
 
Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε  
Επηρεηξεκαηηθόηεηαο & Εμωζηξέθεηαο       
Επάγγεινπ Κνύθνπδα 

 
                                               ΠΡΟΚΛΗΗ 

γηα ηε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεωλ ζην Δνξηαζηηθό Φεζηηβάι 
Γαζηξνλνκίαο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Δύβνηαο 

ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο 

22 – 24 Δεκεμβρίου 2022, Πλατεία Αγίου Νικολάου, Χαλκίδα 

H Πεξηθέξεηα ηεξεάο Ειιάδαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Επηκειεηήξην 

Επβνίαο δηνξγαλώλεη Φεζηηβάι Γαζηξνλνκίαο ζηελ Π.Δ. Δύβνηαο ην νπνίν ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κεηαμύ 22 θαη 24 Δεθεκβξίνπ 2022 ζηελ Πιαηεία Αγίνπ 

Νηθνιάνπ ζην θέληξν ηεο Φαιθίδαο, ζηνλ θαηάθπην ρώξν έκπξνζζελ ηνπ 

νκώλπκνπ λανύ θαη κόιηο ιίγα κέηξα από ηελ πξνβιήηα.   

Γηα ηελ θηινμελία ηωλ επηρεηξήζεωλ ζα δηαηεζνύλ 7 μύιηλα ζπηηάθηα 

δηαζηάζεωλ 3,6 x 2 η.κ., έλα αλά δύν εθζέηεο, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη εληόο ηεο ρωξηθήο ηεο αξκνδηόηεηαο, λα 

παξνπζηάζνπλ θαη λα αλαδείμνπλ ηελ πνηόηεηα ηωλ πξνϊόληωλ ηνπο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ιηαληθέο 

πωιήζεηο ηωλ πξνϊόληωλ ηνπο θαη γηα απηό ηνλ ιόγν ζα πξέπεη λα ηεξήζνπλ ηηο 

πξνβιεπόκελεο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ θαη λα έρνπλ πξνλνήζεη ώζηε λα κπνξνύλ 

λα εθδίδνπλ ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά πωιήζεωλ. 

Τν ηξηήκεξν πξόγξακκα ηνπ Δνξηαζηηθνύ Φεζηηβάι Γαζηξνλνκίαο Π.Δ. Δύβνηαο 

πεξηιακβάλεη επηδείμεηο παξαζθεπήο παξαδνζηαθώλ ζπληαγώλ από ηελ 

Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο, θαζώο θαη άιια δξώκελα.  

Πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηωλ επηρεηξήζεωλ, είλαη λα εδξεύνπλ ή λα 

δξαζηεξηνπνηνύληαη εληόο ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο. Δπίζεο, ε 

επωλπκία ηεο επηρείξεζεο ή ε εηηθέηα ηεο ζπζθεπαζίαο ηωλ πξνϊόληωλ δελ 

πξέπεη λα παξαπέκπεη ζε άιιε Πεξηθέξεηα. 

Οη θαηεγνξίεο ηωλ πξνϊόληωλ είλαη: Κξαζί, Μέιη / Μειηζζνθνκηθά πξνϊόληα, 

Τπξνθνκηθά, Μαληηάξηα, Βόηαλα, Σύθα, Πξνϊόληα δύκεο / αξηνπαξαζθεπάζκαηα, 

Λάδη, Ξεξνί θαξπνί, Σαπνύληα / Καιιπληηθά. 

Η Πεξηθέξεηα ηεξεάο Ειιάδαο επηδνηεί εμ’ νινθιήξνπ ηελ ζπκκεηνρή ζην 

Φεζηηβάι.  

Παξαθαινύκε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην Δνξηαζηηθό 

Φεζηηβάι Γαζηξνλνκίαο Π.Δ. Δύβνηαο, λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε 

ζπκκεηνρήο κέζω ηνπ παξαθάηω ζπλδέζκνπ, κέρξη ηελ Δεπηέξα 12 

Δεθεκβξίνπ 2022 θαη ώξα 12:00κκ. Να ζεκεηωζεί όηη ζε πεξίπηωζε πνπ ν 

αξηζκόο ηωλ αηηήζεωλ είλαη κεγαιύηεξνο από ηηο πξνβιεπόκελεο ζέζεηο, ζα 

ηεξεζεί απζηεξά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο.  

 

https://forms.gle/esFeQMSRtGmw6uBQ8 

 

Γηα ηελ θαηνρύξωζε ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο: 

1. άκεζε απνζηνιή ηνπ ινγνηύπνπ ηεο εηαηξείαο δηαθνξεηηθά, κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ 
αηηήζεωλ, ζα αλαγξάθεηαη κόλν ε επωλπκία ηεο επηρείξεζεο. 
2. απνζηνιή ηωλ ηνηρείωλ Μεηξώνπ - Επηρείξεζεο πξνο ην ΚΥΔ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε : 
info@kye.com.gr  
 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: 

Κεληξηθή Γνκή Κέληξνπ Υπνζηήξημεο Δπηρεηξήζεωλ (ΚΥΔ)  
2231030190 | Email: info@kye.com.gr 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ - KYE 

info@kye.com.gr. 
2231030190 

 
 

 

Ενξηαζηηθό Φεζηηβάι 
Γαζηξνλνκίαο            

ΠΕ Εύβνηαο ζηελ 
Χαιθίδα 

 
 

Αηηήζεηο                           
έωο 12 Δεθεκβξίνπ 2022  

θαη ώξα 12:00κκ. 

 
 
 

Παξνρέο Πεξηπηέξωλ 

- Γνκή (μύιν) 

- Δπωλπκία κεηώπεο κε ην 
ινγόηππν ηεο εηαηξείαο 

- Φωηηζκόο 

- 1 ηξαπέδη & 2 θαξέθιεο 

- 1 πξίδα αλά εθζέηε 

- Φύιαμε θαηά ηηο ώξεο πνπ ε 
έθζεζε δελ ιεηηνπξγεί 

- Καζαξηζκόο θνηλόρξεζηωλ 
ρώξωλ θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ηεο 
έθζεζεο 

 
 
 

Καηεγνξίεο Πξνϊόληωλ 

- Κξαζί 

- Μέιη / Μειηζζνθνκηθά πξνϊόληα 

- Τπξνθνκηθά 

- Μαληηάξηα 

- Βόηαλα 

- Σύθα 

- Πξνϊόληα δύκεο / 
αξηνπαξαζθεπάζκαηα 

- Λάδη 

- Ξεξνί θαξπνί 
- Σαπνύληα / Καιιπληηθά 
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