
                             
Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε  
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο & Δμωζηξέθεηαο       
Δπάγγεινπ Κνύθνπδα 

 
                                               ΠΡΟΚΛΖΖ 
                    για ηη ζςμμεηοσή επισειπήζευν ζηα πεπίπηεπα ηηρ  
                                Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηην  
                     «Έκθεζη Τοπικών Παπαγυγών Βόπειαρ Δύβοιαρ» 

6 – 8  Ιανουαρίου 2023, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 

 

H Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ζςνδιοπγανώνει με ηο «ΓΗΑΕΩΜΑ» ηην 

«Έθζεζε Σνπηθώλ Παξαγωγώλ Βόξεηαο Δύβνηαο», η οποία θα 

ππαγμαηοποιηθεί από ηιρ 6 έυρ και ηιρ 8 Ιανοςαπίος 2023, ζηην Αίθοςζα 

Πολλαπλών Φπήζευν, ηος Μεηπό ζηο Σύνηαγμα. 

Η Έκθεζη ηελεί ςπό ηην αιγίδα ηος Γήμος Αθηναίυν και θα ππαγμαηοποιηθεί 

με ηην εςγενική σοπηγία ηηρ Πεπιθέπειαρ Σηεπεάρ Δλλάδαρ και ηος ΣΠΔΛ, ζηα 

πλαίζια ηος ππογπάμμαηορ «ΔΥΒΟΙΑ ΜΔΤΑ-Ππόγπαμμα Αναζςγκπόηηζηρ 

Βόπειαρ Δύβοιαρ». 

Η Έκθεζη απεςθύνεηαι απνθιεηζηηθά ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ έδξα 

ζηνπο δπν πιεγέληεο δήκνπο ηεο Β. Δύβνηαο (Γήμορ Ιζηιαίαρ – Αιδητού 

και Γήμορ Μανηοςδίος- Λίμνηρ- Αγίαρ Άνναρ), με ζηόσο ηην ανάδειξη ηυν 

ηοπικών πποφόνηυν ηυν παπαγυγών, ζηο αγοπαζηικό κοινό ηηρ Αηηικήρ. 

Οι ζςμμεηέσονηερ θα έσοςν ηην δςναηόηηηα να ππαγμαηοποιήζοςν λιανικέρ 

πυλήζειρ ηυν πποφόνηυν ηοςρ και για αςηό ηον λόγο θα ππέπει να ηηπήζοςν 

ηιρ πποβλεπόμενερ διαηάξειρ ηος νόμος και να έσοςν ππονοήζει ώζηε να 

μποπούν να εθδίδνπλ ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά πωιήζεωλ. 

 

Οη ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο δελ ζα επηβαξπλζνύλ κε θάπνην θόζηνο 

ζπκκεηνρήο. 

Παπακαλούμε ηιρ επισειπήζειρ πος επιθςμούν να ζςμμεηέσοςν ζηην Έκθεζη, 

να ζςμπληπώζοςν ηην αίηηζη ζςμμεηοσήρ μέζυ ηος παπακάηυ ζςνδέζμος, 

μέσπι ηην Σξίηε 20 Γεθεκβξίνπ 2022 και ώπα 12:00 κ.κ.: 

 

https://forms.gle/pfmL7ez8CT7zv5dG8 

 

Για ηην καηοσύπυζη ηηρ αίηηζηρ ζςμμεηοσήρ ζαρ ππέπει να γίνει άμεζη 

αποζηολή ηυν ηνηρείωλ Μεηξώνπ - Δπηρείξεζεο ππορ ηο ΚΥΔ ζηην 

ηλεκηπονική διεύθςνζη: info@kye.com.gr.  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: 

Κενηπική Γομή Κένηπος Υποζηήπιξηρ Δπισειπήζευν (ΚΥΔ)  

2231030190 | Email: info@kye.com.gr 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ - KYE 
info@kye.com.gr. 

2231030190 
 
 

«Ζκθεςη Σοπικών 
Παραγωγών Βόρειασ 

Εφβοιασ» 
 
 
 

Αιτήςεισ έωσ:  
20 Δεκεμβρίου 2022 

 
 

Παροχέσ Περιπτέρων: 

- Ατομικό περίπτερο 
διαςτάςεων   
4μ.*2 μ. 

- Λεπτό ράφι : 120*100*50 εκ. 

- Δυο ςκαμπό 

- Τραπζηι 180*80*76 εκ. 

- Μοκζτα γκρι 

- Ηλεκτρικι παροχι 200watt 

- Φωτιςμόσ περιπτζρου 
 
 

 

Λεπτομέρειεσ: 

-  Η ςυμμετοχι των εκκετών 
προχποκζτει τθν παρουςία 
εκπροςώπου κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ Ζκκεςθσ. 

- Το περίπτερο κα λειτουργεί 
και ςαν αποκθκευτικόσ 
χώροσ . 

- Επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ 
διαφθμιςτικοφ υλικοφ. 
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