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ΘΕΜΑ:  2η Αγροτική Έκθεση  AGRO-TECH 2019  στην Αλβανία (Τίρανα- Expocity, 15-16.3.2019).                                                                                                                                                                         
 
Αναφερόμενοι σε ανωτέρω σχετικό, σας γνωρίζουμε ότι η  εν θέματι Διεθνής Έκθεση έλαβε χώρα 

στο Εκθεσιακό Κέντρο ExpoCity των Τιράνων κατά το διάστημα 15-16.3.2019. Στα εγκαίνια της Έκθεσης 
παρέστησαν ο α/Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Bledi Cuci, καθώς και ο Υπουργός 
Επικρατείας αρμόδιος για θέματα επιχειρηματικότητας κ. Eduard Shalsi, οι οποίοι στις ομιλίες τους εξήραν 
τη καθοριστική συμβολή του αγροτικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας και στην επίτευξη 
διμερών συνεργασιών με τρίτες χώρες. 

 
 Πρόκειται για ανερχόμενη έκθεση που αφορά στον ευρύτερο αγροτικό κλάδο  (γεωργική 

παραγωγή, αγροτικά μηχανήματα και εξοπλισμός, επεξεργασία, πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και 
νέες τεχνολογίες παραγωγής), η οποία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των αγροτικών επιχειρήσεων 
(agrobusiness) στην Αλβανία, καθώς και στη χρήση των τεχνολογιών αιχμής στο αγροτικό τομέα 
(agrotechnology). 

 
 Ειδικότερα, στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν με περίπτερα επιχειρήσεις από διάφορες χώρες  

(Ελβετία, Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία, Ολλανδία, και Τουρκία), ενώ αρκετοί ήταν και οι εμπορικοί επισκέπτες 
μεταξύ των οποίων και η ελληνική Εταιρεία TIMAC AGRO, η οποία δραστηριοποιείται ήδη στην Αλβανία. 
Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης διοργανώθηκαν, παράλληλα, ημερίδες πληροφόρησης για αγροτικά 
θέματα, όπως για την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων, συστήματα αυτόματης καλλιέργειας, 
βιολογική γεωργία, εμπορική προώθηση των νωπών προϊόντων κ.α.  

Ειδικότερα από την Ελλάδα συμμετείχαν με ιδιωτικά περίπτερα οι κατωτέρω δύο επιχειρήσεις: 

 Greek Farm SH.P.K. (λιπάσματα, σπόροι  και πολλαπλασιαστικό υλικό), η οποία 
δραστηριοποιείται στην Κορυτσά και 

 Hellagro Α.Ε. (βιομηχανική συσκευασία, συσκευασία τροφίμων, γεωργικές εφαρμογές, 
χαρτοδεσία και ενσίρωση και γεωργικός εξοπλισμός) από τη Θεσσαλονίκη 

           Το Γραφείο μας παρέσχε τη συνδρομή του προς τις ανωτέρω εκθέτριες επιχειρήσεις, όσον αφορά 
την ενημέρωσή τους σχετικά με την αλβανική αγορά, τις προοπτικές της αλβανικής οικονομίας, καθώς και 
τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά τη δραστηριοποίησή τους στη χώρα.  

Παράλληλα επιμελήθηκε την διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β) με αλβανικές 
επιχειρήσεις του αγροτικού κλάδου, καθώς και με εκπροσώπους επιχειρηματικών φορέων, τα 
αποτελέσματα των οποίων κρίθηκαν πολύ ενθαρρυντικά για μελλοντικές συνεργασίες. 

Επίσης, σε συνεργασία με την υπεύθυνη της διοργάνωσης κα Aida Lutaj, διερευνήσαμε τις 
δυνατότητες για την περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας της Expocity Albania με αντίστοιχες 
διοργανώτριες εταιρείες εκθέσεων στην Ελλάδα, με ελληνικές εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 
για δραστηριοποίηση στην Αλβανία, καθώς και για άλλες μορφές συνεργασίας.     

Αξίζει, εν προκειμένω, να σημειωθεί η δραστηριοποίηση του Γραφείου μας για την προώθηση της 
διμερούς συνεργασίας μας με τη χώρα, όσον αφορά στην κατάρτιση προγραμμάτων του αγροτικού τομέα 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IPARD 2014-2020, ιδίως σε θέματα παροχής τεχνογνωσίας 
(π.χ. πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων, κατάρτιση και πιστοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ.τ.λ.).  



 


