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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 
 
ΘΕΜΑ: 46η Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας 
 
Το Σάββατο 12 Μαϊου 2012 πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια της                            

46ης Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας, στην οποία  ως γνωστόν συµµετέχει και  η 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  µε ειδικό θεµατικό περίπτερο των αγροτικών της προϊόντων.  

 
Αποκλειστικός σκοπός και στόχος της συµµετοχής της Περιφέρειας στην Πανελλήνια 

Έκθεση Λαµίας  είναι η ανάδειξη, προβολή και προώθηση των τοπικών  προϊόντων για 
λογαριασµό των αγροτών, κτηνοτρόφων και 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 ∆ήµου 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 – «∆ήµητρα», 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. 

Είναι µια ευκαιρία για τους παραγωγούς, τους µεταποιητές και επιχειρηµατίες της 
Περιφέρειας, αφενός να εκθέσουν τα προϊόντα τους στο ειδικά διαµορφωµένο περίπτερο, 
αφετέρου να διευρύνουν την εξωστρεφή τους δραστηριότητα, µέσω των προσωπικών τους  



επαφών µε του διαπιστευµένους   συµβούλους εµπορικών υποθέσεων για ξένες αγορές  του 
Υπ. Εξωτερικών, αλλά και των ειδικών στελεχών του ΟΠΕ και του Invest in Greece – 
Επενδύστε στην Ελλάδα και φυσικά να συµµετάσχουν στις προγραµµατισµένες ηµερίδες, 
συµβάλλοντας µε την συµµετοχή τους στην ενίσχυση της προσπάθειας της Περιφέρειας για 
ανάπτυξη του πρωτογενή της  τοµέα. 


