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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε εκδήλωση για τις ενέργειες ενηµέρωσης και 
προώθησης των  αγροτικών προϊόντων» 

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες 
της Ε.Ε. και τον Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών Γαλακτοκοµικών 
Προϊόντων(ΣΕΒΓΑΠ), σας προσκαλούν να τιµήσετε µε την παρουσία σας την 
εκδήλωση για τις ενέργειες ενηµέρωσης και προώθησης των αγροτικών 
προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης, η οποία θα πραγµατοποιηθεί την ∆ευτέρα 11 
Ιουλίου 2016 και ώρα 9:30π.µ στο Συνεδριακό Αµφιθέατρο του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου  Αθηνών, Ιερά Οδός 75, στην Αθήνα.   
 
Η νέα πολιτική προώθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέσω των προγραµµάτων 
προώθησης των αγροτικών προϊόντων που ισχύει από 1/12/2015 έχει σαν στόχο  να 
στηρίξει τους επαγγελµατίες του γεωργικού τοµέα να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές 
ή να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους σ΄ αυτές, καθώς και να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων καταναλωτών όσον αφορά τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι αγρότες για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.   
 
Σύµφωνα µε το νέο θεσµικό πλαίσιο έχουν αυξηθεί τα διαθέσιµα κονδύλια 
(προβλέπεται σταδιακή αύξηση του προϋπολογισµού της ΕΕ που διατίθεται για την 
προώθηση, από 61 εκατ. ευρώ το 2013 σε 200 εκατ. Ευρώ το 2019), έχει αυξηθεί το 
ποσοστό συγχρηµατοδότησης της Ε.Ε. από 50% σε 70-80% και για την χώρα µας  
75-85%, ενώ η εθνική συγχρηµατοδότηση καταργείται και επιπλέον έχει µειωθεί η 
γραφειοκρατία στο στάδιο της υποβολής και έγκρισης των σχετικών προγραµµάτων.   

Στην εν λόγω εκδήλωση θα γίνουν παρουσιάσεις  από τον ∆/ντη της Μονάδας DG 
AGRI-B5-Promotion της Γενικής ∆/νσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
από εκπροσώπους δυναµικών Οργανώσεων της Γαλλίας, της Ιταλίας και της 
Ισπανίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο πρόγραµµα.  

Στόχος της εκδήλωσης είναι, οι φορείς της χώρας µας να εµπλουτίσουν τις 
προωθητικές τους δραστηριότητες από εµπειρίες και παραδείγµατα επιτυχών 
προωθητικών ενεργειών ευρωπαϊκών προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης άλλων 
χωρών,   ενισχύοντας  την εξωστρέφεια  των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και 
κυρίως τη ναυαρχίδα των Γ.Ε. της χώρας µας δηλαδή την Π.Ο.Π. Φέτα. 



Παρακαλούµε θερµά όπως ενηµερώσετε τους παραγωγικούς φορείς του τοµέα 
αρµοδιότητας σας και επιβεβαιώσετε την παρουσία σας µέχρι 5/7/2016 στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση ekolokotroni@minagric.gr. 

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων και παραµένουµε στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση.                                 

 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ∆.Κ.Π. 

 
 
 

Χ. ΚΑΣΙΜΗΣ 



ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 

 
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

Α. Γεν. ∆/νση Οικονοµικών Σχέσεων 
e-mail: bgen@mfa.gr 
Β. Β8 ∆/νση Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης 
e-mail: b08@mfa.gr 
 

2. ΕΟΤ 
Γενική ∆/νση Προβολής 
e-mail: spakouri_a@gnto.gr 
 

3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Α.Ε.-ENTERPRISE GREECE – Βασιλίσσης Σοφίας 109, Αθήνα                                                                              
Email: info@enterprisegeece.gov.gr 

 
4. ΣΕΒΓΑΠ Λεωφόρος Κηφισίας 340  
      e-mail: sevgap@sevt.gr 

 
5. Ο.∆Ι.ΠΑ.Φ  

e-mail: odippaf@gmail.com 
 
6. Γενική ∆/νση Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής-Στο Υπουργείο                           

e-mail: thalexandropoulos@minagric.gr 
 

7. Γενική ∆/νση Βιώσιµης Αγροτικής Ανάπτυξης– Στο Υπουργείο                         
e-mail:ax2u359@minagric.gr 

 
8. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.-∆/νση Άµεσων Ενισχύσεων και Αγοράς-∆οµοκού 5, 10445 

Αθήνα  e-mail:athanasia.reppa@opekepe.gr 
 
9. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  

        e-mail: info@economotechniki.gr 
 
10. NOVACERT ΕΠΕ  

        e-mail: info@novacert.gr 
 
11. SOPEXA  
      e-mail: sophia.sapouna@sopexa.com 
 
12. WIN ΕΠΕ 
      e-mail: winltdserrres@gmail.com 
 
13.  DK ADVERTISING AGENCY 

         e-mail: dimitriskarousis@gmail.com 
 
14. LEDRA ADVERTISING 
      e-mail:  info@ledra.com.cy 
 
15. KIKEON INC  
      e-mail:  kikeon-nyc.com  
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