
1 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Θεσσαλονίκη, 22   Ιουλίου 2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ 
 Αρ. Πρωτ.: 534624 (4074) 
  

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Π.Κ.Μ. 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : 26ης Οκτωβρίου 64 
Ταχ. Γραφείο : 20  
Ταχ. Θυρίδα : 10881 
Τ.Κ.  : 54627, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες : Μ. Ελευθεριάδου  
Τηλέφωνο : 2313 330052 
e-mail  : m.eleftheriadou@pkm.gov.gr 

 
 

ΠΡΟΣ: 

 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 
 
 
 

 

                             

 
 
 
 
 
 

 

ΘΕΜΑ: “Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην έκθεση FRUIT ATTRACTION 
2022, 04-06 Οκτωβρίου, Μαδρίτη- Ισπανία” 

 
 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της πολιτικής για την προβολή και 

προώθηση των προϊόντων της περιοχής, προτίθεται να συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση FRUIT 

ATTRACTION 2022, που θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 6 Οκτωβρίου 2022 στο Εκθεσιακό Κέντρο 

IFEMA- Feria de Madrid στη Μαδρίτη στην Ισπανία. 

 Η Δ.Ε. FRUIT ATTRACTION αποτελεί ένα από τα κορυφαία γεγονότα του παγκόσμιου τομέα 

των οπωροκηπευτικών. Η έκθεση καλύπτει κάθε τμήμα των επιχειρήσεων που παρέχουν φρέσκα 

προϊόντα (φρούτα και λαχανικά), οι συμμετέχοντες είναι από όλες τις αγορές του κόσμου και 

προσφέρει μια πλήρη επισκόπηση της αγοράς για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του κλάδου σε 

κάθε επίπεδο. Η διοργάνωση του 2021 φιλοξένησε 1.800 εκθέτες από 130 χώρες και την 

επισκέφτηκαν 90.000 επισκέπτες.  

 Η έκθεση αναπτύσσεται σε 8 περίπτερα και καταλαμβάνει 55.000 τ.μ. όπου συμμετέχουν 

προμηθευτές φρούτων και λαχανικών, εταιρείες με υλικά συσκευασίας και ετικέτας, μεταφορές, 

logistics, λιπάσματα και παροχή υπηρεσιών.  

 Είναι η τρίτη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετέχει στη μεγάλη αυτή 

έκθεση για τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά στην Ισπανία, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους αλλά 

σημαντικούς και ποιοτικούς παραγωγούς της Περιφέρειας να παρουσιάσουν τα μοναδικά τους 

προϊόντα, να κάνουν ουσιαστικές επαφές και να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες. 

 Στόχος της Περιφέρειας με τη συμμετοχή της είναι η προώθηση προς τη διεθνή αγορά των 

ποιοτικών αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην εδαφική της επικράτεια, η ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας στον κλάδο αυτό, η εξωστρέφεια της παραγωγής και η τόνωση του 

πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας που παίζει καταλυτικό ρόλο στην ελληνική οικονομία εν γένει.  

 Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενήσει το Innovation Hub, όπου συγκεντρώνονται όλες οι 

σύγχρονες υπηρεσίες, προϊόντα και ποικιλίες φρούτων και λαχανικών που «πρωταγωνιστούν» στις 

μεγαλύτερες ξένες αγορές, το Enorganic Market, αφιερωμένο στα βιολογικά φρούτα και λαχανικά, 

την ενότητα Smart Agro με επίκεντρο την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και τη συνδεσιμότητα, με 

στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας των εξαγωγών φρούτων και λαχανικών, την ενότητα Nuts 

Hub, το Biotech Attraction, που αφορά στην έρευνα και στην τεχνολογική ανάπτυξη στη 

γονιδιωματική των φυτών και το Startup’s Hub, που αναδεικνύει τις νεοσύστατες εταιρείες, που 

αποτελούν τα κυρίαρχα στοιχεία της ποικιλομορφίας του περιεχομένου της έκθεσης. 
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 Το project “FRESKON GREECE” αποτελεί μια πρωτοβουλία της διεθνούς έκθεσης φρούτων 

και λαχανικών Freskon, που διοργανώνει αποκλειστικά η HELEXPO στη Θεσσαλονίκη. Στόχος του 

project είναι η ομαδική οργάνωση και ομαδική παρουσίαση ελληνικών εταιριών του κλάδου σε 

εκθέσεις του εξωτερικού, στηρίζοντας τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας και την προώθηση των φρέσκων 

ελληνικών προϊόντων.  

 Προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός συντονισμός, η οργάνωση και η συμμετοχή 

της Περιφέρειας στη συγκεκριμένη έκθεση, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας που θα 

επιθυμούσαν να συμμετάσχουν για να προβάλλουν τα προϊόντα τους μέσα από το περίπτερο της 

Π.Κ.Μ., να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους (βλ. συνημμένο Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) στα 

e-mail: g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την 

Τρίτη 02 Αυγούστου 2022. 

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την 

πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του 

Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων στα τηλέφωνα 2313330350 κα. Γλυκερία Καραλή, 

2313330391 κα. Τσιαμπαλή  Χαρίκλεια και 2313330052 κα. Μαρία Ελευθεριάδου.                                                   

   M.E.A. 
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

    

   ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΡΑΛΗ 

  

           
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Φόρμα Συμμετοχής FRUIT ATTRACTION 2022 
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (αποστολή με email) 

 

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(ΤΣΙΜΙΣΚΗ 29, T.K 54624 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, email: root@ebeth.gr) 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27, Τ.Κ 54624 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, email: info@veth.gov.gr) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27, Τ.Κ 54624 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, email: epepthe@otenet.gr) 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
(ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 3, 59100 ΒΕΡΟΙΑ, email: chamimat@otenet.gr) 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 
(ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ 2,61100 ΚΙΛΚΙΣ, email: ebekilk@otenet.gr; info@ebekilkis.gr) 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 
(25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 13, 58200 ΕΔΕΣΣΑ, email: champella@pel.forthnet.gr; etaep@pel.forthnet.gr) 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 
(28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, email: champier@otenet.gr; info@champier.gr) 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 
(Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, 62122 ΣΕΡΡΕΣ, email: eves@eves.gr) 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
(ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 58, 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, email: info@epihal.gr) 

 

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας ΠΚΜ 
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