ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για συμμετοχή επιχειρήσεων σε περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων-Ποτών
«TUTTO FOOD 2021» Μιλάνο/Ιταλία

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση
Τροφίμων και Ποτών «TUTTO FOOD 2021» που θα πραγματοποιηθεί από 22–26 Οκτωβρίου 2021 στο
κέντρο εκθέσεων και εμπορίου “Fiera Milano”. Η πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις
τροφίμων και ποτών που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της αρμοδιότητας.
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. Κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής της έκθεσης έγιναν 13.609 business meetings, που απέφεραν σημαντικά εμπορικά
αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες καθώς και περισσότερες από 250 εκδηλώσεις. Η ελληνική
συμμετοχή του 2019 ήταν από τις μεγαλύτερες εθνικές συμμετοχές και ήταν μέσα στις δέκα πρώτες.
Φέτος η «TUTTO FOOD 2021» διοργανώνεται για 8η φορά στο Μιλάνο και θα πραγματοποιηθεί
με φυσική παρουσία, παράλληλα με την HOST, έκθεση για τον κλάδο του Horeca και την MEATTECH διοργάνωση, η οποία αφορά στην επεξεργασία κρέατος και έτοιμων γευμάτων. Στην έκθεση θα
συμμετάσχουν εκθέτες με προϊόντα γαλακτοκομικά, προϊόντα ζαχαροπλαστικής (μαρμελάδες,
καραμέλες, μπισκότα και άλλα), ζυμαρικά, αποξηραμένα φρούτα, λαχανικά, μπαχαρικά, προϊόντα
κρέατος και πουλερικά, ψάρια και θαλασσινά, αναψυκτικά και χυμοί, κρασιά και αλκοολούχα ποτά,
φρούτα και λαχανικά, κατεψυγμένα προϊόντα, παγωτά, φυτικά, οργανικά, προϊόντα “απαλλαγμένα
από”, λάδι και ελιές.
Η έκθεση θα ενισχυθεί με την ψηφιακή πλατφόρμα της “Fiera Milano” που θα λειτουργήσει ως
ένα επιπρόσθετο εργαλείο για τη δικτύωση αγοραστών και εκθετών προκειμένου να μπορούν να
πραγματοποιήσουν και διαδικτυακές συναντήσεις. Λόγω της πανδημίας του COVID-19, από τους οργανωτές
θα ισχύσουν υγειονομικά πρωτόκολλα, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής συμμετοχή τόσο των εκθετών όσο και
των επισκεπτών. Η «Great Exhibitions» (αποκλειστική αντιπρόσωπος της έκθεσης στην Ελλάδα) σε

συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής θα οργανώσει και θα υποστηρίξει τους εκθέτες-επιχειρηματίες
της Περιφέρειας με ολοκληρωμένο πακέτο παροχών και αναβαθμισμένων υπηρεσιών.
Σκοπός της Περιφέρειας Αττικής, με την παρουσία της στην εν λόγω διεθνή έκθεση είναι να
αναδείξει, να προβάλλει και να προωθήσει τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα του αγροτοδιατροφικού
της τομέα. Ως εκ τούτου, η Περιφέρεια θα επιδοτήσει, σε ανοιχτού τύπου κατασκευή, το κόστος
συμμετοχής των φιλοξενούμενων εκθετών της κατά 80% για την ενοικίαση περιπτέρων εμβαδού 7 τ.μ.
(το υπόλοιπο 20% θα το επιβαρυνθούν οι εκθέτες). Το τελικό συνολικό κόστος για κάθε εκθέτη μετά
την ανωτέρω επιδότηση της Περιφέρειας ανέρχεται στα 1.196€ πλέον Φ.Π.Α. (η αρχική τιμή ανά
τ.μ. ανέρχεται στα 775€ και το κόστος εγγραφής (RF) στα 555€).
Προϋπόθεση για την συμμετοχή των επιχειρήσεων στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής είναι
όλα τα προϊόντα που θα προβάλουν στην έκθεση να έχουν παραχθεί ή να έχουν μεταποιηθεί/
τυποποιηθεί εντός της Περιφέρειας (οι τομείς ετικετοποίησης και διαφήμισης μιας εταιρείας καθώς και
εταιρείες logistics δεν περιλαμβάνονται). Διευκρινίζεται ότι δεν αρκεί μόνο η έδρα ή η αποθήκη μιας
επιχείρησης να βρίσκεται εντός της Αττικής. Θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρηματικές
δραστηριότητες Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών και εκθετών οι
οποίοι είναι αμιγώς παραγωγοί ή μεταποιητές και έχουν ξανασυμμετάσχει λιγότερες φορές σε περίπτερο
της Περιφέρειας σε προηγούμενες δράσεις. Επιπλέον, σημαντικό κριτήριο μοριοδότησής τους αποτελεί
και η ενεργός συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης και αποτίμησης των δράσεων αυτών που θα
πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας Αττικής. Τέλος, θα ληφθεί μέριμνα στο
περίπτερο της Περιφέρειας να υπάρχουν εκθέτες από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Σε περίπτωση
που υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις συμμετοχής από τις διατιθέμενες θέσεις θα γίνει επιλογή των
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εκθετών βάσει μοριοδότησης με κριτήρια που θα ορίσει η Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής
Πολιτικής.
Μετά τα ανωτέρω, όσες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος ως
εκθέτες στο περίπτερο της Περιφέρειας καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως και την 18η
Ιουνίου 2021 με υποβολή σχετικής αίτησης, των παραστατικών που τη συνοδεύουν καθώς και της
υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένης με το γνήσιο της υπογραφής (βλέπε συνημμένα) στη Δ/νση Αγροτικής
και Κτηνιατρικής Πολιτικής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση agrotiki1@patt.gov.gr και κοινοποίηση
στο thanos.antonopoulos@patt.gov.gr (Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χωρίς υπογραφή ή τη
σφραγίδα της επιχείρησης).
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των υποψήφιων
επιχειρήσεων αποτελούν:
1.
η αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο
και σφραγισμένη με τα στοιχεία της εταιρείας
2.
η άδεια λειτουργίας ή η γνωστοποίηση λειτουργίας σε ισχύ, στην
περίπτωση που το προϊόν παράγεται στην Αττική από την αιτούσα επιχείρηση
3.
τιμολόγια ή άλλο επίσημο έγγραφο (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό), στην
περίπτωση που το προϊόν τυποποιείται- μεταποιείται στην Αττική σε άλλη επιχείρηση
(φασόν), καθώς και η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης αυτής.
4.
τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για κάθε ετικέτα που θα προβληθεί στη
δράση και φέρει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ποιότητας, όπως βιολογικό, Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε.,
κ.α.
5.
η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο και
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
Σας επισημαίνουμε ότι οι εκθέτες που θα επιλεγούν δικαιούνται να εκθέσουν στο περίπτερό τους
μόνο τα προϊόντα εκείνα που αναφέρουν στην αίτησή τους και για τα οποία έχουν καταθέσει τα σχετικά
παραστατικά. Σε διαφορετική περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης από εκθέτη, η
Περιφέρεια διατηρεί το δικαίωμα λήψης σχετικών μέτρων.
Τέλος, όλοι οι εκθέτες που θα επιλεγούν, θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο
αξιολόγησης της συμμετοχής τους στην «TUTTO FOOD 2021» την τελευταία μέρα της έκθεσης, ενώ
μερικούς μήνες μετά θα λάβουν για να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ένα ειδικό έντυπο
αποτίμησης της δράσης αυτής. Η συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και αποτίμησης είναι
υποχρεωτική και αποτελεί για την Υπηρεσία μας σημαντικό κριτήριο επιλογής των εταιρειών σε
επόμενες δράσεις με την Περιφέρεια Αττικής.
Συνημμένα: 1) αίτηση επιχείρησης
2) υπεύθυνη δήλωση
3) παρουσίαση της έκθεσης από την “ Great Exhibitions”

Για περισσότερες πληροφορίες:
Περιφέρεια Αττικής
Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής
Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της
κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος τηλ: 2132065771
κ. Σταυρουλάκη Βασιλική τηλ:2132065770
κ. Κωνσταντοπούλου Μαρία τηλ: 2132065745
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