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1. Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΟEY) με μια ματιά 

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, 
το οποίο λειτουργεί με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000, όπως όλα τα Γραφεία ΟΕΥ του 
Υπουργείου Εξωτερικών, είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη των διμερών οικονομικών και εμπορικών 
σχέσεων, την προάσπιση των ελληνικών οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων και την ενίσχυση της 
εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, παρέχοντας έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, σε κρατικές 
υπηρεσίες, φορείς και επιχειρήσεις, μέσω συστηματικής παρακολούθησης, έρευνας και μελέτης της 
εγχώριας οικονομίας και αγοράς. Ειδικότερα, το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων: 

 Ανταποκρίνεται σε αιτήματα ελληνικών επιχειρήσεων, παρέχοντας εξειδικευμένη επιχειρηματική 

πληροφόρηση για την αγορά της Αλβανίας.  

 Εκδίδει μηνιαία ενημερωτικά δελτία οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. 

 Παρέχει υπηρεσίες ολοκληρωμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.agora.mfa.gr, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναρτώνται: Οδηγοί Επιχειρείν, Ετήσιες 

Εκθέσεις, Ετήσιο Πρόγραμμα των σημαντικότερων Διεθνών και Κλαδικών Εκθέσεων, Χρήσιμες 

Διευθύνσεις, Έρευνες αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, Πληροφορίες σχετικές με το οικονομικό 

περιβάλλον, τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, Ενημέρωση για διαγωνισμούς και λοιπές 

επιχειρηματικές ευκαιρίες, καθώς και για αναπτυξιακά προγράμματα Διεθνών Χρηματοδοτικών 

Οργανισμών και λοιπών αναπτυξιακών φορέων, Μηνιαία ενημερωτικά δελτία κ.α. Παρέχεται επίσης, η 

δυνατότητα ηλεκτρονικού δελτίου προσωποποιημένης ενημέρωσης «Newsletter», σε ημερήσια, 

εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. 

 Συμβάλλει στη δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων στην Αλβανία, με τη διοργάνωση 

στοχευμένων επιχειρηματικών ημερίδων, συνεδρίων, workshops, την υποστήριξη επιχειρηματικών 

αποστολών και συμμετοχή επιχειρήσεων σε εκθέσεις, διοργάνωση Β2Β συναντήσεων, κ.α.. 

 Προβάλλει κατηγορίες κλάδων και προϊόντων στην τοπική αγορά, μέσω ενεργειών προβολής και 

προώθησης, σε συνεργασία με κλαδικούς φορείς, επιχειρηματικούς συνδέσμους και επιχειρήσεις.  

 Διατηρεί σταθερή και συστηματική επικοινωνία και προωθεί την ανάπτυξη συνεργασιών με 

τοπικούς κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. 

 Συμβάλλει στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, τόσο για την προώθηση της διμερούς οικονομικής 

και εμπορικής συνεργασίας, όσο και για την εναρμόνιση με την κοινοτική νομοθεσία. 

 Παρεμβαίνει στις αρμόδιες τοπικές Αρχές σε περιπτώσεις, που οι ελληνικές επιχειρήσεις 

αντιμετωπίζουν προβλήματα, κατά τη δραστηριοποίησή τους στο εξωτερικό. 

 Συμμετέχει σε ενημερωτικές εκδηλώσεις, τις οποίες διοργανώνουν κλαδικοί φορείς, επιμελητήρια, ή 

άλλες υπηρεσίες στην Ελλάδα, με σκοπό την παροχή ενημέρωσης για την αλβανική αγορά και για τις 

δυνατότητες δραστηριοποίησης των Ελλήνων επιχειρηματιών. 

 Υποστηρίζει τις ελληνικές επενδύσεις, καθώς και νέα επενδυτικά σχέδια στην Αλβανία, μέσω 

ενημέρωσης, δράσεων προβολής, δικτύωσης κ. ά.. 

http://www.agora.mfa.gr/
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2. Γιατί να απευθυνθεί η ελληνική επιχείρηση στο Γραφείο ΟΕΥ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Γραφείου ΟΕΥ και τις ιδιαιτερότητες της 
αλβανικής αγοράς,  η προστιθέμενη αξία του Γραφείου ΟΕΥ για μια ελληνική επιχείρηση, η οποία είτε 
ενδιαφέρεται να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στην Αλβανία, είτε ήδη δραστηριοποιείται στην 
αλβανική αγορά, συνίσταται στα εξής:  

 Αποτελεί τον μοναδικό εξειδικευμένο επίσημο ελληνικό φορέα, ο οποίος δύναται να αναδείξει 

επιχειρηματικές ευκαιρίες και να επιστήσει την προσοχή για την αποφυγή εν γένει 

επιχειρηματικών κινδύνων στις ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις.  

 Διαθέτει επιτόπια και σφαιρική γνώση της αλβανικής αγοράς, διότι παρακολουθεί και αναλύει 

τη γενική οικονομική κατάσταση, τις οικονομικές εξελίξεις, το νομοθετικό πλαίσιο, το εξωτερικό 

εμπόριο της Αλβανίας, καθώς επίσης, ερευνά συνεχώς και μεθοδικά την αλβανική αγορά και τις 

προοπτικές επιχειρηματικών ευκαιριών στην Αλβανία.  

 Διαθέτει και διαρκώς επικαιροποιεί βάσεις δεδομένων δυνητικών επιχειρηματικών 

συνεργατών, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική επιχείρηση, που 

ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στην Αλβανία, καθώς στην αλβανική αγορά δεν υπάρχουν 

διαθέσιμοι εμπορικοί κατάλογοι και η εγγραφή στα Επιμελητήρια δεν είναι υποχρεωτική. 

 Διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο επαφών και δύναται να υποστηρίξει αποτελεσματικά τη 

δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων.  

 Διαθέτει τεχνογνωσία διοργάνωσης στοχευμένων επιχειρηματικών Β2Β συναντήσεων 

μεταξύ ελληνικών και αλβανικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο επιχειρηματικών αποστολών. 

 Διοργανώνει εκδηλώσεις οικονομικού χαρακτήρα (συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες), οι 

οποίες: α) συγκεντρώνουν εκπροσώπους της αλβανικής Κυβέρνησης, Υψηλούς αξιωματούχους, 

τους σημαντικότερους εκπροσώπους των αλβανικών Αρχών, Διεθνών Οργανισμών και της 

επιχειρηματικής κοινότητας στην Αλβανία, β) αποτελούν σημαντική ευκαιρία δικτύωσης και γ) 

τυγχάνουν ευρείας κάλυψης από τα αλβανικά ΜΜΕ, καθώς αποτελούν δράση της ελληνικής 

Πρεσβείας. 

 Υποστηρίζει τις αντίστοιχες εκδηλώσεις άλλων φορέων, παρέχοντας συμβουλευτικές 

υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη διοργάνωσή τους, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή 

συμμετοχή και προβολή τους. 

 Διοργανώνει εκδηλώσεις προβολής και προώθησης, σε συνεργασία με τις αλβανικές Αρχές, 

τους αλβανικούς και ελληνικούς φορείς και τις ελληνικές επιχειρήσεις. 

 Με το κύρος της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, συμβάλλει στην αντιμετώπιση 

προβλημάτων των ελληνικών επιχειρήσεων, παρεμβαίνοντας στις Υπηρεσίες των αλβανικών 

Αρχών ή, κατά περίπτωση, στην εδώ Αντιπροσωπεία της ΕΕ. 

 Είναι πολύτιμος αρωγός των ελληνικών εξωστρεφών επιχειρήσεων. 
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3. Δράσεις για την αποτελεσματική προώθηση των διμερών οικονομικών 
σχέσεων  

Με γνώμονα την αποτελεσματική προώθηση των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, 
καθώς και την υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής παρουσίας στην αλβανική αγορά, το Γραφείο 
ΟΕΥ της Πρεσβείας Τιράνων, αναλυτικότερα, πραγματοποιεί δράσεις στους εξής άξονες: 

3.1.  Παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης 

   Ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα ελληνικών επιχειρήσεων, επιμελητηρίων και φορέων 

προώθησης εξαγωγών. Τα αιτήματα των επιχειρήσεων, οι οποίες επιθυμούν να  

δραστηριοποιηθούν στην Αλβανία, αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών για την αλβανική 

αγορά (πχ. ίδρυση εταιρείας, φορολογικό και τελωνειακό καθεστώς, εισαγωγικές εταιρείες 

κ.λπ.). 

   Εκδίδει μηνιαία ενημερωτικά δελτία παρέχοντας πληροφόρηση για την αλβανική οικονομία, το 

διμερές εμπόριο, τις επενδύσεις, την ισχύουσα νομοθεσία, σημαντικούς κλάδους της αλβανικής 

οικονομίας (ενέργεια, κατασκευές, γεωργία, τραπεζικός και ασφαλιστικός τομέας, τουρισμός, 

υγεία κλπ). Τα δελτία αυτά αποστέλλονται, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε ελληνικά 

Επιμελητήρια, κλαδικούς Φορείς και συνδέσμους, καθώς και σε περισσότερες από 2500 

επιχειρήσεις, που κατά καιρούς έχουν απευθυνθεί στο Γραφείο ΟΕΥ με αιτήματά τους, ενώ τα 

δελτία αυτά επαναπροωθούνται από τις ελληνικές τράπεζες στην Αλβανία, καθώς και από τα 

ελληνικά Επιμελητήρια και Φορείς στα μέλη τους, ούτως ώστε να πραγματοποιείται η μέγιστη 

δυνατή διάχυση της πληροφόρησης. Επίσης, τα μηνιαία ενημερωτικά δελτία αποτελούν πηγή 

άλλων ενημερωτικών εντύπων και ΜΜΕ στην Ελλάδα. 

   Παρακολουθεί και αναλύει τα μακροοικονομικά μεγέθη, τις ροές εξωτερικού εμπορίου, τον 

ανταγωνισμό, την εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου, που αφορά στο επιχειρηματικό περιβάλλον 

και ενημερώνει σχετικά, τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές, τους κλαδικούς φορείς και τις 

επιχειρήσεις. 

   Παρακολουθεί συστηματικά τις μεταβολές του θεσμικού πλαισίου, που διέπει την επιχειρηματική 

δραστηριότητα και ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές και τους κλαδικούς φορείς. 

   Συμβάλλει στη διάχυση της πληροφορίας, όσον αφορά στη διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων, 

καθώς και άλλων συναφών επιχειρηματικών εκδηλώσεων, που πραγματοποιούνται είτε στην 

Ελλάδα, είτε στην Αλβανία. 

   Παρακολουθεί και ενημερώνει για επιχειρηματικές ευκαιρίες και διεθνείς διαγωνισμούς, που 

δημιουργούνται στο πλαίσιο αναπτυξιακών προγραμμάτων Διεθνών Οργανισμών, καθώς και 

προγραμμάτων τεχνικής και οικονομικής συνεργασίας στην Αλβανία.  

   Συντάσσει ετήσια Έκθεση για την αλβανική οικονομία, την αγορά και τις διμερείς οικονομικές 

και εμπορικές σχέσεις. 
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   Συντάσσει Οδηγό Επιχειρείν στην Αλβανία. 

   Εκπονεί κλαδικές μελέτες. 

   Αναρτά κάθε πληροφόρηση στο διαδικτυακό τόπο www.agora.mfa.gr , στη θέση Γραφείο ΟΕΥ 

Τιράνων: http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/805  

3.2.   Υπηρεσίες δικτύωσης επιχειρήσεων των δυο χωρών (διοργάνωση  
επιχειρηματικών εκδηλώσεων, επιχειρηματικών αποστολών κ.ά) 

   Διοργανώνει επιχειρηματικές εκδηλώσεις (business fora), με στοχευμένο κάθε φορά αντικείμενο, 

όπως για παράδειγμα: τραπεζικός τομέας, τομέας ενέργειας, αγροτικός τομέας, ελληνικές 

επενδύσεις στην Αλβανία κλπ. Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται με την παρουσία 

εκπροσώπων των Κυβερνήσεων των δυο χωρών, υψηλών αξιωματούχων και σημαντικού 

αριθμού εκπροσώπων των επιχειρήσεων των δυο χωρών και προβάλλονται, με τη συνεργασία 

του εδώ Γραφείου Τύπου της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, στα σημαντικότερα, εθνικής 

εμβέλειας, ΜΜΕ.  

   Υποστηρίζει τις αντίστοιχες εκδηλώσεις άλλων φορέων, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή 

συμμετοχή και προβολή τους. 

   Υποστηρίζει τη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών ελληνικών φορέων στην Αλβανία και 

αναλαμβάνει τη διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β με αντίστοιχες αλβανικές 

επιχειρήσεις. 

   Ομοίως, παρέχει υποστήριξη στις ελληνικές επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν νέα 

επενδυτικά σχέδια στην Αλβανία, διευκολύνοντας, μεταξύ άλλων, στη δικτύωσή τους. 

   Υποστηρίζει τη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών αλβανικών φορέων στην Ελλάδα, σε 

συνεργασία με ελληνικούς φορείς (π.χ. HELEXPO). 

3.3.   Δράσεις προβολής και προώθησης ελληνικών κλάδων και προϊόντων 

   Το Γραφείο ΟΕΥ διοργανώνει εκδηλώσεις προβολής ελληνικών κλάδων και προϊόντων στην 

Αλβανία, όπως για παράδειγμα για τον κλάδο τροφίμων και ποτών, την ενέργεια, τον αγροτικό 

τομέα, τον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα φορολογίας, ασφάλειας και 

υγιεινής σε χώρους εργασίας κλπ. 

3.4.   Πηγές άντλησης πληροφόρησης και δικτύωση του Γραφείου ΟΕΥ   

   Το Γραφείο ΟΕΥ αντλεί πληροφόρηση από τα επίσημες πηγές (Υπουργεία, Τράπεζα της 

Αλβανίας,  Στατιστική Υπηρεσία της Αλβανίας (INSTAT), τις εδώ Αντιπροσωπείες της ΕΕ, της 

World Bank, Διεθνών Οργανισμών, άλλες Διπλωματικές Αρχές, τον αλβανικό τύπο κλπ. 

http://www.agora.mfa.gr/
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/805
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   Συμμετέχει σε τακτικές και έκτακτες συναντήσεις ομολόγων κ-μ ΕΕ, δωρητών, διεθνών 

Οργανισμών κλπ. 

   Πραγματοποιεί συναντήσεις με εκπροσώπους αλβανικών Αρχών, α/κλαδικών φορέων και 

Επιμελητηρίων. 

   Συναντά, σε καθημερινή βάση, εκπροσώπους επιχειρήσεων και φορέων, με τους οποίους 

ανταλλάσσονται πληροφορίες για την αλβανική αγορά και τον ανταγωνισμό. 

   Συμμετέχει σε ημερίδες και συνέδρια, που διοργανώνονται στην Αλβανία, μέσα από τα οποία 

παρέχεται ενημέρωση για τις διαμορφούμενες τάσεις και διευρύνεται το δίκτυο επαφών. 

   Επισκέπτεται Εμπορικές Εκθέσεις και συμμετέχει σε συναφείς εκδηλώσεις, που 

πραγματοποιούνται στα Τίρανα. 

   Συμμετέχει, ως παρατηρητής, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων 

στην Αλβανία (ΕΕΕΑ) και ενημερώνεται άμεσα για τα θέματα, που απασχολούν τις εδώ 

δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις. 

3.5. Προάσπιση οικονομικών συμφερόντων ελληνικών επιχειρήσεων 
στην  Αλβανία 

 Το Γραφείο ΟΕΥ μελετά και παρακολουθεί συστηματικά το πλαίσιο, που διέπει την ανάπτυξη 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Αλβανία, στον τομέα της γεωργίας, του εμπορίου, της 

βιομηχανίας, της ενέργειας, των μεταφορών κ.ά. και προβαίνει σε εισηγήσεις για την περαιτέρω 

ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας – Αλβανίας. 

 Πραγματοποιεί παρεμβάσεις είτε στις αλβανικές Αρχές, είτε στην εδώ Αντιπροσωπεία της ΕΕ  

(πχ. φάρμακα, ειδικός φόρος κατανάλωσης, αγροτικά προϊόντα, κλπ), όταν θίγονται συμφέροντα 

ελληνικών επιχειρήσεων  ή φαίνεται να δυσχεραίνεται η πρόσβασή τους στην αλβανική αγορά 

από νέες νομοθετικές ρυθμίσεις στο πεδίο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 Το Γραφείο ΟΕΥ, ανταποκρίνεται, επίσης, άμεσα σε συγκεκριμένα αιτήματα ελληνικών 

επιχειρήσεων για παρέμβαση στις αλβανικές Αρχές, για την αντιμετώπιση προβλημάτων, που 

αντιμετωπίζουν κατά την εδώ επιχειρηματική τους δραστηριότητα (πχ. γραφειοκρατία, 

αδικαιολόγητες καθυστερήσεις σε διαδικασίες ρουτίνας, ενέργειες παρεμπόδισης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας κλπ.). 

 
Σημειώνεται ότι όπου απαιτείται, το επίπεδο παρέμβασης κλιμακώνεται με παρεμβάσεις του 
εκάστοτε Πρέσβη στους αρμόδιους Υπουργούς, ακόμη και στο επίπεδο του Πρωθυπουργού, εάν 
αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
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3.6.   Συμμετοχή σε ημερίδες ενημέρωσης για την αλβανική αγορά, που  
διοργανώνονται  στην Ελλάδα 

   Το Γραφείο ΟΕΥ συμμετέχει, συστηματικά, στην εκδήλωση «Ημέρες Πληροφόρησης 

Επιχειρηματιών», που διοργανώνεται στην Αθήνα, από τη Β8 Διεύθυνση του Υπουργείου 

Εξωτερικών, προκειμένου να πληροφορήσει για την αλβανική αγορά και να παρουσιάσει τις 

ιδιαιτερότητες και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, που προσφέρει.   

   Ανταποκρίνεται επίσης, σε αίτημα συμμετοχής του στην ετήσια διοργάνωση «Greek Exports 

Forum», που πραγματοποιείται, στην Αθήνα, από την Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων 

Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) και τίθεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Εξωτερικών, προκειμένου να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα, που τίθενται κατά τη 

διάρκεια κατ΄ ιδίαν συναντήσεων με εκπροσώπους ελληνικών επιχειρήσεων για την αλβανική 

αγορά.  

   Συμμετέχει σε αντίστοιχες ενημερωτικές εκδηλώσεις, οι οποίες διοργανώνονται στην Ελλάδα 

από κλαδικούς φορείς και Επιμελητήρια με σκοπό την ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων 

για την αλβανική αγορά (πχ. ΕΒΕΑ, ΣΕΒ κλπ.). 

4. Ο ρόλος του Γραφείου ΟΕΥ 

Εν κατακλείδι, για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν στη γειτονική 

αλβανική αγορά, ο ρόλος του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της 

Ελλάδος στα Τίρανα, είναι σημαντικός, καθώς αποτελεί τον μοναδικό εξειδικευμένο επίσημο ελληνικό 

φορέα, ο οποίος δύναται να αναδείξει επιχειρηματικές ευκαιρίες και να επιστήσει την προσοχή για την 

αποφυγή εν γένει επιχειρηματικών κινδύνων στις ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς διαθέτει 

επιτόπια γνώση της αγοράς. Παράλληλα, συντάσσει και επικαιροποιεί, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 

επιχειρηματικούς καταλόγους για την ανεύρεση δυνητικών συνεργατών.  

Μέσω του Γραφείου ΟΕΥ, παρέχεται η δυνατότητα στην ελληνική επιχείρηση να συγκεντρώσει ένα 

πολύτιμο πληροφοριακό υλικό για την αγορά της Αλβανίας, ως βάση για την περαιτέρω διερεύνηση 

δυνατότητας επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

Χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, αποτελεί η έκδοση του Γραφείου 

ΟΕΥ της Πρεσβείας Τιράνων «HELLENIC – ALBANIAN BUSINESS INDEX», που περιλαμβάνει 

συστηματική παρουσίαση σημαντικού αριθμού μικτών, ομογενειακών και αμιγώς ελληνικών 

επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Αλβανία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως τράπεζες, 

τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, εμπόριο, βιομηχανία, υγεία, εκπαίδευση, κατασκευές και δομικά υλικά κ.ά. 

και είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ, καθώς και σε εφαρμογή για κινητά και tablets. 

Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα (ecocom-tirana@mfa.gr) μπορεί να 

αποτελέσει πολύτιμο αρωγό σε κάθε νέα επιχείρηση, η οποία επιδιώκει να δραστηριοποιηθεί στην 

αλβανική αγορά, καθώς και να υποστηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις, που ήδη δραστηριοποιούνται στην 

Αλβανία.  

mailto:ecocom-tirana@mfa.gr
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5. Απολογισμός Δράσεων Γραφείου ΟΕΥ (2013- 2016) 

 
 Παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης 

 
Α/Α Κατηγορία πληροφόρησης Περίοδος Αριθμός Περιγραφή 

1 
Αιτήματα ελληνικών 

επιχειρήσεων 

2013 
2014 
2015 
2016 

349 
343 
290 
327 

Αιτούμενες πληροφορίες: ίδρυση εταιρείας, 

φορολογικό και τελωνειακό καθεστώς, 

εισαγωγικές εταιρείες κ.λπ. 

2 Κλαδικές μελέτες 2013 - 2016 36 

Ασφαλιστικός και τραπεζικός τομέας, αγορά 

φαρμακευτικών προϊόντων, η αγορά ένδυσης, 

οίνου, καλλυντικών, λιανικό εμπόριο, 

ηλεκτρική ενέργεια και ΑΠΕ, τομέας των 

υδρογονανθράκων και πετρελαιοειδών,  

κατασκευαστικός τομέας, διμερές εμπόριο 

αγροτικών προϊόντων, οι ελληνικές εξαγωγές 

στην Ν.Α.Ε και διμερές εμπόριο, κ.ά. 

3 Αναρτήσεις agora 2013 - 2016 1.695 

Παρέχονται πληροφορίες για το οικονομικό 

περιβάλλον, το διμερές εμπόριο, τις άμεσες 

ξένες και ελληνικές επενδύσεις, την ισχύουσα 

νομοθεσία, καθώς και για εύρος σημαντικών 

κλάδων της αλβανικής οικονομίας. 

4 Ενημερωτικά δελτία 2013 - 2016 48 

Μηνιαία δελτία για την αλβανική οικονομία, 

την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας και 

τις εξωτερικές της σχέσεις, καθώς και για τις 

κατασκευές, την ενέργεια, τις μεταφορές, τον 

τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα, τη γεωργία 

και τον τομέα τροφίμων, τον τουρισμό, την 

υγεία, το περιβάλλον, τις τηλεπικοινωνίες κ.ά. 

5 Newsletter   

Παρέχεται η δυνατότητα εξατομικευμένης 

πληροφόρησης στους εγγεγραμμένους 

χρήστες, μέσω της διαδικτυακής πύλης του 

Υπουργείου Εξωτερικών www.agora.mfa.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agora.mfa.gr/
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 Υπηρεσίες δικτύωσης (διοργάνωση/υποστήριξη επιχειρηματικών αποστολών / Β2Β συναντήσεων) 

Α/Α Εκδήλωση Ημερομηνία Περιγραφή 

1 

Επιχειρηματική αποστολή του 

Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας 

στα Τίρανα 

Ξενοδ. TIRANA INTERNATIONAL 

19/2/2014 

Το Γραφείο ΟΕΥ, στο πλαίσιο στοχευμένης ενημερωτικής 

εκδήλωσης για τον τουρισμό, ανέλαβε τη διοργάνωση 

Β2Β συναντήσεων, με τη συμμετοχή 14 ελληνικών 

επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου, καθώς και 

περισσότερων από 17 αλβανικών επιχειρήσεων.   

2 

Επιχειρηματική αποστολή του 

Επιμελητηρίου Κοζάνης στα 

Τίρανα  

Ξενοδ. TIRANA INTERNATIONAL 

26 -

27/3/2015 

Διοργάνωση, από το Γραφείο ΟΕΥ, συνολικά 240 

στοχευμένων επιχειρηματικών συναντήσων (Β2Β) μεταξύ 

25 ελληνικών επιχειρήσεων, από τους κλάδους τροφίμων 

και ποτών, κατασκευών και δομικών υλικών, ένδυσης, 

υπηρεσιών κ.α. και 70 περίπου αλβανικών. 

3 

 

 

Επιχειρηματική αποστολή της 

Περιφέρειας Ηπείρου στα 

Τίρανα  

Ξενοδ. Sheraton Τιράνων 

 

 

5-6.02.2016 

Διήμερη επιχειρηματική αποστολή της Περιφέρειας 

Ηπείρου, την οποία συνόδευε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, 

με τη συμμετοχή 4 επιχειρήσεων από τον τομέα της 

πρωτογενούς παραγωγής αγροτικών προϊόντων και 

τροφίμων και στον τομέα του τουρισμού. 

Η πρώτη ημέρα περιελάμβανε έκθεση και γευσιγνωσία 

ηπειρωτικών προϊόντων (ελαιόλαδο, κρασί, τσίπουρο, 

αρωματικά φυτά και βότανα, αλλαντικά, τυριά, μέλι, 

αρτοσκευάσματα και παραδοσιακά γλυκά, προϊόντα 

ιχθυοκαλλιέργειας κ.α.). Η δεύτερη  ημέρα, αφορούσε 

στην προβολή των τουριστικών προορισμών της 

περιοχής και των επιλογών που έχει ο επισκέπτης, καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους (γαστρονομικός τουρισμός, 

τουρισμός περιπέτειας, θρησκευτικός τουρισμός, 

καλοκαιρινά θέρετρα, χειμερινά σπορ κλπ). 

Ακολούθησαν επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β) μεταξύ 

ελληνικών και αλβανικών επιχειρήσεων, καθώς και 

συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη, κ. Καχριμάνη στα 

τοπικά μέσα ενημέρωσης και συνεντεύξεις των ελλήνων 

επιχειρηματιών 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, με τη διαμεσολάβηση του 

Γραφείου ΟΕΥ, ο κ. Περιφερειάρχης συναντήθηκε με τον 

α/Υπουργό Γεωργίας, για τη διερεύνηση δυνατοτήτων 

περαιτέρω ανάπτυξης της διμερούς συνεργασίας, στον 

αγροτικό τομέα, στη βιομηχανία μεταποίησης αγροτικών 

προϊόντων, στην κτηνοτροφία και την πτηνοτροφία. 
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Α/Α Εκδήλωση Ημερομηνία Περιγραφή 

4 

Επιχειρηματική αποστολή του 

Επιμελητηρίου Πιερίας στα 

Τίρανα, στο πλαίσιο της 

Διεθνούς Έκθεσης Τιράνων 

Pallati I Kongresseve 

 

24-

28/11/2016  

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Τιράνων, τα  μέλη του 

Επιμελητηρίου Πιερίας παρουσίασαν τα Πιερικά 

προϊόντα στο αλβανικό και όχι μόνο κοινό. Οι 

επιχειρήσεις που συμμετείχαν προέρχονταν από τους 

κάτωθι τομείς: κλάδος τροφίμων και ποτών, είδη ένδυσης, 

δομικά υλικά, υπηρεσίες, τουρισμός, καλλυντικά κ.α. Στην 

επιχειρηματική αποστολή, εκτός του Προέδρου του 

Επιμελητηρίου, κ. Η. Χατζηχριστοδούλου, συμμετείχε 

επίσης ο κ. Η. Ηλιάδης, μέλος του Δ.Σ του Ξενοδοχειακού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος, ως εκπρόσωπος του Πιερικού 

τουρισμού. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, διανεμήθηκε 

επίσης, έντυπο υλικό τουριστικής προβολής της Πιερίας.  

Με τη διαμεσολάβηση του Γραφείου ΟΕΥ, το 

Επιμελητήριο Πιερίας εξασφάλισε ένα από τα καλύτερα 

περίπτερα για να στεγάσει τους εκθέτες του, σε 

προνομιακή τιμή. Επιπροσθέτως, το Γραφείο ΟΕΥ, 

εξασφάλισε στους εκθέτες που συμμετείχαν στην 

αποστολή στοχευμένες συναντήσεις Β2Β. 

Κατά τις ημέρες της έκθεσης, πραγματοποιήθηκε, ακόμη, 

από την Προϊσταμένη του Γραφείου ΟΕΥ, κατ’ ιδίαν 

ενημέρωση των επιχειρηματιών από την Πιερία σχετικά 

με το οικονομικό και εμπορικό περιβάλλον της χώρας, τις 

δυνατότητες προώθησης των Πιερικών προϊόντων στην 

αλβανική αγορά, καθώς επίσης και για τις οικονομικές 

και επιχειρηματικές προοπτικές που παρουσιάζει η 

Αλβανία σε κάθε τομέα ενδιαφέροντος των εν λόγω 

επιχειρηματιών. 

Το Γραφείο ΟΕΥ παρείχε σημαντική διευκόλυνση στις 

Πιερικές επιχειρήσεις με τις απαραίτητες τελωνειακές 

διαδικασίες για τη συμμετοχή τους στην έκθεση. 

Ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του στην ως άνω διεθνή 

έκθεση, το Επιμελητήριο ζήτησε τη συνδρομή του 

Γραφείου ΟΕΥ για την διοργάνωση στοχευμένης 

επιχειρηματικής ημερίδας στην Πιερία, για την 

ενημέρωση και άλλων Πιερικών επιχειρήσεων για τις 

δυνατότητες της αλβανικής αγοράς, η οποία 

προγραμματίστηκε για τις αρχές του 2017. 

 

 



Ο ρόλος & οι δράσεις του Γραφείου ΟΕΥ στην Αλβανία (2013-2017) Σεπτέμβριος 
2017 

 

Γραφείο ΟΕΥ  - Πρεσβεία Τιράνων 12 

 

 

 Δράσεις προβολής και προώθησης - διοργάνωση επιχειρηματικών εκδηλώσεων 

Α/Α Εκδήλωση Ημερομηνία Περιγραφή 

1 

Ελληνο – Αλβανική Στρογγυλή 
Τράπεζα για την Οικονομία και 

την Ενέργεια: «Χαράζοντας 
μια νέα πορεία» 

Ξενοδ. Rogner Τιράνων 

 

4/11/2013 

Εκδήλωση, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης του ΠτΔ της 
Ελλάδος στην Αλβανία, με παρουσία του ΠτΔ της 
Αλβανίας και ομιλητές, από ελληνικής πλευράς, τον Υπ. 
Εθνικής Άμυνας, τον Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και τον Γεν. Γραμμ. ΔΟΣ & ΑΣ του 
ΥΠΕΞ και από αλβανικής: τον Αντιπρόεδρο της 
Κυβέρνησης, τον Υπ. Ενέργειας και Βιομηχανίας, τον 
Υφυπ. Εξωτερικών, καθώς επίσης τον Πρόεδρο της 
Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας και τον 
Πρόεδρο της Ένωσης Επιχειρηματικών Φορέων Αλβανίας 
“Biznes Albania”. Παρευρέθησαν πάνω από 200 άτομα.1 

2 

7ο  Ελληνο – Αλβανικό 
Επιχειρηματικό Φόρουμ: 

«Ο ρόλος των τραπεζών – 
Γέφυρες για την Ανάπτυξη» 

Ξενοδ. Sheraton Τιράνων 

13/11/2013 

Ετήσια εκδήλωση εξωστρέφειας, σε συνεργασία με την 
Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας, με τη 
συμμετοχή των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών των 
δύο χωρών, του Γεν. Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης 
Τραπεζών, οικονομικούς αναλυτές ελληνικών τραπεζών, 
με παρουσία στην Αλβανία, καθώς και υψηλόβαθμα 
στελέχη σημαντικών ελληνικών επιχειρήσεων στην 
Αλβανία. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν 350 άτομα. 

3 

Εκδήλωση για την προβολή 
του Νομού Θεσπρωτίας ως 
τουριστικού προορισμού  

Ξενοδ. TIRANA ΙNTERNATIONAL 

19/2/2014 

Στο πλαίσιο επιχειρηματικής αποστολής του 
Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, πραγματοποιήθηκε 
εκδήλωση για την προβολή του Ν. Θεσπρωτίας ως 
τουριστικού προορισμού και τη σύναψη συμφωνιών & 
συνεργασιών με τουριστικά γραφεία της Αλβανίας, με 
παράλληλη προβολή βίντεο, διανομή έντυπου υλικού και 
γευσιγνωσία τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. 

4 

Στρογγυλή Τράπεζα για τις 
ελληνικές επενδύσεις στην 

Αλβανία 
Ξενοδ. TIRANA ΙNTERNATIONAL 

11/4/2014 

Εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με 
την Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας, την 
υποστήριξη της άτυπης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για 
τις ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία και τη συμμετοχή 
του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, κ. Rama και Υπουργών 
της Κυβέρνησής του, κατά την οποία μέλη της ελληνικής 
επιχειρηματικής κοινότητας συζήτησαν για την επίλυση 
σημαντικών ζητημάτων και τη βελτίωση του 
επιχειρηματικού κλίματος στην Αλβανία. 

 

 

 

                                                 
1 H ψηφιακή έκδοση των Πρακτικών της στρογγυλής τραπέζης είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο στο agora: 
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad58698Roundtable_%CE%A0%CF%84%CE%94_FINAL_20.06.2014.
pdf 

http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad58698Roundtable_%CE%A0%CF%84%CE%94_FINAL_20.06.2014.pdf
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad58698Roundtable_%CE%A0%CF%84%CE%94_FINAL_20.06.2014.pdf
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Επιχειρηματική ημερίδα στο 
πλαίσιο της επιχειρηματικής 

αποστολής του Επιμελητηρίου 
Κοζάνης στα Τίρανα 

Ξενοδ. TIRANA ΙNTERNATIONAL 

26 -
27/3/2015 

Συνδυασμένες δράσεις: α) ενημερωτική εκδήλωση, με τη 
συμμετοχή του Υφυπ. Οικον. Ανάπτυξης, Τουρισμού, 
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, β) υπογραφή MoU με 
το ΕΒΕ Τιράνων, γ) Β2Β συναντήσεις, δ) επίσκεψη στις 
Διεθνείς Εκθέσεις «Construction-Klimatherm» &  HORECA 

6 
«1st TIRANA GAS PIPELINES 

SAFETY WORKSHOP» 
Ξενοδ. TIRANA ΙNTERNATIONAL 

8/10/2015 

Το πρώτο Εργαστήρι στα Τίρανα με τίτλο «Ασφάλεια: 
Επιλογή ή Αναγκαιότητα; Τεχνική, οικονομική και 
πολιτιστική προσέγγιση», εστίασε στην ασφάλεια των 
αγωγών φυσικού αερίου, τόσο κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας. Το 
Workshop τέθηκε υπό την αιγίδα του αλβανικού 
Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας και διοργανώθηκε 
από το Γραφείο ΟΕΥ σε συνεργασία με την ελληνική 
εταιρεία διαχείρισης κινδύνου και παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών Management Force Group 
(MFG), η οποία δραστηριοποιείται και στην Αλβανία. 
Πρόκειται για την πρώτη ενότητα από σειρά εκδηλώσεων 
με θέμα την «Ασφάλεια», η οποία είχε ιδιαίτερη απήχηση 
στην εδώ επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα, 
συγκεντρώνοντας περίπου 100 άτομα. Η εκδήλωση 
καλύφθηκε από τα ΜΜΕ. Περισσότερες πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NOD
E&cnode=57&fid=45723#  

7 
«WORKSHOP ON TAXATION 

Ξενοδ. TIRANA ΙNTERNATIONAL 
16/12/2015 

Στοχευμένο Εργαστήριο για θέματα φορολογίας και τις 
πρόσφατες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία της 
Αλβανίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με 
εμπειρογνώμονες των εταιρειών Eurofast (ελληνικών 
συμφερόντων) και PwC (PriceWaterhouseCoopers). Το 
Εργαστήριο επικεντρώθηκε σε ειδικώτερα θέματα της 
φορολογικής νομοθεσίας της Αλβανίας όπως ΦΠΑ, φόρο 
εισοδήματος των επιχειρήσεων, εθνικά λογιστικά 
πρότυπα, φορολογικές διαδικασίες και παρείχαν 
διευκρινήσεις για θέματα φορολογικής έδρας, καθώς και 
για θέματα που άπτονται των ενδοομιλικών συναλλαγών.  

Στο εργαστήριο, στο οποίο συμμετείχαν περισσότερα από 
70 άτομα, καλύφθηκε από τα ΜΜΕ. Περισσότερες 
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NOD
E&cnode=57&fid=46480  

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=45723
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=45723
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=46480
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=46480
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Εκδήλωση Παρουσίασης 

Ελληνο – Αλβανικού 

Επιχειρηματικού Οδηγού 

 

 

 

26/1/2016 

Ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση της πρώτης 
έκδοσης του Ελληνο – Αλβανικού επιχειρηματικού Οδηγού 
«HELLENIC–ALBANIAN BUSINESS INDEX», ο οποίος 
περιλαμβάνει: α) τα επιχειρηματικά προφίλ 130 
επιχειρήσεων, αμιγώς ελληνικών & ελληνο-αλβανικών 
συμφερόντων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 
Αλβανία και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως 
τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, εμπόριο, 
βιομηχανία, υγεία, εκπαίδευση, κατασκευές και δομικά 
υλικά κ.ά. και β) χρήσιμες πληροφορίες οικονομικού, 
εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.. 
Περισσότερα από 400 άτομα συμμετείχαν, με κεντρικό 
ομιλητή τον Γ.Γ. ΔΟΣ & ΑΣ, κ. Γ. Τσίπρας. Η εκδήλωση 
είχε ευρεία κάλυψη τόσο από τα αλβανικά, όσο και από τα 
ελληνικά ΜΜΕ (ενδεικτικά α/τηλεοπτικοί σταθμοί Vizion 
Plus και Ora News, τις αλβανικές εφημερίδες Panorana, 
SOT και εκτενώς Albania Daily News, καθώς και την 
ηλεκτρονική έκδοση της ελληνικής Ναυτεμπορικής). 

Περισσότερες πληροφορίες, ο Οδηγός, και το video, που 
επιμελήθηκε το Γραφείο ΟΕΥ και προβλήθηκε στην 
εκδήλωση είναι διαθέσιμα στους ακόλουθους 
συνδέσμους:   

 http://agora.mfa.gr/infofiles/Hellenic-
Albanian%20Business%20Relations%20Index%202016-
2017.pdf 

 https://www.youtube.com/watch?v=YbejEhjjkZI&feature=
em-upload_owner.  

 http://agora.mfa.gr/infofiles-menu?view=infofile&id=55150 

9 

 
 
 
 

«2nd TIRANA GAS PIPELINES 
SAFETY WORKSHOP» 
Step by step approach 

 
Ξενοδ. Sheraton Τιράνων 

 

 

20/4/2016 

Το 2ο Εργαστήρι για την ασφάλεια των αγωγών φυσικού 
αερίου, στο πλαίσιο του “Window to Greece”, κάλυψε το 
θέμα τη ασφάλειας από τεχνική, οικονομική και 
πολιτιστική άποψη. Η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα 
του αλβανικού Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας 
και διοργανώθηκε από το Γραφείο ΟΕΥ σε συνεργασία 
με την ελληνική εταιρεία διαχείρισης κινδύνου και 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Management Force 
Group (MFG), η οποία δραστηριοποιείται και στην 
Αλβανία.  

Το Εργαστήρι, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 60 άτομα, 
ήταν πιο στοχευμένο από το πρώτο, απέσπασε θετικές 
κριτικές και καλύφθηκε από τα ΜΜΕ. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον 
ακόλουθο σύνδεσμο: http://agora.mfa.gr/infofiles-
menu?view=infofile&id=55825 
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«Ανάπτυξη του τομέα Υ/Η 
ενέργειας στην Αλβανία – Η 

περιφερειακή προοπτική της 
Αλβανίας» 

  
«Developing Albania’s 

Hydroelectric Potential» 
 

Ξενοδ. TIRANA ΙNTERNATIONAL 

 
 

 

3/6/2016 

Στοχευμένο μονοήμερο εργαστήριο του Ινστιτούτου Ενέργειας 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), σε συνεργασία με το 
Γραφείο ΟΕΥ, στο πλαίσιο των εξωστρεφών δράσεων με τον 
γενικότερο τίτλο “Window to Greece”.  Το εργαστήριο, κύριος 
χορηγός του οποίου ήταν η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 
(ΔΕΗ), τέθηκε υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στην 
Αλβανία και του Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας της 
Αλβανίας και είχε την υποστήριξη της Ένωσης Ελληνικών 
Επιχειρήσεων στην Αλβανία.  

Αντικείμενο του εργαστηρίου ήταν η περαιτέρω αξιοποίηση του 
τομέα υδροηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας και η 
διαμόρφωση προτάσεων, με στόχο το σχεδιασμό βιώσιμης 
στρατηγικής για αειφόρο ανάπτυξη, όπως η προσέλκυση και την 
επιτάχυνση των επενδύσεων για την κατασκευή μικρών και 
μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών στην Αλβανία, αλλά και η 
συντήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών. 
Συμμετείχαν περίπου 100 σύνεδροι από δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς, εκ των οποίων εκπρόσωποι εταιρειών και 
εμπειρογνώμονες από Ελλάδα και Αλβανία, Διεθνείς 
Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί (EBRD, World Bank/IFC κ.ά.), 
δημόσια ιδρύματα, φορείς και Αρχές, καθώς, επίσης, τραπεζικά 
ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και ελληνικές τράπεζες. Η ημερίδα 
καλύφθηκε από τα εγχώρια ΜΜΕ. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο 
σύνδεσμο:  
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu?view=infofile&id=56439   

11 
Γεύμα εργασίας Υποδιοικητή 

Τράπεζας της Ελλάδος  
Ξενοδ.Plaza Tirana  

26.10.2016 

Επ’ ευκαιρία της συμμετοχής του Υποδιοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος, κ. Ιωάννη Α. Μουρμούρα σε Οικονομικό Φόρουμ της 
Τράπεζας της Αλβανίας, το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων διοργάνωσε, 
δείπνο εργασίας με τη συμμετοχή της Πρέσβεως της Ελλάδος 
στα Τίρανα, κας Ελένης Σουρανή, των CEO των εδώ 
εγκατεστημένων ελληνικών τραπεζών (Tirana Bank, Alpha Bank 
και NBG), καθώς και ανωτάτων διευθυντικών στελεχών 
επιλεγμένων επιχειρήσεων ελληνικών και ομογενειακών 
συμφερόντων. Σκοπός του εν λόγω δείπνου ήταν η ενημέρωση 
εκ μέρους του κ. Υποδιοικητή για την οικονομική κατάσταση 
στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη, καθώς και για το 
μέλλον του τραπεζικού συστήματος. 

12 

 
 

«3rd TIRANA GAS PIPELINES 
SAFETY WORKSHOP» 

Gasification of Albania builds 
safety capacity 

 
Ξενοδ. Sheraton Τιράνων 

 

 

18/11/2016 

Το 3ο Εργαστήρι για την ασφάλεια των αγωγών φυσικού αερίου 
διοργανώθηκε από το Γραφείο ΟΕΥ, σε συνεργασία με την 
ελληνική εταιρεία Management Force,  εντάχθηκε στο πλαίσιο 
των εξωστρεφών δράσεων “Window to Greece” και τέθηκε υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας & Βιομηχανίας της 
Αλβανίας. Το Εργαστήρια, «GAS PIPELINES SAFETY», λόγω 
της κατασκευής του ΤΑΡ, συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον 
επιχειρήσεων από τους τομείς: ενέργειας, κατασκευών, μελετών 
και ασφάλειας, καθώς και στελεχών της δημόσιας διοίκησης, 
ακαδημαϊκούς, επιστήμονες κ.α. Η εκδήλωση καλύφθηκε από 
την αγγλόφωνη εφημερίδα Albanian Daily News, με αναφορά 
στο πρωτοσέλιδο και ολοσέλιδο αφιέρωμα εσωτερικά. 

http://agora.mfa.gr/infofiles-menu?view=infofile&id=56439
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1 

«Sunday Lunches - Greek 

Theme» 

Ξενοδ. Sheraton Τιράνων 

24/3 –  

7/4/2013 

Διοργάνωση 3 Κυριακάτικων γευμάτων, αφιερωμένα 

στην προβολή παραδοσιακών τροφίμων και εδεσμάτων 

από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με την ευγενή 

χορηγία της ΤIRANA BANK (Όμ. Τράπεζας Πειραιώς), τα 

οποία συνόδευαν επώνυμοι ελληνικοί οίνοι (Τσάνταλη, 

Γεροβασιλείου & Διόνυσος), προσφορά των AGNA 

GROUP, ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΔΙΟΝΥΣΟΣ. 

2 

Τηλεοπτική εκπομπή 

αφιερωμένη στην ελληνική 

κουζίνα 

(τηλεοπτικό κανάλι 
VISION PLUS) 

 

22/3/2013 

Η εκπομπή πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του 

γνωστού παρουσιαστή κ. Ηλία Μαμαλάκη, ο οποίος με τη 

χρήση ελληνικών προϊόντων, διαθέσιμων στην αλβανική 

αγορά, προετοίμασε ένα παραδοσιακό ελληνικό menu, 

στην κουζίνα του ξενοδοχείου Sheraton. Η εκπομπή 

προβλήθηκε στην πρωινή ζώνη του καναλιού & 

αποσπάσματα προβλήθηκαν στα δελτία ειδήσεων. 

3 

GREEK FOOD FESTIVAL 

Ξενοδ. Rogner Τιράνων 

 

8–13/4/2013 

Διοργάνωση Ελληνικής Εβδομάδας στο ξενοδοχείο 

Rogner, με επίκεντρο ελληνικές γεύσεις, μελωδίες και 

εικόνες. Έλληνας Chef επιμελήθηκε την προετοιμασία 

ελληνικού καταλόγου εδεσμάτων με γνωστές 

παραδοσιακές αλλά και πιο σύγχρονες συνταγές, ενώ 

τριμελής ομάδα μουσικών παρουσίασαν κομμάτια 

ελληνικής μουσικής, κατά τη διοργάνωση ελληνικής 

βραδιάς στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου, στην 

οποία παρευρέθηκαν περίπου 100 επισκέπτες.  

4 «DISCOVER GREEK TASTE 

IN CARREFOUR» 
2-20/4/2014 

Σειρά συνδυασμένων δράσεων, σε συνεργασία με την 

αλυσίδα Carrefour (Ομίλος Μαρινόπουλος), με σκοπό την 

παρουσίαση και προβολή μεγάλης γκάμας ελληνικών 

τροφίμων και ποτών στο αλβανικό καταναλωτικό κοινό, 

που περιελάμβανε: α) ειδική εκδήλωση προβολής ελλην. 

τροφίμων & ποτών με γευσιγνωσία, cooking corner, 

προβολή οπτικοακουστικού υλικού και ζωντανή ελληνική 

μουσική, β) έκθεση ελληνικών τροφίμων και ποτών και γ) 

«Ιn store promotion» στα καταστήματα της εν λόγω 

αλυσίδας. Η εκδήλωση καλύφθηκε από μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, προβλήθηκε στα βραδινά δελτία ειδήσεων 

της κρατικής τηλεόρασης και των ιδιωτικών τηλεοπτικών 

σταθμών και τις εφημερίδες, ενώ υπήρχε, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, ειδικό διαφημιστικό 

μήνυμα από τους Ρ/Σ Love Radio και Radio DJ. 

Διανεμήθηκε επίσης, ειδικό φυλλάδιο «door to door». 
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«Cooking is Art – Α Window to 

Greece through Gastronomy» 

Ξενοδ. Sheraton Τιράνων 
 

 

8-10/3/2016 

Τριήμερο δράσεων προβολής της ελληνικής 
γαστρονομίας και ελληνικών προϊόντων διατροφής, 
πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, σε συνεργασία με το 
ξενοδοχείο Sheraton Τιράνων και με την υποστήριξη της 
Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Αλβανία και 
άλλων χορηγών. Ο Executive Chef των ξενοδοχείων 
«Μεγάλη Βρετανία» και «King Geοrge» της Αθήνας, κ. 
Σωτήρης Ευάγγελου, μαζί με τους συνεργάτες του 
επιμελήθηκαν σεμινάριο ελληνικής γαστρονομίας, καθώς 
και δύο ελληνικές βραδιές υψηλής γαστρονομίας, με την 
χρήση ποιοτικών ελληνικών προϊόντων (π.χ. ελαιολάδου, 
αυγοτάραχου, κρασιού, ούζου, μελιού, γιαουρτιού κλπ). 
Οι εκδηλώσεις πλαισιώθηκαν από ζωντανή ελληνική 
μουσική από 4μελές συγκρότημα μουσικών, που 
προσκλήθηκαν από την Ελλάδα, ειδικά για τις 
συγκεκριμένες δράσεις. Καθ’ όλη την διάρκεια των 
εκδηλώσεων, σε  συνεργασία με τον ΕΟΤ, προβλήθηκε 
οπτικο-ακουστικό σε γιγαντοοθόνη για τον ελληνικό 
τουρισμό και γαστρονομία. Εκτενής ήταν η κάλυψη από 
τον τύπο και τους αλβανικούς τηλεοπτικούς σταθμούς 
των ως άνω δράσεων, στην οποία συμμετείχαν, 
συνολικά περισσότερα από 300 άτομα. Ιδιαίτερη μνεία 
έγινε στην ποιότητα των ελληνικών προϊόντων τροφίμων 
και στη διατροφική αξία της ελληνικής κουζίνας, κατά τη 
διάρκεια συνεντεύξεων του Chef.  Περισσότερες 
πληροφορίες, στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu?view=infofile&id=55587. 

6 

 

 
 

Ελληνικό Φεστιβάλ Τροφίμων  

«GR-EAT»  
Enjoy the divine taste of Greek Gastronomy 

Ξενοδ. Plaza Tirana 

 

www.windowtogreece.al  

 

22-

24/11/2016 

Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, 

σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων 

Αλβανίας, διοργάνωσαν τριήμερες σπονδυλωτές 

εκδηλώσεις προώθησης και προβολής ελληνικών 

προϊόντων, στο πλαίσιο του Ελληνικού Φεστιβάλ 

Τροφίμων στα Τίρανα, με τον διακριτικό τίτλο «GR-EAT», 

στο πολυτελές ξενοδοχείο PLAZA TIRANA HOTEL. Το 

Ελληνικό Φεστιβάλ Τροφίμων περιλάμβανε τρεις 

ξεχωριστές ενότητες: α) GR-EAT FEAST - «Γιορτή 

Ελληνικής Κουζίνας και Υγιεινής Διατροφής» 

(22/11/2016), β) GR-EAT WEEKS - «Ελληνικές 

Εβδομάδες στα BIG MARKET», και γ) GR-EAT 

DINNERS - «Greek Gourmet Dinners» (23&24/11/2017). 

Πληροφοριακό υλικό, καθώς και ειδικό διαφημιστικό 

τηλεοπτικό σποτ για την προβολή του «GR-EAT», στην 

ιστοσελίδα: www.windowtogreece.al, η οποία 

δημιουργήθηκε ειδικά για εν λόγω δράση. 

http://agora.mfa.gr/infofiles-menu?view=infofile&id=55587
http://www.windowtogreece.al/
http://www.windowtogreece.al/
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22/11/2016 

α) GR-EAT FEAST - «Γιορτή Ελληνικής Κουζίνας και 

Υγιεινής Διατροφής» (22/11/2016), με τη συμμετοχή 

επαγγελματιών του κλάδου τροφίμων και ποτών και 

καταναλωτικού κοινού. Η εκδήλωση περιελάμβανε: 1) 

Έκθεση ελληνικών τροφίμων και γευσιγνωσία 

επιλεγμένων ελληνικών προϊόντων διατροφής, 2) 

Σεμινάριο γαστρονομίας, από τον διακεκριμένο 

Executive Chef κ. Γιώργο Παπαδόπουλο, ο οποίος 

επιμελήθηκε όλων των δράσεων γαστρονομίας του 

Φεστιβάλ 3) Εργαστήριο διατροφής και ευζωίας, κατά 

τη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν 

από ενδοκρινολόγο και διατροφολόγο του νοσοκομείου 

Υγεία στα Τίρανα, για τα οφέλη της ελληνικής 

διατροφής και για την ποιότητα και ασφάλεια των 

ελληνικών τροφίμων και ποτών και από 

εμπειρογνώμονα του ΣΕΒΙΤΕΛ για τις ιδιότητες του 

ελληνικού ελαιολάδου και τη θετική επίδρασή του στον 

οργανισμό και την υγεία. Στο περιθώριο των 

εκδηλώσεων οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία 

δωρεάν ελέγχου σακχάρου αίματος, ευγενική 

προσφορά του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ Τιράνων. 

Παράλληλα, το Γραφείο ΟΕΥ, εξασφάλισε στους 

Έλληνες εκθέτες στοχευμένες συναντήσεις Β2Β με 

εισαγωγείς και δίκτυα διανομής τροφίμων. Εκτενής 

ήταν η κάλυψη από τον τύπο (Albanian Daily News) και 

τους αλβανικούς τηλεοπτικούς σταθμούς (Vizion plus 

και Ιn Tv). Επίσης, ο σεφ κ. Παπαδόπουλος συμμετείχε, 

με πρωτοβουλία του Γραφείου ΟΕΥ, σε δημοφιλή 

εκπομπή μαγειρικής, όπου πρόβαλε την ποιότητα των 

ελληνικών προϊόντων τροφίμων. Κατά τη διάρκεια των 

εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις on the 

spot εκπροσώπων των ελληνικών επιχειρήσεων, που 

συμμετείχαν στην έκθεση, δίνοντας τους την ευκαιρία 

να προβάλλουν τα προϊόντα τους 

6.2. 

 

1-15/12/2016 

β) GR-EAT WEEKS - «Ελληνικές Εβδομάδες στα BIG 

MARKET»: 15νθήμερο προβολής και προώθησης 

ελληνικών τυποποιημένων προϊόντων τροφίμων και 

ποτών στα 85 καταστήματα της αλυσίδας supermarket 

BIG MARKET κατά την εορταστική περίοδο του 

Δεκεμβρίου 2016. 

http://www.windowtogreece.al/
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23&24/11/2016 

γ) GR-EAT DINNERS - «Greek Gourmet Dinners» 

(23&24/11/2016): δυο βραδιές ελληνικής γαστρονομίας, 

με την υπογραφή του Έλληνα Chef και τη συνοδεία 

ζωντανής ελληνικής μουσικής από τετραμελές μουσικό 

συγκρότημα, που προσκλήθηκε για τη συγκεκριμένη 

δράση από την Ελλάδα. Η καινοτομία του μενού 

υψηλής γαστρονομίας έξι διαφορετικών πιάτων, ήταν ο 

συνδυασμός παραδοσιακών ελληνικών εδεσμάτων, 

όπως τραχανάς, μαγειρίτσα, αρνί στα κάρβουνα, 

λαβράκι με λαχανικά κλπ, παρουσιασμένα με έναν 

δημιουργικό και μοντέρνο τρόπο, χρησιμοποιώντας 

σύγχρονες τεχνικές μαγειρικής. Το μενού περιείχε 

τοποθέτηση επιλεγμένων ελληνικών προϊόντων 

διατροφής, από διαφορετικά σημεία της Ελλάδος, όπως 

παλαιωμένο τσίπουρο Τύρναβου, μαστίχα Χίου, 

παξιμάδια Αστυπάλαιας, μέλι Θάσου, κρασιά 

Χαλκιδικής και Καρδίτσας, αυγοτάραχο Μεσολογγίου, 

χυμό ροδιού Τρικάλων και τυριά Κρήτης κ.α. 

Παράλληλα με το ταξίδι γεύσεων, οι επισκέπτες είχαν τη 

δυνατότητα να περιηγηθούν, νοητά, σε διαφορές 

περιοχές της Ελλάδος, διαμέσου του επιλεγμένου, σε 

συνεργασία με τον ΕΟΤ, οπτικοακουστικού υλικού, που 

προβάλλονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της κάθε βραδιάς 

σε γιγαντο-οθόνες.  

Στα «GR-EAT DINNERS» συμμετείχαν περισσότερα 

από 500 άτομα (πλέον των 250 ατόμων ανά δείπνο), 

μεταξύ των οποίων μέλη της Κυβέρνησης και του 

Κοινοβουλίου Επικεφαλής εδώ Πρεσβειών και 

εκπρόσωποι της διπλωματικής κοινότητας, διευθυντικά 

στελέχη μεγάλων ελληνικών και αλβανικών 

επιχειρήσεων, εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης και 

των παραγωγικών φορέων, καθώς και ιδιοκτήτες 

τηλεοπτικών σταθμών και υψηλόβαθμα στελέχη των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης κ.α.  

 

 

 

http://www.windowtogreece.al/


Ο ρόλος & οι δράσεις του Γραφείου ΟΕΥ στην Αλβανία (2013-2017) Σεπτέμβριος 
2017 

 

Γραφείο ΟΕΥ  - Πρεσβεία Τιράνων 20 

 

 Συμμετοχή σε ημερίδες ενημέρωσης για την αλβανική αγορά, που διοργανώνονται  στην Ελλάδα 

Α/Α Εκδήλωση Ημερομηνία Περιγραφή 

1 

Ημέρα Πληροφόρησης 
Επιχειρηματιών  
(ΣΘΕΒ, Λάρισα) 

23/5/2013 

Συμμετοχή του Γραφείου ΟΕΥ στην καθιερωμένη  
ενημερωτική ημερίδα της Β8 Δ/νσης του ΥΠΕΞ, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, με πρωτοβουλία του 
Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
(ΣΘΕΒ),  με σκοπό την ενημέρωση των επιχειρήσεων της 
περιοχής για τις προοπτικές ανάπτυξης εμπορικών 
συνεργασιών στην Αλβανία.  

2 

Ημέρα Πληροφόρησης 
Επιχειρηματιών  
(ΥΠΕΞ, Αθήνα) 

9/5/2014 

Κατ’ ιδίαν συναντήσεις με 73 ελληνικές επιχειρήσεις από 
τους κλάδους: τροφίμων, φαρμάκων, δομικών υλικών, 
πληροφορικής, βιομηχανικών προϊόντων, καταναλωτικών 
προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την ενημέρωση για 
αποτελεσματικότερη προσέγγιση της αλβανικής αγοράς.  

3 
Επιχειρηματική Ημερίδα 

(Επιμελητηρίο Κοζάνης,  Κοζάνη) 
9/7/2014 

Εκτενής παρουσίαση δυνατοτήτων, ευκαιριών και 
ιδιαιτεροτήτων της αλβανικής αγοράς, καθώς και κατ’ 
ιδίαν ενημέρωση των εταιρειών για τις προοπτικές 
ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, με 
αποτέλεσμα την εκδήλωση ενδιαφέροντος από το 
Επιμελητήριο Κοζάνης για διοργάνωση επιχειρηματικής 
αποστολής στην Αλβανία, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στις 26-27/3/2015. 

4 

«Greek Exports Forum 2014» 
(Ξενοδ. Divani Apollon Palace, 

Αθήνα) 
9/7/2014 

Συμμετοχή στο Ετήσιο Συνέδριο της Ένωσης 
Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών 
Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ), υπό την αιγίδα του ΥΠΕΞ, 
εξατομικευμένες συναντήσεις με ελληνικές επιχειρήσεις με 
σκοπό την ενημέρωση για την αλβανική αγορά. 
Συμμετείχαν εταιρείες: από τους κλάδους φαρμακευτικών 
και παραφαρμακευτικών προϊόντων, καλλυντικών, 
τροφίμων και ποτών, χημικών προϊόντων, πληροφορικής, 
δομικών υλικών και κατασκευών, εκπαίδευσης, ναυτιλίας 
και παραγωγής, εμπορίου εξοπλισμού σκαφών, ένδυσης 
και υπόδησης, ειδών διακόσμησης, εξοπλισμού σπιτιού.   

5 
Ημέρα Πληροφόρησης 

Επιχειρηματιών  
(ΕΒΕΑ, Αθήνα) 

18/12/2014 

Παρουσίαση προοπτικών επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
ανάπτυξης εμπορικών συνεργασιών και συμμετοχή σε κατ’ 
ιδίαν συναντήσεις με επιχειρήσεις ( κλάδοι: τροφίμων, δομικών 
υλικών και κατασκευών, ηλιακών συστημάτων, υπηρεσιών, 
επεξεργασίας αποβλήτων, βιομηχ. εξοπλισμού, διοργάνωσης 
εκδηλώσεων, ενδυμάτων, ιατρικού και μηχανολογικού 
εξοπλισμού, κ.ά). 

6 
Ημέρα Πληροφόρησης 

Επιχειρηματιών  
(ΣΕΒ, Αθήνα) 

19/12/2014 

Παρουσίαση των δυνατοτήτων δραστηριοποίησης των 
ελληνικών εταιρειών στην αλβανική αγορά, κατά τη 
διάρκεια ενημερωτικής στρογγυλής τράπεζας στο ΣΕΒ, σε 
επιχειρήσεις από τους κλάδους: τροφίμων, δομικών 
υλικών, προϊόντων τεχνολογίας, χημικών, προστασίας 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλπ. 
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7 
Ημέρα Πληροφόρησης 

Επιχειρηματιών  
(ΕΒΕΑ, Αθήνα) 

5/1/2016 

Στο πλαίσιο καθιερωμένης εκδήλωσης της Β8 Δ/νσης του 
ΥΠΕΞ, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ, η 
«Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών για την αλβανική 
αγορά». Περισσότεροι από 35 εκπρόσωποι ελληνικών 
επιχειρήσεων, ενημερώθηκαν από την επικεφαλής του 
Γραφείου ΟΕΥ για τις προοπτικές επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και ανάπτυξης εμπορικών συνεργασιών 
για την αλβανική οικονομία. Οι συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις προέρχονταν από τομείς, όπως: σύμβουλοι 
μηχανικοί, εταιρείες υδραυλικών μελετών, υπηρεσιών 
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, εμπορίας αγροτικών 
προϊόντων, τυποποίησης και συσκευασίας λαχανικών, 
εμπορίας ειδικών τροφίμων, κατεψυγμένων προϊόντων, 
δομικών υλικών, χημικών προϊόντων, υγρών 
απορρυπαντικών, γεωργικών μηχανημάτων επεξεργασία 
μετάλλων, εισαγωγών – εξαγωγών 
φυτοπολλαπλασιαστικού υλικού, κ.α. 

8 
«4ο Greek Exports Forum 2016» 

(Ξενοδ. Intercontinental, Αθήνα) 
9/6/2016 

Συμμετοχή της επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ σε 
προγραμματισμένες και εξατομικευμένες συναντήσεις με 
εκπροσώπους ελληνικών επιχειρήσεων, με στόχο την 
παρουσίαση της αλβανικής αγοράς, στο πλαίσιο του 4ου 
Greek Exports Forum, το οποίο διοργανώθηκε από την 
Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) και την Ethos 
Media S.A. και τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Εξωτερικών, με κεντρικό θέμα: «Οι εξαγωγές σε 
σταυροδρόμι: Εκτίναξη ή Στασιμότητα;». Οι επιχειρήσεις 
που ενδιαφέρθηκαν για την αλβανική αγορά, 
προέρχονταν κυρίως από τους ακόλουθους κλάδους: 
φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, 
καλλυντικών, τροφίμων και ποτών (λάδι, κρασί, 
αλλαντικά, καφές, βρεφικά γάλατα, επεξεργασμένα 
κρέατα κ.α) χημικών προϊόντων, υδροδιαλυτών 
λιπασμάτων, συστημάτων πληροφορικής (software), 
λογιστικών προγραμμάτων, δομικών υλικών και 
κατασκευών, (χαλυβουργικά προϊόντα, πάνελ).   

 Στοχευμένες συναντήσεις στην αλβανική Περιφέρεια με επιχειρήσεις και τοπικούς φορείς 

Α/Α Εκδήλωση Ημερομηνία Περιγραφή 

1 Επίσκεψη στην Κορυτσά 15/09/2015 

Επίσκεψη Προϊσταμένης Γραφείου ΟΕΥ σε Κορυτσά και 
Αργυρόκαστρο, συναντήσεις με εκεί εκπροσώπους 
επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων & τοπικών φορέων. 
Επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες. Καταγραφή 
προβλημάτων και ανάλυση δυνατοτήτων συνεργασίας με 
επιχειρήσεις από Ελλάδα. Ενημέρωση για μελλοντικές δράσεις 
του Γραφείου ΟΕΥ και εξέταση συμμετοχής τους σε αυτές. 

2 Επίσκεψη στο Αργυρόκαστρο 
25-

27/11/2015 
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 Υποστήριξη εκδηλώσεων, που διοργανώνονται από άλλους ελληνικούς φορείς ή επιχειρήσεις 

 

Α/Α Εκδήλωση Ημερομηνία Περιγραφή 

1 

6ο INFOCOM ALBANIA – 

TELECOM FORUM 

«Time for Business» 

Ξενοδ. Sheraton Τιράνων 

12/5/2015 

Το Γραφείο ΟΕΥ παρείχε υποστήριξη στη διοργανώτρια 

εταιρία ΒIZΖ, θυγατρική της ελληνικής εταιρείας SMART 

PRESS, αναλαμβάνοντας την αποστολή προσκλήσεων 

σε μεγάλο εύρος αποδεκτών, από τη βάση δεδομένων 

του, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην αύξηση της 

συμμετοχής στο Συνέδριο, το οποίο τελούσε υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Καινοτομίας & Δημόσιας 

Διοίκησης, της αλβανικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (AKEP), του Αλβανικού Ιδρύματος 

Καινοτομίας (AIF) και της Πρεσβείας της Ελλάδος στα 

Τίρανα. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου 

της Πρεσβείας, ενημερώθηκαν τα αλβανικά ΜΜΕ, που 

κάλυψαν το Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο της Εβδομάδας Καινοτομίας 2015.  

 

 Υποστήριξη επιχειρηματικών αποστολών, σε συνεργασία με την ΗELEXPO και λοιπούς 

διοργανωτές εκθέσεων 

 

Α/Α Εκδήλωση Έτος Περιγραφή 

1 

Επιχειρηματικές αποστολές 

στην Ελλάδα, σε συνεργασία 

με τη HELEXPO, στο πλαίσιο 

Hosted Buyers Program   

 

2013 - 2015 

Το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων, στο πλαίσιο συστηματικής 
συνεργασίας με τη HELEXPO, ανταποκρίθηκε στις 
προσπάθειες των διοργανωτών για διασφάλιση 
συμμετοχών αλβανικών επιχειρήσεων στις εκθέσεις, που 
είτε πραγματοποιούνται εντός του έτους, είτε 
προγραμματίζονται για το Α’  εξάμηνο του επόμενου 
έτους, όπως ΔΕΘ, AGROTICA, HOTELIA & 
PHILOXENIA, ZOOTECHNIA, FRESKOΝ κ.ά., καθώς 
επίσης και για συμμετοχές στο Πρόγραμμα Hosted 
Buyers.  

2016 

81η ΔΕΘ (Θεσσαλονίκη, 8-11.9.2016), ΚΟΣΜΗΜΑ 2016 
(κλάδος κοσμήματος), PHILOXENIA 2016 (κλάδος 
τουρισμού), συμμετοχές στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας 
επιλεγμένων ξένων επισκεπτών (Hosted Buyers) του 
2016. 
Υποστήριξη από το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων των 
προγραμμάτων Hosted Buyers για τις προσεχείς εκθέσεις 
του 2017 (ARTOZYMA & DETROP, AGROTICA, 
ZOOTECHIKA, INFACOMA & AQUATHERM, 
FRESCON). 
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Α/Α Εκδήλωση Έτος Περιγραφή 

2 

Υποστήριξη διοργανωτών 

εκθέσεων για τη διασφάλιση 

αλβανικής συμμετοχής σε 

εκθέσεις στην Ελλάδα   

 

2016 

Επιπροσθέτως, το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων υποστήριξε 
λοιπούς διοργανωτές εκθέσεων (Leaderexpo, Forum, 
SEREXPO, Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς), 
προκειμένου διασφαλίσουν συμμετοχές αλβανικών 
επιχειρήσεων στις εκθέσεις και στα ειδικά προγράμματα 
φιλοξενίας που διαθέτουν, που πραγματοποιήθηκαν το 
2016 ή προγραμματίζονται για το Α΄ εξάμηνο του 2017, 
όπως η 3rd GREEK TOURISM EXPO (κλάδος τουρισμού), 
41η Διεθνής Έκθεση Γούνας Καστοριάς 2016 και 1st Fur 
Shopping Festival, Διεθνής Επιχειρηματική Έκθεση 
Σερρών (γενική έκθεση) και FOOD EXPO 2017 (κλάδος 
τροφίμων). 

 

 Υποστήριξη εκθέσεων στην Αλβανία 

Α/Α Εκδήλωση Έτος Περιγραφή 

1 

Υποστήριξη διοργανωτών 

εκθέσεων για τη διασφάλιση 

ελληνικής συμμετοχής σε 

εκθέσεις στην Αλβανία   

2016 

Το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων υποστηρίζει, με σκοπό τη 
μεγαλύτερη δυνατή ελληνική συμμετοχή, κατόπιν 
αιτήματος των διοργανωτών, εκθέσεις στην Αλβανία, 
αποστέλλοντας ενημέρωση για τη διοργάνωση των εν 
λόγω εκθέσεων, τόσο σε ελληνικούς φορείς 
(επιμελητήρια, συνδέσμους) όσο και στις εγκατεστημένες 
στην Αλβανία ελληνικές επιχειρήσεις, όπως ενδεικτικά για 
το 2016: 
• 5th Constructions & 2nd Klimatherm 15-17.04.2016 
(κατασκευαστικός κλάδος και συστήματα θέρμανσης - 
κλιματισμού): διοργανώτρια η ελληνική εταιρεία New 
Genesis 
• Έκθεση Πέτρας 29-30.3.2016 (Τομέας δομικών υλικών): 
διοργανώτρια οι ελληνικές εταιρείες RCON-AL και 
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΜΙΜΑΧΑ ΑΕ 
• Έκθεση χειροποίητου χαλιού Despina Miraraki  26.02-
02.03.2016 (ταπητουργία): διοργανώτρια Despina 
Miraraki S.A. 
• 23rd Tirana International Fair 25-28.11.2016 (γενικού 
περιεχομένου): διοργανώτρια Klik Ekspo Group 
• Luxury, my style 4-6.3.2016 (καταναλωτικά είδη 
πολυτελείας): διοργανώτρια Klik Ekspo Group 
• Textile, Fashion & Façon Show 8-10.6.2016 (τομέας 
υφασμάτων και ένδυσης): διοργανώτρια Klik Ekspo 
Group 
• Energy & Construction 27-29.10.2016 (τομέας ενέργειας 
και κατασκευών): διοργανώτρια η Tirana Expo Centre 
• Tekno Hotel Expo 2017 23-26.02.2017 (τομέας 
επαγγελματικού εξοπλισμού ξενοδοχείων και 
επιχειρήσεων εστίασης): διοργανώτρια HO.RE.AL EXPO. 
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6. Απολογισμός Δράσεων Γραφείου ΟΕΥ (8μηνο 2017) 

 Δράσεις προβολής και προώθησης - διοργάνωση επιχειρηματικών εκδηλώσεων 

Α/Α Εκδήλωση Ημερομηνία Περιγραφή 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ο Ελληνο-Αλβανικό 
Εργαστήρι  αγροτικής 

συνεργασίας 
(Κορυτσά) 

 

“Growing ideas & opportunities” 

 

5/4/2017 

Tο 1ο Ελληνο – Αλβανικό Εργαστήρι αγροτικής 
συνεργασίας, με τίτλο: «Growing ideas & opportunities», 
που πραγματοποιήθηκε στις 5/4/2017 στην Κορυτσά, 
σύμφωνα με τον Προγραμματισμό Δράσεων 2017, τέθηκε 
υπό την αιγίδα του Αλβανικού Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων και εντάχθηκε στο 
πλαίσιο των εξωστρεφών δράσεων για την προώθηση 
και την υποστήριξη των ελληνικών προϊόντων και 
υπηρεσιών με τον γενικότερο τίτλο «Window to Greece».  

Η εν λόγω πρωτοβουλία διοργανώθηκε με την 
υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων: «Τhe Krop- 
Agricultural Consulting» «Glavakis-Fruit Trees», 
«Kitantzis-Plant & Supplies», «Agrostis-Agricultural 
Information System» και «Anthesis-Integrated Crop 
Management, οι οποίες διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία 
και τεχνογνωσία στα θέματα αγροτική ανάπτυξης. 

Τα θέματα του Εργαστηρίου ήταν: Φαρμακευτικά  και 
αρωματικά φυτά, Δενδροκομία, Τεχνολογίες 
πληροφορικής στον αγροτικό τομέα, Φυτοπροστασία και 
ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών, Διαπιστευμένες 
αναλύσεις ως εργαλείο ανάπτυξης της σύγχρονης 
γεωργικής παραγωγής, Λαχανοκομία, Χρηματοδοτικά 
Προγράμματα της ΕΕ για τον αγροτικό τομέα, 
Συμβολαιακή καλλιέργεια, Προδιαγραφές υποδομών για 
την αποτελεσματική ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, 
Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από υπολείμματα 
τροφίμων και συνεργασία των Βαλκανικών 
Επιμελητηρίων ως όχημα για τη γεωργική ανάπτυξη.  

Συμμετείχαν συνολικά περίπου 200 άτομα, εκ των οποίων 
καλλιεργητές και παραγωγοί, πανεπιστημιακοί και 
εμπειρογνώμονες, γεωπόνοι, κτηνοτρόφοι, έμποροι και 
διανομείς λιπασμάτων, φυτωρίων, σπόρων και λοιπών 
γεωργικών προϊόντων. Οι συμμετέχοντες διαπίστωσαν 
την ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας, 
καθώς υπάρχουν πολλά περιθώρια ανάπτυξης. Η 
εκδήλωση καλύφθηκε επαρκώς, με την υποστήριξη και 
του Γραφείου Τύπου της Πρεσβείας, από τα αλβανικά 
ΜΜΕ. Περισσότερες πληροφορίες και οι παρουσιάσεις 
είναι διαθέσιμες: 

http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-

upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/58661 

 

http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/58661
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/58661
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 Συμμετοχή σε ημερίδες ενημέρωσης για την αλβανική αγορά, που διοργανώνονται στην Ελλάδα 

Α/Α Εκδήλωση Ημερομηνία Περιγραφή 

1 
Ενημερωτική εκδήλωση 
Επιμελητηρίου Πιερίας 

(Κατερίνη) 
1-2/3/2017 

Η επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ, κατόπιν προσκλήσεως 
του Επιμελητηρίου Πιερίας ενημέρωσε τα μέλη του 
Επιμελητηρίου για τις προοπτικές, τις ευκαιρίες και τους 
κινδύνους της αλβανικής αγοράς. Η συζήτηση 
επικεντρώθηκε στις ιδιαιτερότητες της αλβανικής αγοράς, 
εστιάζοντας στο εισαγωγικό καθεστώς, στις ανάγκες της 
αγοράς, τις καταναλωτικές συνήθειες, το φορολογικό και 
δασμολογικό καθεστώς, το διμερές εμπόριο και το 
επενδυτικό περιβάλλον. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 
επιχειρήσεις από την περιοχή της Πιερίας από τους 
κλάδους εμπορίου, παραγωγής και μεταποίησης. 
Συμμετείχαν επίσης, εκπρόσωποι κλαδικών φορέων και 
συνεταιρισμών, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των τοπικών ΜΜΕ.  

Από την ημερίδα διαφάνηκε η ανάγκη διοργάνωσης 
επιχειρηματικής αποστολής στα Τίρανα και ζητήθηκε 
προς τούτο η συνδρομή του Γραφείου ΟΕΥ. Οι κλάδοι με 
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν ο κλάδος του τουρισμού, 
του εμπορίου, των τροφίμων και ποτών, των δομικών 
υλικών  κλπ. 

Την επόμενη μέρα, η επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ, 
πραγματοποίησε επιτόπιες επισκέψεις σε ορισμένες από 
τις μεγαλύτερες και πλέον εξωστρεφείς επιχειρήσεις της 
περιοχής, τις οποίες διοργάνωσε το Επιμελητήριο: 
1)Χαρτοβιομηχανία Maxi, με κάθετη παραγωγή από την 
πρώτη ύλη (χαρτοπολτό) ως τα τελικά χαρτικά προϊόντα, 
2)Εκκολαπτήρια Αμβροσιάδης και 3) εργοστάσιο 
παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικών θερμοσίφωνων της 
εταιρείας Αθαν. Ξάφης.  

2 

Επίσκεψη στην 26η DETROP - 
Διεθνή Έκθεση Τροφίμων, 

Ποτών, Μηχανημάτων 
Εξοπλισμού και Συσκευασίας 
και την 6η OENOS – Διεθνή 

Έκθεση Οίνου 
Θεσσαλονίκη 

3/3/2017 

Σε συνέχεια της ενημερωτικής εκδήλωσης στο 
Επιμελητήριο Πιερίας και κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, 
η επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ επισκέφθηκε την 26η 
DETROP και την 6η OENOS, όπου είχε την ευκαιρία να 
συνομιλήσει με τους εκθέτες των  Πιερικών επιχειρήσεων. 
 
Επίσης, στο πλαίσιο της ως άνω Έκθεσης Οίνου, αρκετά 
οινοποιεία από όλη την Ελλάδα εκδήλωσαν έντονο 
ενδιαφέρον για την Αλβανική αγορά, δίνοντας το έναυσμα 
για την διερεύνηση επιχειρηματικής εκδήλωσης στα 
Τίρανα, με θέμα γευσιγνωσία και παρουσίαση οίνων 
διαφόρων οινοπαραγωγών ελληνικών περιοχών, σε 
στοχευμένο κοινό εισαγωγέων και διανομέων οίνων και 
ποτών, καθώς και μεγάλων ξενοδοχείων και εστιατορίων 
της Αλβανίας. 
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Α/Α Εκδήλωση Ημερομηνία Περιγραφή 

3 
«5ο Greek Exports Forum 2017» 

(Ξενοδ. Divani Caravel Αθήνα) 
30/5/2017 

Συμμετοχή της επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ σε 
προγραμματισμένες και εξατομικευμένες συναντήσεις με 
εκπροσώπους ελληνικών επιχειρήσεων, με στόχο την 
παρουσίαση της αλβανικής αγοράς, στο πλαίσιο του 5ου 
Greek Exports Forum, το οποίο διοργανώθηκε από την 
Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) και την Ethos 
Media S.A. και τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Εξωτερικών, με κεντρικό θέμα: «Το νέο εξωστρεφές 
αναπτυξιακό μοντέλο της Ελλάδα».  

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρθηκαν για την αλβανική 
αγορά, προέρχονταν κυρίως από τους ακόλουθους 
κλάδους: ιατρικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών, 
ηλιακών συστημάτων, υπηρεσιών, εμπορίου και 
επενδύσεων, συστημάτων πληροφορικής (software), 
συστημάτων αεροναυπηγικής, διοργάνωσης εκδηλώσεων 
και εκθέσεων, λιπαντικών και προϊόντων πετρελαίου, 
συστημάτων και λύσεων για επιχειρήσεις πολυμέσων.   

 

 Άλλες πρωτοβουλίες στήριξης της επιχειρηματικότητας  

Α/Α Εκδήλωση Ημερομηνία Περιγραφή 

1 

 
 

Εφαρμογή για κινητά 
τηλέφωνα και tablet 

«HELLENIC – ALBANIAN 
BUSINESS INDEX» 

 

 

8/2017 

Μετά την πρώτη ηλεκτρονική έκδοση του «Hellenic – 
Albanian Business Relation Index 2015-2016», η οποία 
αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Γραφείου ΟΕΥ  
«agora.mfa.gr» και την επικαιροποιημένη έντυπη έκδοση 
για το 2016-2017 που κυκλοφόρησε πέρυσι, 
ολοκληρώθηκε, τον Αύγουστο του 2017, η εφαρμογή για 
κινητά τηλέφωνα και tablet της έκδοσης του Γραφείου 
ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Αλβανία 
«HELLENIC – ALBANIAN BUSINESS INDEX».  

Η εύχρηστη εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη στο 
λειτουργικό σύστημα Android και εντός του Σεπτεμβρίου 
θα είναι διαθέσιμη και στο λειτουργικό σύστημα IOS. 
Παρέχεται δωρεάν προς τους χρήστες, οι οποίοι μπορούν 
να την «κατεβάσουν» πληκτρολογώντας στην σχετική 
μηχανή αναζήτησης του αντίστοιχου λειτουργικού 
συστήματος «HELLENIC – ALBANIAN BUSINESS 
INDEX».  
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 Υποστήριξη επιχειρηματικών αποστολών και συμμετοχών σε εκθέσεις, σε συνεργασία με την 

ΗELEXPO και λοιπούς διοργανωτές εκθέσεων στην Ελλάδα και στην Αλβανία 

 
Α/Α Εκδήλωση Έτος Περιγραφή 

1 

Υποστήριξη HELEXPO για τη 

διασφάλιση αλβανικής 

συμμετοχής στις εκθέσεις, ως 

εκθέτες, επισκέπτες ή  και μέλη 

αποστολής, στο πλαίσιο 

Hosted Buyers Program   

Α΄ εξάμηνο 

2017 

Το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων υποστήριξε τη HELEXPO, 
παρέχοντας καταλόγους αλβανικών επιχειρήσεων και 
φορέων  για την διασφάλιση αλβανικής συμμετοχής στις 
παρακάτω εκθέσεις και στα ειδικά προγράμματα 
φιλοξενίας: 

 82η ΔΕΘ (9-17.9.2017) 
 ZOOTECHNIA 2017 – HOSTED BUYERS (2-5/2/2017) 
 DETROP-OENOS 2017 - HOSTED BUYERS 

PROGRAM,  (3-6/3/2017) 
 AGROTHESSALY 2017, 11η Πανελλήνια Έκθεση για 

τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία (8-12/3/2017) 
 KOSMIMA 2017 (21-23/10/2017) 
 PHILOXENIA 2017 & HOTELIA 2017 (10-12/11/2017)  
 AGROTICA (1-4/2018) 

Σύμφωνα με την HELEXPO, τα αριθμητικά στοιχεία για 
τις εκθέσεις του Α’ εξαμήνου του 2017 είναι τα ακόλουθα: 

Εμπορικοί επισκέπτες από την Αλβανία: 

• ZOOTECHNIA 2017: 13 
• INFACOMA-AQUATHERM 2017: 1 
• HELLENIC JEWELLERY 2017: 18 
• DETROP-OENOS 2017: 12 
• FURNIDEC BUSINESS 2017: 18 
• FRESKON 2017: 11 

Συμμετοχές σε Hosted Buyers Program:  

• ZOOTECHNIA 2017: 2 Hosted Buyers  
• FRESKΟN 2017: 1 Hosted Buyer 
 

2 

Υποστήριξη άλλων 

διοργανωτών εκθέσεων για τη 

διασφάλιση αλβανικής 

συμμετοχής σε εκθέσεις στην 

Ελλάδα   

 

 

 

Α΄ εξάμηνο 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων υποστήριξε λοιπούς διοργανωτές 
εκθέσεων, προκειμένου διασφαλίσουν συμμετοχές αλβανικών 
επιχειρήσεων στις εκθέσεις και στα ειδικά προγράμματα 
φιλοξενίας που διαθέτουν: 
 
 4η ΕΞΠΟΤΡΟΦ (26-29/1/2017) RM International 
 4h Posidonia 2017 (23-245/2017) Posidonia Exhibitions SA 
 42η Διεθνής Έκθεση Γούνας Καστοριάς (4-7 Μαΐου 2017) - 

Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς 
 Greek Tourism Expo 2017 Leaderexpo-Leadertech   
 Λαϊκή Τέχνη (Ιανουάριος 2018) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
 Διεθνούς Μεσογειακής Τουριστικής  Έκθεσης MITE (19-

22/10/ 2017) MACT MEDIA GROUP 
 FOOD EXPO Greece (10-12/3/2018) - Hosted Buyer 

Program FORUM SA 
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Α/Α Εκδήλωση Έτος Περιγραφή 

3 

Υποστήριξη Αλβανών 

διοργανωτών εκθέσεων και 

εκδηλώσεων για τη 

διασφάλιση ελληνικής 

συμμετοχής σε εκθέσεις στην 

Αλβανία   

Α΄ εξάμηνο 

2017 

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων υποστήριξε, με σκοπό τη 
μεγαλύτερη δυνατή ελληνική συμμετοχή, κατόπιν 
αιτήματος των διοργανωτών, τις κάτωθι εκθέσεις στην 
Αλβανία, αποστέλλοντας ενημέρωση για τη διοργάνωση 
των εν λόγω εκθέσεων, σε ελληνικούς φορείς 
(επιμελητήρια, συνδέσμους) και στις εγκατεστημένες στην 
Αλβανία ελληνικές επιχειρήσεις:  
• 6th Constructions & 2nd Klimatherm 7-9.04.2017 
(κατασκευαστικός κλάδος και συστήματα θέρμανσης - 
κλιματισμού): διοργανώτρια η ελληνική εταιρεία New Genesis 
• XENIA 2017 – Hosted Buyers Program   (25-26/11/2017) 
Forum SA.      
• 24th Tirana International Fair 23-26.11.2016 (γενικού 
περιεχομένου): διοργανώτρια Klik Ekspo Group. 
• Tirana Business Matching (26-27/10/2017) Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Τιράνων, Forum & Β2Β στους 
τομείς: Υποδομές, Τουρισμός, Γεωργία & Αγρο – επεξεργασία, 
Καινοτομία & Τεχνολογία, Ενέργεια, Χρηματοοικονομικές 
αγορές. 
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7. Προβολή δράσεων μέσω ΜΜΕ 

 

Α/Α Εκδήλωση Έτος Περιγραφή 

1 

Συνεντεύξεις κ. Γεν. 

Γραμματέως ΔΟΣ & ΑΣ σε 

αλβανικά ΜΜΕ 

Ιανουάριος 

2016 

Το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων υποστήριξε, με την παροχή 
σχετικού πληροφοριακού υλικού, τις συνεντεύξεις του 
Γενικού Γραμματέως ΔΟΣ & ΑΣ, κ. Γ. Τσίπρα στην αλβανική 
εφημερίδα Panorama και στον α/τηλεοπτικό σταθμό Vizion 
Plus (από τους μεγαλύτερους της χώρας), οι οποίες 
παραχωρήθηκαν κατά την επίσκεψή του στα Τίρανα, επ’ 
ευκαιρία της παρουσίασης της 1ης ηλεκτρονικής έκδοσης 
του Ελληνο - Αλβανικού Επιχειρηματικού Οδηγού « Hellenic 
- Albanian Business Relations INDEX 2015-2016» (26 
Ιανουαρίου 2016). 

Συγκεκριμένα, στις 27.1.2016,  ο Vizion Plus, μετέδωσε 
αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 19.00 τοπική 
ώρα, δηλαδή σε ώρα υψηλής τηλεθέασης, 15λεπτη 
συνέντευξη του κ. Γ.Γ. ΔΟΣ & ΑΣ. Απόσπασμα δύο λεπτών 
της συνέντευξης μεταδόθηκε, ακόμη, στο κεντρικό  δελτίο, 
ενημερώνοντας τους τηλεθεατές ότι η πλήρης συνέντευξη θα 
μεταδοθεί μόλις ολοκληρωθεί το δελτίο. 
Με τη συνδρομή του Γραφείου Τύπου της Πρεσβείας, 
πραγματοποιήθηκαν αρκετές αναδημοσιεύσεις των 
συνεντεύξεων, καθώς και κάλυψη των συναντήσεών του. 
Παραθέτουμε τους σχετικούς συνδέσμους: 
-http://vizionplus.al/intervista-e-plote-me-sek-e-pergjith-te-
mpj-te-greqise-z-jorgos-cipras/  
-http://www.balkanweb.com/site/cipras-kemi-ferkime-me-
shqiperine-por-do-i-tejkalojme/   
-http://aida.gov.al/lajme/greqia-dhe-shqiperia-drejt-rritjes-
dhe-zgjerimit-te-bashkepunimit-ekonomik  
-http://vizionplus.al/ceshtjet-e-hapura-shqiperi-greqi/  
-http://vizionplus.al/intervista-e-plote-me-sek-e-pergjith-te-
mpj-te-greqise-z-jorgos-cipras/  
-http://24-ore.com/?p=75350   
-http://www.ata.gov.al/ahmetaj-takohet-me-delegacionin-
grek-rritje-te-investimeve-dhe-volumit-tregtar-mes-dy-
vendeve-366010.html  
-http://www.balkanweb.com/gazetashqiptare/ahmetaj-
grekeve-investoni-ne-shqiperi/  
-http://www.ekonomia.gov.al/al/newsroom/lajme/shqiperi-
greqi-intensifikim-i-bashkepunimit-ekonomik  
-http://aida.gov.al/lajme/shqiperi-greqi-intensifikim-i-
bashkepunimit-ekonomik  
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Α/Α Εκδήλωση Έτος Περιγραφή 

2 

Διαφημιστικές 

καταχωρήσεις του 

Greek Food Festival  

«GR-EAT» 

Νοέμβριος 

2016 

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων, με την εξασφάλιση χορηγών επικοινωνίας, 
προέβη σε διαφημιστικές καταχωρήσεις για την προβολή και 
προώθηση του Ελληνικού Φεστιβάλ Τροφίμων με τίτλο «GR-EAT». Με 
την επιμέλεια του Γραφείου ΟΕΥ προετοιμάστηκε ειδική διαφημιστική 
καμπάνια, η οποία  περιλάμβανε τα ακόλουθα: ένα τηλεοπτικό σποτ, 
που προβλήθηκε από δυο αλβανικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, έναν 
παναλβανικής (VIZION PLUS) και έναν τοπικής εμβέλειας (IN TV) και 
τρία ραδιοφωνικά σποτ, ξεχωριστά, για κάθε δράση, τα οποία 
μεταδόθηκαν από τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς (Love Radio, Radio 
dj και Radio In). Επιπρόσθετα, ειδική διαφημιστική καταχώρηση 
υπήρξε στον έντυπο και ηλεκτρονικό αγγλόφωνο τύπο, καθώς και σε 
city lights σε κομβικά σημεία της πόλης και στο αεροδρόμιο. 
Το Δελτίο Τύπου που προετοιμάσθηκε, από το Γραφείο ΟΕΥ, για τις 
εκδηλώσεις δημοσιεύθηκε, με τη συνδρομή του Γραφείου Τύπου της 
Πρεσβείας, στον αλβανικό Τύπο. Σχετικοί σύνδεσμοι: 
http://www.albaniannews.com/index.php?idm=9678&mod=2  
http://www.omogeneianews.com/2016/11/greek-food-festival-21-4-2016.html  
http://www.albaniannews.com/index.php?idm=9730&mod=2  

3 

Συνέντευξη στον 

τηλεοπτικό σταθμό 

VIZION PLUS 

21/11/2016 

Με στόχο την προβολή του Ελληνικού Φεστιβάλ Τροφίμων «GR-EAT», 
η Προϊσταμένη του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων παραχώρησε συνέντευξη 
στον αλβανικό τηλεοπτικό σταθμό VIZION PLUS, στην εκπομπή 
«Mesditë», μαζί με τον Έλληνα διακεκριμένο Executive Chef κ. Γιώργο 
Παπαδόπουλο, όπου παρουσιάσθηκε η ποιότητα των ελληνικών 
προϊόντων τροφίμων, η διατροφική αξία της ελληνικής κουζίνας, καθώς 
και επιλεγμένα ελληνικά προϊόντα που θα είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο 
του εν λόγω φεστιβάλ. Παραθέτουμε τον σύνδεσμο της εν λόγω 
συνέντευξης: https://www.youtube.com/watch?v=-L1D4-AmFwc&sns=em  

4 

Συμμετοχή σε 

εκπομπή του 

τηλεοπτικού 

σταθμού ΙΝ TV 

22/11/2016 

Με στόχο την προβολή του Ελληνικού Φεστιβάλ Τροφίμων «GR-EAT», 
ο Έλληνας διακεκριμένος Executive Chef κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, 
μαζί με τον βοηθό του κ. Γιώργο Δόσπρα, συμμετείχαν, με 
πρωτοβουλία του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων, στην εκπομπή μαγειρικής 
«Kripë dhe Piper» του τηλεοπτικού σταθμού ΙΝ ΤV, όπου παρουσίασαν 
επιλεγμένες συνταγές, χρησιμοποιώντας ελληνικά προϊόντα, καθώς και 
το πρόγραμμα του Ελληνικού Φεστιβάλ Τροφίμων «GR-EAT. 
Παραθέτουμε τον σύνδεσμο της εν λόγω εκπομπής: 
https://www.youtube.com/watch?v=kdDR8gcpvI4.  

5 
Άρθρο στην 

Albanian Daily News 

23-

24/11/2016 

Στο πλαίσιο της προώθησης του Ελληνικού Φεστιβάλ Τροφίμων, 
δημοσιεύτηκε, με πρωτοβουλία του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων, στην 
αγγλόφωνη καθημερινή εφημερίδα Albanian Daily News, άρθρο για τα 
ελληνικά τρόφιμα, αξιοποιώντας υλικό που μας διέθεσε ο ΕΟΤ από την 
ιστοσελίδα του www.visitgreece.gr .  
Παραθέτουμε τον σύνδεσμο του εν λόγω άρθρου: 
http://www.albaniannews.com/index.php?idm=9730&mod=2.   
Επίσης, στην ίδια εφημερίδα φιλοξενήθηκε ολοσέλιδη διαφημιστική 
καταχώρηση για το Ελληνικό Φεστιβάλ Τροφίμων, στο οπισθόφυλλο 
από 17 έως 24 Νοεμβρίου 2016, καθώς και μικρότερης διάστασης 
διαφήμιση στο πρωτοσέλιδο. 

http://www.albaniannews.com/index.php?idm=9678&mod=2
http://www.omogeneianews.com/2016/11/greek-food-festival-21-4-2016.html
http://www.albaniannews.com/index.php?idm=9730&mod=2
https://www.youtube.com/watch?v=-L1D4-AmFwc&sns=em
https://www.youtube.com/watch?v=kdDR8gcpvI4
http://www.visitgreece.gr/
http://www.albaniannews.com/index.php?idm=9730&mod=2
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Α/Α Εκδήλωση Έτος Περιγραφή 

6 
Άρθρο στη Real 

News 
16/3/2016 

Στις 16.03.2016, απεστάλη ενημερωτικό υλικό για την ελληνική 
επιχειρηματική παρουσία στην Αλβανία, στη δημοσιογράφο Μαίρη 
Παπακωνσταντίνου, από την Real News, προκειμένου να τα 
συμπεριλάβει σε άρθρο της στο κυριακάτικο φύλλο της 20.03.2016. 

7 

Ραδιοφωνική 

συνέντευξη στον 

Real FM 

 

25/7/2016 

Στις 25.07.2016, η Προϊσταμένη του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων 
παραχώρησε ραδιοφωνική συνέντευξη στην εκπομπή του 
δημοσιογράφου, κ. Δημήτρη Χριστούλια, στη συχνότητα του REAL FM, 
όπου παρουσιάσθηκε η ελληνική επιχειρηματική παρουσία στην 
Αλβανία, το επενδυτικό περιβάλλον και οι κίνδυνοι και οι προοπτικές 
του. 

8 

Ραδιοφωνική 

συνέντευξη στον 

Real FM 

13/6/2017 

Στις 13.06.2017, η Προϊσταμένη του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων 
παραχώρησε ραδιοφωνική συνέντευξη στην εκπομπή του 
δημοσιογράφου, κ. Νέστορα Δημαρά, στη συχνότητα του REAL FM, 
για την ελληνική επενδυτική παρουσία στην Αλβανία και το 
επιχειρηματικό περιβάλλον στη γείτονα χώρα. 

9 

Συνέντευξη στο 

αλβανικό περιοδικό 

Follow Business 

Ιούλιος 

2017 

Συνέντευξη της Προϊσταμένης του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων στην 
Αλβανίδα δημοσιογράφο κα  Rudina Hoxha, δημοσιεύτηκε σε τρισέλιδη 
καταχώρηση στο τριμηνιαίο περιοδικό Follow Business (σελ. 82-84).  
https://issuu.com/followbusinessalbania/docs/follow_business_albania_-
_july07_-_  
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8. Υποστήριξη φορέων για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα   

 

Κατά το 2016, το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων παρείχε υποστήριξη σε ελληνικούς και αλβανικούς φορείς για 
την εύρεση εταίρων, προκειμένου να υποβάλουν από κοινού προτάσεις, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων Interreg Balkan Mediterranean (BALKAN MED), INTERREG IPA II Cross-border 
Cooperation Programme “Greece - Albania 2014 - 2020” και «Ευρωπαϊκά έργα πρόληψης και ετοιμότητας 
για την αστική προστασία και τη θαλάσσια ρύπανση (ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής προστασίας της 
ΕΕ)». Συγκεκριμένα, το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων υποστήριξε, ύστερα από αίτημά τους, το αλβανικό 
Υπουργείο Πολιτισμού, το Urban Research Institute, το Ινστιτούτο Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων 
Επίλυσης Διαφορών (Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών, το 
Πανεπιστήμιο Πατρών, τον Δήμο Αχαρνών, τη ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ με το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τη ΔΕΥΑ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης) Ιωαννίνων και Κερκύρας 
και την εταιρεία ΕΙΔΗΜΩΝ ως εκπρόσωπο των: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, Δήμος Γρεβενών και ΔΕΥΑ Γρεβενών, Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής 
Μακεδονίας με Δήμο Φλώρινας και ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Φορέας Διαχείρισης Πίνδου και Ε.Ε.Ε. 
UNESCO, Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δήμος Καστοριάς και 
Δήμος Φλώρινας και Επιμελητήριο Καστοριάς με Επιμελητήριο Γρεβενών. 
 

9. Πρωτοβουλία κοινωνικής δικτύωσης ελληνικής επιχειρηματικής 
κοινότητας (HeNA - Hellenic Network in Albania)   

Με πρωτοβουλία του Γραφείου ΟΕΥ, από τον Φεβρουάριο 2015, ξεκίνησε, πιλοτικά, η υλοποίηση 
δράσεων κοινωνικής δικτύωσης (networking), με απώτερο σκοπό την περαιτέρω προώθηση συνεργασιών 
μεταξύ της εδώ ελληνικής και της εγχώριας επιχειρηματικής κοινότητας και έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα 
ελληνικό δίκτυο στην Αλβανία, με την επωνυμία Hellenic Network in Albania (HeNA).  

Το HeNA απευθύνεται σε επιχειρηματίες, επαγγελματίες, καθηγητές, ερευνητές, καλλιτέχνες, 
δημοσιογράφους, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, πολιτικά πρόσωπα και γενικά εκπροσώπους 
σημαντικών κοινωνικών ομάδων. Έλληνες που εργάζονται στην Αλβανία, ή έχουν δεσμούς με την 
Αλβανία, Αλβανοί που έχουν ζήσει ή έχουν σπουδάσει στην Ελλάδα, Αλβανοί πολίτες, που μιλούν 
ελληνικά ή έχουν ελληνική καταγωγή, Αλβανοί που εκφράζουν συμπάθεια απέναντι στην Ελλάδα ή σε 
κάθε τι ελληνικό και επιθυμούν τη βελτίωση των σχέσεων των δυο χωρών ή με οποιοδήποτε τρόπο θα 
ήθελαν να συνεισφέρουν στη λεγόμενη Ελληνο-Αλβανική φιλία, συμμετέχουν στο HeNA.  

Εντός του 2016, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (4) θεματικές συναντήσεις, με την αφορμή κάποιας 
σημαντικής ημέρας ή εορτής, με τον αριθμό των συμμετεχόντων να κυμαίνεται από 35 έως 130 άτομα. 
Κατά το Α’ 8μηνο του 2017, πραγματοποιήθηκαν άλλες τέσσερις (4) θεματικές συναντήσεις, με τη 
συμμετοχή 70 – 130 ατόμων. 

Η ως άνω, καθιερωμένη πλέον, πρωτοβουλία, έχει ιδιαίτερα θετική απήχηση στην εδώ επιχειρηματική 
κοινότητα και σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, έχει συμβάλει, πολλάκις, στην δημιουργία 
κατάλληλων συνθηκών για την έναρξη επιχειρηματικών συνεργασιών.  
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2017 
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10. Στελέχωση του Γραφείου ΟΕΥ της Πρεσβείας Τιράνων 

Η λειτουργία των Γραφείων ΟΕΥ διέπεται από τον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών Ν. 

3566/05.06.2007 (ΦΕΚ Α’ 117), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

ISO 9001:2000, η δε στελέχωσή τους καθορίζεται από το ΠΔ. 102/22.05.2006 (ΦΕΚ Α’ 101). Για το 

Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας Τιράνων, προβλέπεται μία θέση Συμβούλου ΟΕΥ και δύο θέσεις Γραμματέων 

ΟΕΥ, καθώς και μια θέση επιτόπιου συνεργάτη.  

Τα στελέχη Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, που υπηρέτησαν κατά το διάστημα 2013 

μέχρι και σήμερα στο Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων, είναι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικών και Εμπορικών 

Ακολούθων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Η σύνθεση του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων είναι η 

ακόλουθη: 

 

Προϊσταμένη Γραφείου ΟΕΥ 

κα. Παγώνα Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α' (από 21.12.2012) 

 

Στελέχη  Γραφείου ΟΕΥ 

κα. Χριστίνα Αργυροπούλου, Γραμματέας ΟΕΥ Α’ (από 01.09.2014) 

κα. Θεοφανή Πανταζή, Γραμματέας ΟΕΥ Α’ (από 01.09.2013) 

[κα. Μαρία Φωκά, Γραμματέας ΟΕΥ Α’ (από 19.08.2011 έως 31.08.2014)] 

 

Επιτόπια συνεργάτης 

κα. Άλμα Μάρκο 
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