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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: 46η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας 

 

Στο πλαίσιο της 46ης Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, που θα 

πραγματοποιηθεί από 12 έως και 20 Μαΐου 2012, .η Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας συμμετέχει με ειδικό θεματικό περίπτερο των αγροτικών της 

προϊόντων (Β’ Εκθεσιακός χώρος).  

Αποκλειστικός σκοπός και στόχος της συμμετοχής της Περιφέρειας 

στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας  είναι η ανάδειξη, προβολή και 

προώθηση των τοπικών μας προϊόντων για λογαριασμό των αγροτών, 

κτηνοτρόφων κι αλιέων, των φορέων τους και των επιχειρηματιών του 

κλάδου. 

Παράλληλα η Περιφέρεια διοργανώνει κατά τη διάρκεια της 

Έκθεσης και δύο ημερίδες.  

Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16-05-2012 και ώρα 

17:30 με θέμα: «Νέες ιδέες και προτάσεις για την Αγροτική οικονομίας του 

τόπου μας» με τη συνεργασία του Δήμου Λαμιέων και του Επιμελητηρίου 

Φθιώτιδας με σκοπό την ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού πάνω σε 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον αγροτικό χώρο. 

 Η  δεύτερη θα πραγματοποιηθεί  το Σάββατο 19-05-2012 σε δύο 

συνεδρίες: 

- η μία το πρωί και ώρα 12:00 με θεματικό αντικείμενο τη Σύσταση 

Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, σε επίπεδο Περιφέρειας με συσπείρωση 

όλων των παραγωγικών δυνάμεων της με κύριο στόχο την προβολή και 

προώθηση των αγροτικών προϊόντων  

-και η άλλη το απόγευμα και ώρα 19:00, με θεματικό αντικείμενο 

την Τεχνογνωσία εξωστρεφούς Επιχειρηματικότητας .  

Σημειώνεται ότι για την εν λόγω ημερίδα θα επιχειρηματολογήσουν 

Εμπορικοί Ακόλουθοι Ελληνικών Πρεσβειών σε Κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τρίτες χώρες, στελέχη του Ελληνικού 



Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών   ( ΟΠΕ Α.Ε ) , του Εθνικού Φορέα 

« Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» - πρωτοβουλία Synergassia και του 

ΕΛ.Γ.Ο – «Δήμητρα», αφού προηγούμενα το απόγευμα στις 18:00 πριν 

από τη έναρξη της απογευματινής συνεδρίας θα επισκεφτούν το 

περίπτερο της Περιφέρειας, προκειμένου να γνωρίσουν τα προϊόντα της. 

Καλούμε τους παραγωγούς, τους μεταποιητές και επιχειρηματίες της 

Περιφέρειας, να εκθέσουν τα προϊόντα τους στο ειδικά διαμορφωμένο 

περίπτερο και να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες ημερίδες, 

συμβάλλοντας με την συμμετοχή τους στην ενίσχυση της προσπάθειας 

της Περιφέρειας για ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. 


