ΕΒΕΑ 22/03/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή επιχειρήσεων με την Περιφέρεια
Α. Π.: Εισερχ. 2509
Αττικής στην Εξαγωγική-Διαδικτυακή Δράση Τροφίμων και Ποτών «Bites of Greece»
Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετάσχει, στην ΕξαγωγικήΔιαδικτυακή Δράση Τροφίμων και Ποτών «Bites of Greece» που θα πραγματοποιηθεί από
31 Μαΐου έως 31 Ιουλίου 2021 με επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού της τομέα που
δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της αρμοδιότητας.
Η «Bites of Greece» αποτελεί μία δυναμική δράση με εξαγωγικό και online
χαρακτήρα, προβάλλοντας και αναδεικνύοντας ποιοτικά, βραβευμένα και καινοτόμα
προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια αγορά
εξαιρετικής και στρατηγικής σημασίας για τον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών κάθε χώρας,
στην οποία η Reco Exports (αποκλειστική αντιπρόσωπος για την Ελλάδα) δραστηριοποιείται
περισσότερα από 20 χρόνια. Στην δράση αυτή οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής θα
έχουν την ευκαιρία να προβάλλουν όλα τα είδη Τροφίμων και Ποτών (συμπεριλαμβανομένου
των οίνων). Εξαιρούνται τα φρέσκα και τα κατεψυγμένα προϊόντα.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους εκθέτες που θα συμμετέχουν στη δράση με την
Περιφέρεια Αττικής, περιγράφονται με τα παρακάτω βήματα:
• Προβολή των προϊόντων της κάθε επιχείρησης αλλά και της Περιφέρειας μέσω ειδικής
ιστοσελίδας στην οποία θα παρουσιάζεται το προφίλ της εταιρίας καθώς και τα ποιοτικά
προϊόντα της
• Ανάδειξη της εξαγωγικής ετοιμότητας και της στόχευσης κάθε εταιρίας μέσω
εξατομικευμένης συμβουλευτικής και προσανατολισμού
• Ολοκληρωμένη πληροφόρηση στην Brexit εποχή για είσοδο στην αγορά του
Ηνωμένου Βασιλείου και εξεύρεση των ιδανικών καναλιών προώθησης και στρατηγικής
τιμών
• Επιλογή 1 έως 3 κωδικών προϊόντων ανά επιχείρηση. Οι κωδικοί αυτοί καθώς και ο
τελικός αριθμός της συνολικής ποσότητας των προϊόντων που θα αποσταλούν, θα γίνει
κατόπιν της συνεργασίας που θα έχει προηγηθεί μεταξύ της διοργανώτριας εταιρίας με την
εκάστοτε επιχείρηση βάσει των αναγκών και της στόχευσης της. Η μεταφορά στο Ηνωμένο
Βασίλειο και η επιστροφή των απούλητων- αχρησιμοποίητων

προϊόντων (σε κεντρικό

σημείο αποθήκης στην Ελλάδα) θα γίνει χωρίς επιβάρυνση κόστους
• Αποστολή των εμπορευμάτων και παρουσίαση των προϊόντων σε ειδικό “Bites of
Greece” pop-up κατάστημα στο Λονδίνο για 4 εβδομάδες με δυνατότητα πώλησης σε
καταναλωτές, δειγματισμού σε αγοραστές και ανάδειξης αυτών σε εκδηλώσεις γευσιγνωσίας
καθώς και προβολής της Περιφέρειας και των ποιοτικών προϊόντων της

• Τοποθέτηση και πώληση προϊόντων σε κεντρικό Βρετανικό κατάστημα delicatessen
(εξαιρούνται οι οίνοι, λόγω μη αδειοδότησης της πώλησης οινοπνευματωδών ποτών) υψηλής
επισκεψιμότητας από Βρετανούς καταναλωτές και επιπλέον δημιουργία ειδικού πάγκου για 4
Παρασκευο-Σαββατοκύριακα σε μία από τις κεντρικότερες ανοιχτές αγορές του Λονδίνου.
• Συμβουλευτική επόμενων βημάτων για κάθε εταιρεία, αφού αξιολογηθούν τα
αποτελέσματα της τοποθέτησης των προϊόντων
Η Περιφέρεια Αττικής αποσκοπώντας στην στήριξη της προσπάθειας για την
ανάδειξη και την προώθηση των εξαιρετικής ποιότητας προϊόντων του κλάδου Τροφίμων και
Ποτών της θα επιδοτήσει το κόστος της εξαγωγικής-διαδικτυακής συμμετοχής στη δράση 5
έως 15 εκθετών-επιχειρήσεων κατά 80% (το υπόλοιπο 20% θα το επιβαρυνθούν οι
φιλοξενούμενοι εκθέτες). Το τελικό συνολικό κόστος συμμετοχής μετά την ανωτέρω
επιδότηση ανέρχεται σε 330€/επιχείρηση (απαλλάσσεται ΦΠΑ λόγω τιμολόγησης από
Μεγάλη Βρετανία).
Προϋπόθεση για την συμμετοχή των επιχειρήσεων στο περίπτερο της Περιφέρειας
Αττικής είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί εντός της Περιφέρειας ή η δραστηριότητα
της επιχείρησης να συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της
Περιφέρειας Αττικής (εξαιρούνται οι τομείς ετικετοποίησης και διαφήμισης μιας εταιρείας
καθώς και εταιρείες logistics). Διευκρινίζεται ότι δεν αρκεί μόνο η έδρα ή η αποθήκη μιας
επιχείρησης να βρίσκεται εντός της Αττικής.
Θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες συνεταιρισμών,
ομάδων παραγωγών και εκθετών οι οποίοι είναι αμιγώς παραγωγοί ή μεταποιητές και δεν
έχουν ξανασυμμετάσχει σε περίπτερο της Περιφέρειας. Τέλος, θα ληφθεί μέριμνα στο
περίπτερο της Περιφέρειας να υπάρχουν εκθέτες από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Σε
περίπτωση που υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις συμμετοχής από τις διαθέσιμες θέσεις, θα
γίνει επιλογή των εκθετών βάσει μοριοδότησης με κριτήρια που θα ορίσει η Δ/νση Αγροτικής
και Κτηνιατρικής Πολιτικής.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των υποψήφιων επιχειρήσεων αποτελούν:
1.

η

αίτηση

συμμετοχής

συμπληρωμένη,

υπογεγραμμένη

από

τον

εκπρόσωπο και σφραγισμένη με τα στοιχεία της εταιρίας
2. η άδεια λειτουργίας ή η γνωστοποίηση λειτουργίας σε ισχύ, στην περίπτωση που το προϊόν
παράγεται στην Αττική από την αιτούσα επιχείρηση
3. τα τιμολόγια ή άλλο επίσημο έγγραφο (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό), στην περίπτωση που
το προϊόν τυποποιείται- μεταποιείται στην Αττική σε άλλη επιχείρηση (φασόν), καθώς και η
άδεια λειτουργίας της επιχείρησης αυτής.

4. για κάθε ετικέτα που θα προβληθεί στη δράση και φέρει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
ποιότητας, όπως βιολογικό, Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., κ.α. η επιχείρηση οφείλει να καταθέσει τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά
5. η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο και θεωρημένη για
το γνήσιο της υπογραφής
Σημείωση
Η ευθύνη για την ανάρτηση πληροφοριακού υλικού στην ιστοσελίδα της δράσης βαρύνει
την ίδια την επιχείρηση, Ωστόσο, σε περίπτωση που υπάρξει αναντιστοιχία μεταξύ του
αναρτημένου υλικού και των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί, η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα για την αφαίρεση του.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Αττικής με εξαγωγικό προσανατολισμό
καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προσκομίζοντας όλα τα παραπάνω έως και την
Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση agrotiki1@patt.gov.gr (και
κοινοποίηση στο thanos.antonopoulos@patt.gov.gr)
Συνημμένα: 1) αίτηση επιχείρησης
2) υπεύθυνη δήλωση

Για περισσότερες πληροφορίες:
Περιφέρεια Αττικής
Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής
Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της
κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος τηλ: 2132065771
κ. Σταυρουλάκη Βασιλική τηλ:2132065770
κ. Κωνσταντοπούλου Μαρία τηλ:2132065745

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ &

ΟΝΟΜΑ:

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Τ.Κ.:

Σας ενημερώνω ότι επιθυμώ να

ΠΟΛΗ:

συμμετάσχω ως εκθέτης στην

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

εξαγωγική διαδικτυακή Δράση

Εmail υπευθύνου:

τροφίμων και ποτών «Bites of

Greece» που διοργανώνεται από
ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
(Περιγράψτε συνοπτικά)

την εταιρεία «Reco Exports», από
31/5-31/7 2021, ως φιλοξενούμενος
εκθέτης της Περιφέρειας Αττικής,
αποδεχόμενος τους όρους της
Δράσης και του 20% του κόστους

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ:
(Να συμπληρωθεί απαραίτητα ο συνημμένος πίνακας.)

της συμμετοχής μου. Στην έκθεση
προτίθεμαι να συμμετέχω με τα
συγκεκριμένα προϊόντα που
περιγράφονται αναλυτικά στο
συνημμένο πίνακα, για τα οποία

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση συμμετοχής στην εξαγωγικήδιαδικτυακή δράση «Bites of Greece» ως

καταθέτω τα αντίστοιχα
παραστατικά.

φιλοξενούμενος εκθέτης της Περιφέρειας Αττικής

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ ΟΥΣΑ
ΑΘΗΝΑ, __/__/2021

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ*

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Π.Ο.Π/Π.Γ.Ε/ΑΛΛΟ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ*

Απαραίτητα παραστατικά/προϊόν αποτελούν:
1. άδεια λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας σε ισχύ, στην περίπτωση που το προϊόν
παράγεται στην Αττική από την αιτούσα επιχείρηση
2. τιμολόγια ή άλλο επίσημο έγγραφο (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό), στην περίπτωση που το
προϊόν τυποποιείται- μεταποιείται στην Αττική σε άλλη επιχείρηση (φασόν), καθώς και η
άδεια λειτουργίας της επιχείρησης αυτής.
3. πιστοποιητικά ποιότητας για κάθε ετικέτα που θα προβληθεί στη δράση και φέρει
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ποιότητας, όπως βιολογικό, Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., κ.α.
*τα παραστατικά/προϊόν υποχρεωτικά θα συνοδεύουν την αίτηση

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

ΤΚ:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

Τα προϊόντα της επιχείρησης ___________________________________________που θα εκτεθούν στην δράση
«Bites Of Greece» πληρούν τις προϋποθέσεις της κατά περίπτωση ισχύουσας νομοθεσίας για τη χρήση που
προορίζονται.

(4)
Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

