνυμου ελληνικού ελαιολάδου, κυρίως των μικρών παραγωγών, και 
των επιτραπέζιων ελιών στο καταναλωτικό, στο εμπορικό κοινό και στους χώρους μαζικής εστίασης. 
Επιπλέον, αποτελεί τον τόπο για την σύναψη εμπορικών και επιχειρηματικών συμφωνιών μεταξύ των 
παραγωγών και επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης ελαιοκομικών προϊόντων και εξοπλισμού. 
Παράλληλα με το φεστιβάλ πραγματοποιείται επιστημονικό συνέδριο για την Ελιά & το Ελαιόλαδο 
καθώς και ο 5ος Διαγωνισμός «Ελληνικών Εξαιρετικά Παρθένων Ελαιολάδων».   
 
Οι παραγωγοί και οι συνεταιρισμοί που θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν, θα λάβουν χώρο στο 
ενιαίο διαμορφωμένο περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (108 τ.μ.), το οποίο στηρίζεται 
οργανωτικά και οικονομικά από την Περιφέρεια. Το κόστος συμμετοχής για κάθε εκθέτη ανέρχεται στα 
€100 (το ΦΠΑ περιλαμβάνεται). 
 
Παρακαλούμε τους παραγωγούς που επιθυμούν να συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους το συντομότερο, και όχι αργότερα από τις 15 Φεβρουαρίου 2017, συμπληρώνοντας τη φόρμα 
συμμετοχής προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (αποστολή στο e-mail: siozou.e@evia.pste.gov.gr 
ή στο fax: 2221353555).  
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας, (Αρμόδια 
Υπάλληλος: κα Ελευθερία Σιώζου, Τ. 2221353594). 
Συνημμένα Αρχεία: 

- Αίτηση Συμμετοχής 
- Ενημερωτικά Έντυπα για το Φεστιβάλ. 

 
 

Ο Αντιπεριφερειάρχης  
Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού, 

Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας 
Θεμιστοκλής Χειμάρας                                                                               

Ο Aντιπεριφερειάρχης 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής 

Κώστας Αποστολόπουλος 
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