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«ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ   
PROWEIN 2023, 19-21  ΜΑΡΤΙΟΥ 2023,  DÜSSELDORF, ΓΕΡΜΑΝΙΑ» 

 
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στα πλαίσια πολιτικής της ανάδειξης και 

προώθησης των τοπικών πιστοποιημένων οίνων, προτίθεται να συμμετέχει στη  

Διεθνή Έκθεση Οίνων και αλκοολούχων ποτών  PROWEIN 2023,  που θα 

πραγματοποιηθεί  19-21  Μαρτίου 2023, στο Düsseldorf, στη Γερμανία 

Η Περιφέρεια προτίθεται να συμμετέχει στην μεγαλύτερη Διεθνή θεματική 

Έκθεση του εξωτερικού,  προσδοκώντας την εξωστρέφεια των πιστοποιημένων 

οίνων της. Η συγκεκριμένη Έκθεση έχει υψηλή επισκεψιμότητα, προσελκύοντας 

εισαγωγείς, διανομείς και αγοραστές από όλο τον κόσμο. Δίνει την ευκαιρία 

πρόσβασης στη Γερμανική, την Ευρωπαϊκή, αλλά και τη Διεθνή αγορά και συμβάλει 

στην ανάπτυξη  και ενίσχυση των εξαγωγών και στην στήριξη της αναγνωρισιμότητας 

των πιστοποιημένων οίνων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  

Καλούνται οι οινοπαραγωγοί της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που 
παράγουν αποκλειστικά πιστοποιημένους ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ ή/και Βιολογικούς 
Οίνους ή με έγκριση H.A.C.C.P. ή/και ISO  που επιθυμούν να έχουν παρουσία στο 

περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η Π.Ν.ΑΙ., να το δηλώσουν το αργότερο έως 

την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 στην σχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα 

(https://www.pnai.gov.gr/archives/17488 ). 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι οι ίδιοι θα πρέπει να καλύψουν με 

δικά τους έξοδα την εγγραφή τους  στην έκθεση (μέσου εκτιμώμενου κόστους 

350,00€), τη μεταφορά των προϊόντων τους, τα εισιτήρια και τη διαμονή τους, την 

ηλεκτρική παροχή για την 24ωρη λειτουργία ψυγείων  ή άλλου επαγγελματικού 

εξοπλισμού που ενδεχομένως θα χρειαστούν.  

Λόγω των περιορισμένων θέσεων, 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. 

Η συμμετοχή της ΠΝΑΙ στην φυσική έκθεση, θα εξαρτηθεί από την πορεία της 

πανδημίας και από τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα είμαστε υποχρεωμένοι να 

εφαρμόσουμε εφόσον αυτά απαιτηθούν.  

Επίσης σας ενημερώνουμε πως η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λαμβάνοντας 

υπόψη τις ανάγκες που θα προκύψουν βάσει των εξελίξεων της πανδημίας του 

Covid-19 και προκειμένου να συμβάλει στη στήριξη του τομέα της υγείας, διατηρεί το 

δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής της στην εν λόγω Έκθεση και σε κάθε 

περίπτωση το δικαίωμα μη συμμετοχής. 

 Διευκρινίζεται πως μετά τις 12/12/2022 καμία Δήλωση δεν θα γίνει 
δεκτή. 

Επίσης στη συγκεκριμένη έκθεση δεν επιτρέπεται η λιανική πώληση. 
  Για πληροφορίες στα τηλέφωνα 2241360567 κ. Τάνια Ρούσσου-Προϊσταμένη 

Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων  για την Περιφερειακή 

Ενότητα Δωδεκανήσου και 2281082380 κ. Ντίνα Βλάχου-Προϊσταμένη Τμήματος 

Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων για την Περιφερειακή Ενότητα 

Κυκλάδων. 
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Εντεταλμένος Π.Σ.  

Πρωτογενούς Τομέα 
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