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Participation of the CLICHA project in “Zootechnia 2019”

“Zootechnia” is the only specialized event in Greece and the Balkans, regarding 

livestock and poultry and it was held for the 11th time from 31 January to 3 February at the 

Thessaloniki International Centre. All major businesses were present, and they presented 

the latest developments in the sector; everything from the most important food producing 

animals to machinery, equipment, services and research. 

The exhibition marks developments in a very dynamic primary production field and 

establishes the new standards of a sector which, in early 2019, will go through a period of 

improvement-plan approval, which will lead to investment and action implementation 

acceleration in the livestock-poultry sector. “Zootechnia 2019” continued the upward 

trajectory recorded by the corresponding event of 2017, which proved to be the best ever, 

breaking records in visitor and exhibitor numbers.

The CLICHA project was present in this event at the pavilion of the Agricultural 

University of Athens (AUA). The pavilion was staffed by the Department of International and 

Public Relations of the AUA as well as volunteer students and staff who distributed printed 

information material and informed the visitors. During the exhibition, the pavilion of the University 

was visited by the Deputy Minister of the Hellenic Ministry of Agriculture, Mr. V. Kokkalis, the Region 

Directors of Epirus and Thessaly, Mr. A. Kakrimanis and K. Agorastos, representatives of 

organizations, journalists of the agricultural press, many professionals, producers and visitors 

interested in learning about the actions that are implemented the AUA, including the CLICHA 

project. 

Συμμετοχή του έργου CLICHA στην έκθεση "Zootechnia 2019"

Η Zootechnia είναι η μοναδική εξειδικευμένη διοργάνωση στον τομέα των 

παραγωγικών ζώων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια και πραγματοποιήθηκε για 11η φορά 

από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης. Παρούσες στη Zootechnia ήταν όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις της 

κτηνοτροφίας-πτηνοτροφίας, οι οποίες και παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο, 
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από τα πιο σημαντικά είδη παραγωγικών ζώων μέχρι μηχανήματα, εξοπλισμό, υπηρεσίες, 

αλλά και έρευνες.

Η έκθεση σηματοδοτεί τις εξελίξεις σε ένα πολύ δυναμικό πεδίο της πρωτογενούς 

παραγωγής και θέτει τα νεότερα δεδομένα ενός κλάδου, ο οποίος στις αρχές του 2019 θα 

διάγει την χρονική περίοδο εγκρίσεων των σχεδίων βελτίωσης, με αποτέλεσμα να 

επιταχυνθούν οι επενδύσεις και η υλοποίηση δράσεων εκσυγχρονισμού στην κτηνοτροφία-

πτηνοτροφία. Η Zootechnia του 2019 συνέχισε την ανοδική πορεία, που κατέγραψε η 

αντίστοιχη έκθεση του 2017, η οποία αναδείχθηκε στην καλύτερη όλων των εποχών με 

ρεκόρ επισκεψιμότητας και εκθετών.

Το έργο CLICHA ήταν παρόν σε αυτή την εκδήλωση στο περίπτερο του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ). Το περίπτερο στελεχώθηκε από το προσωπικό του 

Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του ΓΠΑ και εθελοντές φοιτητές και προσωπικό 

που διένειμαν έντυπο ενημερωτικό υλικό και ενημέρωσαν τους επισκέπτες. Κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης, το περίπτερο του Πανεπιστημίου επισκέφτηκαν ο υφυπουργός του 

ΥΠΑΑΤ κ. Β. Κόκκαλης, οι Περιφερειάρχες Ηπείρου και Θεσσαλίας κκ. Α. Καχριμάνης και Κ. 

Αγοραστός, ο Γ.Γ του ΥΠΑΑΤ Καθηγητής Χαράλαμπος Κασίμης, εκπρόσωποι φορέων, 

δημοσιογράφοι του αγροτικού τύπου, πολλοί επαγγελματίες, παραγωγοί και επισκέπτες 

που ενδιαφέρθηκαν να πληροφορηθούν για τις δράσεις που υλοποιεί το ΓΠΑ, μεταξύ αυτών 

και το πρόγραμμα CLICHA.
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