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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

«Στην 51
η
  Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονοµίας Κρεµαστής στη 

Ρόδο  » 

 Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στα πλαίσια πολιτικής της ανάδειξης και προώθησης των 

τοπικών της προϊόντων, πρόκειται να συµµετέχει 51
η
  Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και 

Αγροτικής Οικονοµίας Κρεµαστής η οποία θα πραγµατοποιηθεί 12 µε 23 Αυγούστου 2016 

στην Κρεµαστή στη Ρόδο. 

 Η Περιφέρεια αντιλαµβανόµενη την ιστορικότητα της έκθεσης της Κρεµαστής δίνει για µία 

ακόµα φορά την ευκαιρία της αποτελεσµατικής προβολής και προώθησης των εξαιρετικών 

προϊόντων του Νοτίου Αιγαίου. Οι εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα επίδειξης, επί τόπου πώλησης, 

αλλά και δυναµικής προώθησης των προϊόντων τους σε εµπορικούς αντιπροσώπους – 

επιχειρηµατίες χονδρικού και λιανικού εµπορίου. 

 Καλούνται όσοι παραγωγοί µεταποιούν ή/και τυποποιούν τοπικά αγροτικά προϊόντα 

(τρόφιµα & ποτά) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου χρησιµοποιώντας τοπικές πρώτες ύλες και 

επιθυµούν να έχουν παρουσία στο περίπτερο που πρόκειται να µισθώσει η Π.Ν.ΑΙ.  να το 

δηλώσουν έως τη  ∆ευτέρα 6 Ιουνίου 2016 στην σχετική φόρµα που υπάρχει στην ιστοσελίδα 

(http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=7267 )   

∆ιευκρίνίζεται πως µετά τις 6/6/2016 καµία ∆ήλωση δεν θα γίνει δεκτή. 

Η επιλογή των εκθετών θα γίνει βάση κριτηρίων και ελέγχου των δηλωθέντων στοιχείων. 

Με ποινή αποκλεισµού συµµετοχής θα απορριφθούν, µετά από έλεγχο, όσοι δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις πιστοποίησης και όσοι δεν µεταποιούν και τυποποιούν πρωτογενή τοπικά 

προϊόντα. Επίσης µε ποινή αποκλεισµού θα απορρίπτονται από επόµενες Εκθέσεις, όσοι 

δηλώσουν στην παρούσα φάση συµµετοχή στην Έκθεση και στη συνέχεια ακυρώσουν, ή δεν 

αποστείλουν όλα τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν µετά τη λήξη της ηµεροµηνίας υποβολής των 

αιτήσεων. 

  Για πληροφορίες στα τηλέφωνα 2241360567 κ. Τάνια Ρούσσου-Προϊσταµένη Τµήµατος 

Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων  για την Περιφερειακή Ενότητα ∆ωδεκανήσου και 

2281082380 κ. Ντίνα Βλάχου-Προϊσταµένη Τµήµατος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών 

Προϊόντων για την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων. 
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