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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα 
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

 
Ανάθεση σύμβασης για προμήθεια καλωδίου οπτικών ινών του αγωγού ΤΑΡ  
Στις 21.06.2016, ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP) ανακοίνωσε την ανάθεση της σύμβασης για 
την   
την προμήθεια και παράδοση περίπου 1.550 χιλιομέτρων καλωδίου οπτικών ινών του αγωγού ΤΑΡ στην ινδική 
εταιρεία Himachal Futuristic Communications Ltd (HFCL), η οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως πάροχος 
ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Το καλώδιο αυτό θα επιτρέψει την αμφίδρομη επικοινωνία 
δεδομένων μεταξύ του αγωγού και των συνδεδεμένων του εγκαταστάσεων, όπως ο σταθμός συμπίεσης και τα 
βαλβιδοστάσια και του Εποπτικού Κέντρου Ελέγχου. 
 
Εγκαίνια γραμμής διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV Αλβανίας - Κοσσόβου 
Πραγματοποιήθηκαν στις 28.06.2016, τα εγκαίνια της γραμμής διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV, 
μεταξύ της Αλβανίας και του Κοσσόβου, παρουσία του Α/ΠΘ, κ. E. Rama και του Κοσσοβάρου ομολόγου του, 
κ. I. Mustafa. Τον Δεκέμβριο 2015, είχε ολοκληρωθεί το τμήμα του έργου εντός του Κοσσόβου και τον Ιούνιο 
2016, ολοκληρώθηκε το τμήμα εντός της Αλβανίας, έτσι ώστε η γραμμή διασύνδεσης να είναι πλέον 
λειτουργική. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τη Γερμανική Αναπτυξιακή Τράπεζα KfW και στοίχισε 29 εκατ. € 
για το αλβανικό τμήμα. Οι εργασίες είχαν ξεκινήσει τον Απρίλιο 2014. Η γραμμή έχει συνολικό μήκος 241,1 
χλμ., εκ των οποίων 151,1 χλμ. σε αλβανικό έδαφος. Το πρώτο τμήμα της γραμμής, από τα Τίρανα στο Vau i 
Dejës, μήκους 80 χλμ, περιλαμβάνει επέκταση του δεύτερου κυκλώματος στην υπάρχουσα γραμμή Τίρανα-
Ποντγκόριτσα, ενώ το δεύτερο τμήμα της γραμμής αφορά στην κατασκευή νέας γραμμής με ένα κύκλωμα από 
το Vau i Dejës στο Morine, μήκους 71 χλμ. Η γραμμή διασύνδεσης 400 kV μεταξύ Αλβανίας και Κοσσόβου έχει 
δύο αγωγούς ACSR 490/65 mm2 ανά τύπο φάσης. Ο αγωγός προστασίας κατά της κακοκαιρίας είναι 
εξοπλισμένος εσωτερικά με οπτικές ίνες για τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς και ανταλλαγή δεδομένων. Η εν 
λόγω γραμμή αυξάνει την ενεργειακή ασφάλεια της Αλβανίας, η οποία εξαρτάται σημαντικά από τις 
βροχοπτώσεις, ενδυναμώνει το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ενισχύει τις ανταλλαγές ενέργειας 
μεταξύ των δύο χωρών. 
 
Έναρξη γεωτρήσεων από τη SHELL στο Shpirag 3 
H Shell πραγματοποίησε, τον Ιούνιο 2016, την τελετή έναρξης της γεώτρησης στο Shpirag 3, παρουσία του 
Α/ΠΘ, κ. E. Rama και του Α/Υπουργού Ενέργειας και Βιομηχανίας, κ. D. Gjiknuri. Ο Α/Υπουργός, στην ομιλία 
του, τόνισε τη σημασία που έχει η δραστηριοποίηση της παγκοσμίου φήμης εταιρείας στην Αλβανία, σε μια 
εποχή σημαντικής πτώσης της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και διακοπής των εργασιών σε άλλες χώρες. 
Υπενθυμίζεται ότι στο Shpirag 2, έχει, ήδη, ανακαλυφθεί πετρέλαιο, με πολύ καλές φυσικές ιδιότητες, όπως 
χαμηλή περιεκτικότητα σε H2S και δυναμικότητας 800-1.300 βαρέλια την ημέρα και 45.000 - 50.000 m3 
φυσικού αερίου την ημέρα. Η περίοδος δοκιμών στο Shpirag 3 θα διαρκέσει περισσότερο από ένα έτος και θα 
κοστίσει περίπου 72 εκατ. $ ΗΠΑ. 
 
Εργαστήριο για την «Ανάπτυξη του υδροηλεκτρικού δυναμικού της Αλβανίας» (3 Ιουνίου 2016) 
Το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), σε συνεργασία με το Γραφείο ΟΕΥ, διοργάνωσε 
ενημερωτική ημερίδα, με τη μορφή εργαστηρίου, στο Ξενοδοχείο Tirana International, στις 3 Ιουνίου 2016, για 
την αξιοποίηση του σημαντικού υδροηλεκτρικού δυναμικού της Αλβανίας. Η ειδική αυτή εκδήλωση τέθηκε υπό 
την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αλβανία και του Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας της 
Αλβανίας και εξέτασε την περαιτέρω αξιοποίηση και ανάκτηση του τομέα της υδροηλεκτρικής ενέργειας της 
Αλβανίας, προτείνοντας, παράλληλα, μία βιώσιμη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη. Το εργαστήριο 
εξέτασε επίσης το ρόλο του υδροηλεκτρικού δυναμικού της Αλβανίας, όσον αφορά στις εξαγωγές ηλεκτρικής 
ενέργειας προς τις γειτονικές χώρες, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας στα 
Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική και Δυτική Ευρώπη, γενικότερα. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 
ήταν ο κύριος χορηγός της εκδήλωσης, ενώ η Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Αλβανία υποστήριξε την 
εν λόγω δράση. Στο Εργαστήριο συμμετείχαν, ως ομιλητές, ο τότε Πρέσβυς της Ελλάδος στην Αλβανία, ο 
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Α/Υφυπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας, υψηλοί αξιωματούχοι από τους αρμόδιους αλβανικούς φορείς, 
όπως από την Αλβανική Αρχή Ενέργειας (ERE), την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας KESH, τον 
διαχειριστή μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας OST, την εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και 
διακεκριμένοι ομιλητές από τη ΔΕΗ, το ΙΕΝΕ, την Αλβανική Ένωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (AREA), 
τις κατασκευαστικές εταιρείες AKΤΩΡ και ΤΕΡΝΑ και τη νομική εταιρεία Kalo & Associates. Το πρόγραμμα της 
εκδήλωσης, οι ομιλίες και οι παρουσιάσεις των συμμετεχόντων, καθώς και φωτογραφικό υλικό είναι διαθέσιμο 
στον σύνδεσμο www.iene.eu/microsites/developing-albania-hydroelectric-potential/. Στο περιθώριο της 
εκδήλωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Εμ. Παναγιωτάκης, συνοδευόμενος από τον τότε Πρέσβυ της 
Ελλάδος στην Αλβανία, κ. Λ. Ροκανά, πραγματοποίησε κατ’ ιδίαν επαφές με τον Α/Υπουργό Ενέργειας και 
Βιομηχανίας, κ. D. Gjiknuri, προκειμένου διερευνηθούν οι δυνατότητες ενδυνάμωσης της συνεργασίας των δύο 
χωρών στον εν λόγω τομέα.  
 
Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
Πραγματοποιήθηκε, στις 9 Ιουνίου 2016, στο Α/Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας, συνάντηση με θέμα τη 
διαβούλευση για το σχέδιο νόμου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το νομοσχέδιο έχει καταρτιστεί με 
βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/28/ΕΚ και εστιάζει στην χρήση ΑΠΕ για θέρμανση-ψύξη, ηλεκτρική 
ενέργεια και στις μεταφορές.  
 

1.2 Κλάδος κατασκευών και Real Estate 

 
Δείκτης Κόστους Κατασκευής (για κατοικίες), α΄ τρίμηνο 2016 
Ο Δείκτης Κόστους Κατασκευής κατοικιών, το α΄ τρίμηνο 2016, σύμφωνα με στοιχεία της INSTAT, έφθασε το 
101,9% (Q1 2011 = 100). Η ετήσια μεταβολή ήταν -0,2%. Την ίδια περίοδο του 2015, η ετήσια μεταβολή 
ανερχόταν σε +0,4%. Ειδικότερα, σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2015, ο δείκτης για την ομάδα «Δαπάνες 
μεταφοράς» μειώθηκε κατά -3,3%, ακολουθούμενος από τις «Ενεργειακές δαπάνες» κατά -0,4%. Αντίθετα, ο 
δείκτης για τις ομάδες «Μισθολογικό κόστος» και «Δαπάνες υλικών» κατέγραψε αύξηση κατά +1,6% και 1,2% 
αντίστοιχα. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ο Δείκτης Κόστους Κατασκευής (για κατοικίες) σημείωσε 
μείωση -0,4%. Σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο 2015, ο δείκτης για την ομάδα «Δαπάνες μεταφοράς» μειώθηκε 
κατά -2,7%. Οι δείκτες των ομάδων «Ενεργειακές δαπάνες» και «Κόστος μηχανολογικού εξοπλισμού» 
κατέγραψαν μείωση -0,4% και    -0,2% αντίστοιχα. Αντίθετα, ο δείκτης για τις ομάδες «Δαπάνες υλικών» 
κατέγραψε αύξηση +0,9%. Εντός της εν λόγω ομάδας, ο δείκτης για την υποομάδα «Δομικά υλικά» αυξήθηκε 
+1,9%, ενώ τα «Ηλεκτρικά και τηλεπικοινωνιακά υλικά» και τα «Υδραυλικά υλικά» κατέγραψαν μείωση -2,8% 
και -1,0% αντίστοιχα. 
 

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας 

 
Πορεία της αλβανικής ασφαλιστικής αγοράς (Ιανουάριος - Μάιος 2016) 
Σύμφωνα με την Α/Χρηματοοικονομική Αρχή Εποπτείας (AMF), κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2016, η 
ασφαλιστική αγορά ανήλθε σε 5,489 δισ. Λεκ (περίπου 39,7 εκατ. €), σημειώνοντας αύξηση +6,24% σε σχέση 
με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Ο αριθμός των συμβολαίων ανήλθε σε 387.478, καταγράφοντας μείωση -
1,95%, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2015. Η αγορά συνεχίζει να κυριαρχείται από ασφαλίσεις 
άλλες εκτός των ασφαλειών ζωής, των οποίων το μερίδιο ανέρχεται σε 92,42% του συνολικού όγκου 
ασφαλίστρων. Οι ασφάλειες ζωής κατέχουν μερίδιο 7,22% και οι αντασφαλίσεις 0,36%. Τα μερίδια αγοράς για 
την μη υποχρεωτική και την υποχρεωτική ασφάλιση ήταν 42,51% και 57,49% αντίστοιχα.  
Τα ασφάλιστρα για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων ανήλθαν στα 3,144 δισ. Λεκ (περίπου 22,7 εκατ. €), 
καταγράφοντας αύξηση 5,34% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα 
ασφάλιστρα στην εγχώρια ασφάλιση αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων MTPL (Motor Third Party Liability) 
αυξήθηκαν κατά 3,32% , καθώς και ο αριθμός των συμβολαίων κατά 4,43%. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα 
ασφάλιστρα στη διασυνοριακή ασφάλιση μειώθηκαν κατά -0,97%, όπως και ο αριθμός των συμβολαίων κατά -
1,68%. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στην πράσινη κάρτα αυξήθηκαν κατά 16,29% και ο αριθμός 
των συμβολαίων κατά 19,31%. 

http://www.iene.eu/microsites/developing-albania-hydroelectric-potential/
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Όσον αφορά στην προαιρετική ασφάλιση, τα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 2.325  εκατ. Λεκ (περίπου 16,8 εκατ. €), 
καταγράφοντας άνοδο +7,15% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2015. Τα υπογεγραμμένα 
συμβόλαια σημείωσαν μείωση -9,83%. Η προαιρετική ασφάλιση, που δεν αφορά σε ασφάλεια ζωής, 
σημείωσε μείωση -8,10%. Το μεγαλύτερο μερίδιο απολαμβάνουν οι ασφάλειες πυρός και άλλων ζημιών στην 
ακίνητη περιουσία, με 66,66%, ακολουθούμενες από τις ασφάλειες γενικής αστικής ευθύνης, με 23,28%. Τα 
ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για ασφάλειες πυρός και άλλων φυσικών καταστροφών κατέγραψαν 
μείωση -12,34%, ενώ ο αριθμός των συμβολαίων αυξήθηκε κατά 20,40%. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα 
ασφάλιστρα για ασφάλειες ατυχημάτων και υγείας ανήλθαν σε 564 εκατ. Λεκ (περίπου 4,07 εκατ. €), 
σημειώνοντας αύξηση 25,12% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα ασφάλιστρα ζωής, κατά την 
περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2016, ανήλθαν σε 396 εκατ. Λεκ (περίπου 2,9 εκατ. €), καταγράφοντας αύξηση 
2,76% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. 
Οι πληρωμές των απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 18,23%, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2015. 
Η πλειονότητα των απαιτήσεων, ήτοι 67,59% (996 εκατ. Λεκ ή περίπου 7,2 εκατ. €), αφορούσε στην ασφάλιση 
οχημάτων. 
 

1.4 Τομέας Μεταφορών 

 

Νέες γραμμές υπεραστικής συγκοινωνίας 
Το Α/Yπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, με το Ν.10/2016 που τροποποιεί τον Ν. 8308/1998 για τις οδικές 
μεταφορές, προχώρησε σε νέο σχεδιασμό για τις υπεραστικές συγκοινωνίες, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 1η 
Ιανουαρίου 2017. Ο νέος νόμος και η σχετική εφαρμοστική οδηγία θέτουν τα κριτήρια και τους κανόνες για την 
αδειοδότηση των εταιρειών οδικών επιβατικών μεταφορών στην Αλβανία. Οι υπεραστικές γραμμές θα 
μειωθούν σε 326 από 588 που υπάρχουν. Οι ήδη αδειοδοτημένες από τους δήμους εταιρείες θα πρέπει να 
ενοποιηθούν σε μία εταιρεία ανά δήμο, προκειμένου να αδειοδοτηθούν δίχως διαγωνιστική διαδικασία. Η 
ενημέρωση του Α/Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης 
πρέπει να γίνει έως 30.9.2016. Σε άλλη περίπτωση, η εταιρεία που θα πραγματοποιεί τις υπεραστικές γραμμές 
σε έναν δήμο θα επιλεγεί από το Α/Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, μέσω ανοιχτού διαγωνισμού. Οι 
Δήμοι οφείλουν να καθορίσουν την τοποθεσία του τερματικού σταθμού. Οι εταιρείες, από την άλλη πλευρά, θα 
πρέπει να ανανεώσουν το 20% του στόλου τους, εντός του 2017.  Περισσότερες πληροφορίες για τα 
δρομολόγια στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://www.transporti.gov.al/files/userfiles/Rrjeti_i_Ri_Linjave_Nderqytetase.pdf. 
 

Συμφωνία για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ταχογράφων μεταξύ Αλβανίας και Κοσσόβου 
Κατά τη διακυβερνητική συνάντηση (G2G) Αλβανίας - Κοσόβου  της 3ης Ιουνίου 2016, στην Πρίστινα, ο 
Α/Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, κ. E. Haxhinasto και ο Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας του 
Κοσόβου, κ. H. Bajrami υπέγραψαν συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών για τις 
δοκιμές/βαθμονόμηση (calibration) των ταχογράφων των οδικών οχημάτων. Η εν λόγω συμφωνία θα 
διευκολύνει την μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών ανάμεσα στις δύο χώρες, καθώς καταργεί ένα τεχνικό 
εμπόδιο. 
 
Συμμετοχή Α/Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών στη Διάσκεψη Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ  
Πραγματοποιήθηκε στις 20-22 Ιουνίου τ.έ., στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, η Διάσκεψη “ΤΕΝ-Τ Days 2016”, 
όπου συμμετείχαν οι Υπουργοί Μεταφορών 22 Κ-Μ της ΕΕ και πάνω από 2.800 εμπειρογνώμονες του τομέα 
των μεταφορών. Η φετινή διοργάνωση κάλυψε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης, υλοποίησης και 
χρηματοδότησης του Δικτύου Δι-Ευρωπαϊκών Μεταφορών (Trans-European Transport Network), με ιδιαίτερη 
εστίαση στο Επενδυτικό Σχέδιο της Επιτροπής για την Ευρώπη (http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-
investment/investment-plan_en). Στην εκδήλωση συμμετείχαν, ακόμη, οι Υπουργοί Μεταφορών των χωρών των 
Δυτικών Βαλκανίων, μεταξύ των οποίων ο Α/Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, κ. E. Haxhinasto, ενώ σε 
ξεχωριστή ενότητα προήδρευσε ο Επίτροπος για την Πολιτική Γειτονίας και Ενταξιακών Διαπραγματεύσεων, κ. 
J. Hahn. Ο κ. Haxhinasto τόνισε την ανάγκη κατάργησης των εμποδίων στις μεταφορές, μέσω υιοθέτησης 
μέτρων, όπως η υπηρεσία μιας στάσης ("one stop shop"), η οποία μειώνει τον χρόνο και το κόστος στα σύνορα 
και τα τελωνεία. Αναφέρθηκε στη συνεργασία με το Μαυροβούνιο και το Κόσσοβο προς αυτή την κατεύθυνση 

http://www.transporti.gov.al/files/userfiles/Rrjeti_i_Ri_Linjave_Nderqytetase.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
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αλλά και για την υλοποίηση διασυνοριακών έργων διασυνδεσιμότητας. Περισσότερες πληροφορίες για τη 
Διάσκεψη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.tentdays.eu/2016/ 
 

1.5 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας 

 

Στατιστικά στοιχεία για τον αγροτικό τομέα, 2015 
Κατά το 2015, σύμφωνα με την INSTAT, η παραγωγή λαχανικών ανήλθε σε 1.030.000 τόνους, σημειώνοντας 
αύξηση +8,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και +11,5% σε σχέση με το 2013. Η παραγωγή πατάτας 
ανήλθε σε 245.000 τόνους, αυξημένη κατά 2,1% σε σχέση με το 2014. Η μεγαλύτερη παραγωγή παρατηρήθηκε 
στην περιφέρεια Κορυτσάς (65.439 τόνοι) και ακολουθεί το Φιέρι με 33.273 τόνους και το Ελμπασάν με 32.457 
τόνους. Ο αριθμός των δένδρων στις μόνιμες καλλιέργειες αυξήθηκε το 2015 και ειδικότερα, τα φρούτα κατά 
1,2%, οι ελιές κατά 2,57%, τα εσπεριδοειδή κατά 6,83%, οι κληματαριές κατά 0,6% και η έκταση των 
αμπελώνων κατά 0,5%. Η παραγωγή εσπεριδοειδών ανήλθε σε 30.000 τόνους, καταγράφοντας αύξηση 42,8% 
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η μεγαλύτερη παραγωγή παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Αυλώνας με 
15.668 τόνους. Όσον αφορά στην κτηνοτροφία, ο αριθμός των βοοειδών ανήλθε σε 504.169, αυξημένος κατά 
0,9% σε σχέση με το 2014. Το μεγαλύτερο μέρος, ήτοι 71%, αφορά σε γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες. Η 
εκτροφή συγκεντρώνεται στο Φιέρι (14%), Ελμπασάν (13%), Τίρανα (10%) και Σκόδρα (10%). Ο αριθμός των 
προβάτων, ο οποίος διαχρονικά παρέμενε σχετικά σταθερός, σημείωσε αύξηση 1,2% και ανήλθε σε 1.918.000. 
Το 74% αφορά σε γαλακτοπαραγωγικές φυλές. Η εκτροφή συγκεντρώνεται στην Αυλώνα (18%), στο 
Αργυρόκαστρο (15%) και στο Φιέρι (14%). Το 2015, οι αίγες απαριθμούσαν 932.000, ήτοι κατά 3,1% 
περισσότερες από το 2014. Το 75% αφορά σε γαλακτοπαραγωγικές φυλές. Η εκτροφή συγκεντρώνεται στο 
Αργυρόκαστρο (15%), στο Ελμπασάν (14,1%) και στην Αυλώνα (13,6%). Οι χοίροι κατέγραψαν μείωση -0,6%, 
φθάνοντας τα 171.400 κεφάλια. Η εκτροφή επικεντρώνεται στη Λέζα (38%) και στην Σκόδρα (28%). Η συνολική 
παραγωγή γάλακτος σημείωσε ελαφρά μείωση -0,2% και η συνολική παραγωγή αυγών μείωση -0,6%, σε 
σύγκριση με το 2014.  
 

1.6 Τουριστικός τομέας  

 
Υπογραφή σύμβασης παραχώρησης για την τουριστική μαρίνα στο Shengjin 
Μετά την κατακύρωση του σχετικού διαγωνισμού, στις αρχές τ.έ., υπεγράφη, στις 10 Ιουνίου τ.έ., ανάμεσα στο 
Α/Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και την εταιρεία «Adriatic», η σύμβασης παραχώρησης για την 
κατασκευή τουριστικής μαρίνας στο Shengjin. Η επένδυση ανέρχεται σε 7 εκατ. $. Το έργο αναμένεται να 
ολοκληρωθεί εντός ενός έτους, είναι σχεδιασμένο με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες αγκυροβόλησης γιωτ και 
θα έχει δυναμικότητα 200 γιότ. Στην ομιλία του, ο Α/Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, κ. Hatzinasto τόνισε 
τη σημασία του εν λόγω έργου στην τουριστική βιομηχανία της Αλβανίας. Αναφέρθηκε σε παρόμοια έργα που 
έχουν δρομολογηθεί σε άλλες περιοχές της Αλβανίας, όπως στην Kavaja και βόρεια του Δυρραχίου, ενώ υπό 
σκέψη βρίσκονται αιτήσεις για παραχώρηση λιμανιών του Νότου, όπως στο Bunec. Σε κάθε περίπτωση, 
τόνισε ότι παράλληλα με τις λοιπές υποδομές σε λιμάνια, ειδική μνεία θα πρέπει να λαμβάνεται για την 
ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για τις τουριστικές μαρίνες. 
 
 

1.7 Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

 

Προκαταρκτική ενημέρωση για σύμβαση προμηθειών για την δημιουργία δικτύου κινητής 
ραδιοεπικοινωνίας (2016/S 106-188196) 
Στο πλαίσιο του ΙΡΑ 2015 για την Αλβανία, δημοσιεύθηκε η προκαταρκτική ενημέρωση για σύμβαση 
προμηθειών για τη δημιουργία δικτύου κινητής ραδιοεπικοινωνίας και αγορά εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνίας, 
με σκοπό την επέκταση του  εθνικού συστήματος ψηφιακών ραδιοεπικοινωνιών (βάσει των προτύπων TETRA) 
για τις κύριες περιοχές - Φάση Ι. Η προκήρυξη του διαγωνισμού αναμένεται να λάβει χώρα εντός Ιουλίου 2016. 
 

https://www.tentdays.eu/2016/
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Προκαταρκτική ενημέρωση για σύμβαση προμηθειών για την αναβάθμιση της πύλης της Αλβανικής 
Κυβέρνησης (EuropeAid/138273/IH/SUP/AL) 
Στο πλαίσιο του ΙΡΑ 2014 για την Αλβανία, δημοσιεύθηκε η προκαταρκτική ενημέρωση για σύμβαση 
προμηθειών για την αναβάθμιση της πύλης της Αλβανικής Κυβέρνησης. Η σύμβαση θα περιλαμβάνει την 
προμήθεια και εγκατάσταση υλικού (hardware) και εξοπλισμού δικτύου, που θα αυξήσει την ικανότητα 
επεξεργασίας της πύλης της Αλβανικής Κυβέρνησης, με σκοπό τη βελτίωση της παροχής δημοσίων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services). Η προκήρυξη του διαγωνισμού αναμένεται να λάβει χώρα τον 
Σεπτέμβριο 2016. 
 
 

1.8 Τομέας Υγείας και Περιβάλλοντος 
 

Προκαταρκτική ενημέρωση για σύμβαση υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας για τα συστήματα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε επιλεγμένες πόλεις/περιοχές της Αλβανίας 
(EuropeAid/138181/DH/SER/AL) 
Στο πλαίσιο του ΙΡΑ 2013 για την Αλβανία, δημοσιεύθηκε η προκαταρκτική ενημέρωση για σύμβαση τεχνικής 
βοήθειας για τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε επιλεγμένες πόλεις/περιοχές 
της Αλβανίας. Ο μέγιστος προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 2 εκατ. €.  Ο ανάδοχος θα πρέπει να 
αξιολογήσει τις υπάρχουσες στρατηγικές σε εθνικό επίπεδο, την υπάρχουσα κατάσταση και να χαρτογραφήσει 
τις υποδομές, τη θεσμική δυναμικότητα και τις ανάγκες σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, με βάση τα ανωτέρω, θα 
επιλέξει τους δύο Δήμους, όπου η κατάσταση είναι πιο κρίσιμη, προκειμένου εκπονήσει μελέτες σκοπιμότητας 
και προκαταρκτικά σχέδια για εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων και θα υποστήριξη την 
υλοποίηση των εν λόγω συστημάτων διαχείρισης. Η προκήρυξη του διαγωνισμού αναμένεται να λάβει χώρα 
τον Αύγουστο 2016. 
 
Προκαταρκτική ενημέρωση για σύμβαση προμήθειας εμβολίων και άλλου υλικού για τον έλεγχο και την 
εκρίζωση ζωονοσογόνων ασθενειών (EuropeAid/138265/DH/SUP/AL) 
Στο πλαίσιο του ΙΡΑ 2013 για την Αλβανία, δημοσιεύθηκε η προκαταρκτική ενημέρωση για σύμβαση 
προμήθειας εμβολίων και άλλου υλικού για τον έλεγχο και την εκρίζωση ζωονοσογόνων ασθενειών. Η 
σύμβαση θα αποτελείται από τα κάτωθι τρία τμήματα: Lot 1 - εμβόλια και αντιδραστήρια για τον έλεγχο της 
βρουκέλλωσης στα μικρά μηρυκαστικά, Lot 2 - εμβόλια για τον έλεγχο του άνθρακα και Lot 3 - tests φυματίνης 
(γρίπη των πτηνών και θηλαστικών) και αναλώσιμα. Η προκήρυξη του διαγωνισμού αναμένεται να λάβει χώρα 
τον Οκτώβριο 2016. 
 

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

 
Εμπορικό μητρώο 2015 
Σύμφωνα με την INSTAT, στο τέλος του 2015, οι ενεργές επιχειρήσεις ανήλθαν σε 152.288, αυξημένες κατά 
26% σε σχέση με τις 112.537 του 2014. Εξ αυτών, οι 19.543 αφορούν σε γεωργούς. Το 2015, εγγράφηκαν 
56.787 νέες επιχειρήσεις, το 5,6% των οποίων είναι νομικά πρόσωπα. Το 27,5% των νέων επιχειρήσεων 
ασχολούνται με το εμπόριο. Το 75% των ενεργών επιχειρήσεων αφορούν σε υπηρεσίες, με το χονδρικό 
εμπόριο, εκτός αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών να αποσπά μερίδιο 35,3%. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, ήτοι με 50 
και άνω απασχολούμενους αφορούν μόνο στο 1,1% του συνόλου, αλλά συμβάλλουν στην απασχόληση το 
46,2%. Το 90% απασχολούν 1-4 άτομα και το 61,8% αυτών μόνο 1 άτομο. Όσον αφορά στα θέματα φύλου, 
31,3% των επιχειρήσεων διοικούνται από γυναίκες. Το 37% των ενεργών επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται 
στην Αλβανία τουλάχιστον από το 2010. Το 3,9% των ενεργών επιχειρήσεων είναι ξένων ή μικτών 
συμφερόντων, με το 57,7% να προέρχονται από την Ιταλία και την Ελλάδα. Από τις 5.939 ξένες ή μικτές 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται το 2015 στην Αλβανία, οι 2.753 είναι ιταλικές ήτοι το 46,35%. Ακολουθεί 
η Ελλάδα με 675 επιχειρήσεις ή 11,39%, η Τουρκία με 461 επιχειρήσεις (7,76%), το Κόσσοβο με 411 (6,92%), 
η Γερμανία και οι ΗΠΑ με 152 έκαστος (2,56%). Από τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι 41 (6,07%) απασχολούν 50 
και άνω υπαλλήλους, οι 84 (12,44%) 10-49, οι 72 (10,67%) 5-9 και 478 (70,81%) απασχολούν 1-4 
υπαλλήλους. Οι 472 ήτοι 70% απασχολούνται με τις υπηρεσίες, ενώ 203 με την παραγωγή αγαθών. Οι ξένες ή 
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μικτές επιχειρήσεις συμβάλλουν κατά 14% στην απασχόληση και κατά 81,2% έχουν έδρα στην περιοχή των 
Τιράνων και του Δυρραχίου.  
 
Προκαταρκτική ανακοίνωση για σύμβαση τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένου 
συστήματος διαχείρισης του ολοκληρωμένου δασμολογίου (ITMS) - 2016/S 113-200619 
Στο πλαίσιο του ΙΡΑ 2013 για την Αλβανία, δημοσιεύθηκε η προκαταρκτική ενημέρωση για σύμβαση τεχνικής 
βοήθειας για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης του ολοκληρωμένου δασμολογίου 
(ITMS). Ο στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της αλβανικής τελωνειακής διοίκησης 
μέσω: α) ανάπτυξης αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης του ολοκληρωμένου δασμολογίου (ITMS) με 
ενότητες συμβατές με το TARIC («tarif intégré de l'Union européenne»: ενοποιημένο δασμολόγιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) συμπεριλαμβανομένων όλων των συστημάτων της ΕΕ [δασμολογίου, δεσμευτικών 
πληροφοριών προέλευσης (BOI), δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών (BTI), ευρωπαϊκού τελωνειακού 
καταλόγου χημικών ουσιών (ECICS), κλπ.], β) υποστήριξης της διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της 
διαχείρισης σχεδίου, διασφάλισης της ποιότητας, τεχνικής κατάρτισης, και γ) προμήθειας λογισμικού για το 
σύστημα διαχείρισης του ολοκληρωμένου δασμολογίου (ITMS). Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 
2.400.000 € συν εκτιμώμενη συνεισφορά ύψους 150.000 € από την Αλβανία. Η προκήρυξη του διαγωνισμού 
αναμένεται να δημοσιευθεί εντός Ιουλίου 2016.  
 
Προκαταρκτική ενημέρωση για σύμβαση υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας για τη βελτίωση της παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη (EuropeAid/138272/ΙH/SER/AL) 
Στο πλαίσιο του ΙΡΑ 2014 για την Αλβανία, δημοσιεύθηκε η προκαταρκτική ενημέρωση για σύμβαση τεχνικής 
βοήθειας για τη βελτίωση της παροχής δημόσιων υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη. Ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 1,1 εκατ. €.  Ο ανάδοχος θα παράσχει τεχνική υποστήριξη στο 
Υπουργείο Καινοτομίας και Δημόσιας Διοίκησης και στον Οργανισμό για την Παροχή Ολοκληρωμένων 
Υπηρεσιών στην Αλβανία (ADISA), για την βελτίωση της παροχής δημόσιων υπηρεσιών με επίκεντρο τον 
πολίτη και των απαραίτητων νομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων, κάνοντας χρήση λύσεων Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών και των διεθνών καλών πρακτικών. Η προκήρυξη του διαγωνισμού 
αναμένεται να λάβει χώρα τον Σεπτέμβριο 2016. 
 
 

2. Αλβανική οικονομία 
 
Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας της Αλβανίας για το 2015 
Σύμφωνα με την πρόσφατα δημοσιευμένη Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας της Αλβανίας για το 2015, το 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 2,7% το πρώτο εννεάμηνο του έτους, κυρίως λόγω της 
αύξησης των επενδύσεων και της βελτίωσης των εμπορικών ανταλλαγών με το εξωτερικό. Η οικονομική 
ανάπτυξη βελτιώθηκε για 2η συνεχή χρονιά, η οικονομική δραστηριότητα, ωστόσο, παραμένει χαμηλότερα από 
το δυναμικό της χώρας. Ο πληθωρισμός ανήλθε στο 1,9%  κατά μέσο όρο, ελαφρά αυξημένος σε σχέση με το 
2014. Η Τράπεζα της Αλβανίας συνέχισε, το 2015, τη διευκολυντική νομισματική πολιτική, μειώνοντας το 
βασικό επιτόκιο, δύο φορές, τον Ιανουάριο και τον Νοέμβριο, κατά 0,5 π.μ. στο σύνολο, διαμορφώνοντάς το 
στο 1,75% στο τέλος του 2015. Η εξυγίανση των δημοσιονομικών συνεχίσθηκε, με τη μείωση του 
δημοσιονομικού ελλείμματος και τον έλεγχο επί του δημοσίου χρέους. Τον Νοέμβριο 2015, εκδόθηκε το δεύτερο 
ευρωομόλογο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε εν μέρει για την μείωση του δημοσίου χρέους. Ο τραπεζικός τομέας 
χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, με τον δείκτη κεφαλαιοποίησης και ρευστότητας να παραμένουν αμετάβλητοι 
και εντός των κανονιστικών πλαισίων, ενώ οι δείκτες κερδοφορίας βελτιώθηκαν σημαντικά. Το ποσοστό των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε στο 18,2%, από 22,8% το προηγούμενο έτος. 
 
Επίτευξη συμφωνίας για την 8η αξιολόγηση της Συμφωνίας Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού του 
ΔΝΤ (Τίρανα, 15-28.6.2016) 
Αποστολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), με επικεφαλής την κα Anita Tuladhar επισκέφθηκε τα 
Τίρανα, από 15 - 28 Ιουνίου 2016, για τη διεξαγωγή συζητήσεων σχετικά με την όγδοη αξιολόγηση στο πλαίσιο 
της Διευρυμένης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της Αλβανίας (EFF). Μετά το πέρας της επίσκεψης, η κα 
Tuladhar δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία του ΔΝΤ κατέληξε σε συμφωνία, σε υπηρεσιακό επίπεδο, με τις Αρχές 
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της Αλβανίας, σχετικά με τις πολιτικές που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η όγδοη αξιολόγηση. Ανέφερε ότι, 
σε γενικές γραμμές, το οικονομικό πρόγραμμα της χώρας βρίσκεται σε καλό δρόμο και σημειώνεται πρόοδος 
στην προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ενώ παράλληλα ικανοποιούνται όλα τα ποσοτικά 
κριτήρια απόδοσης στο πλαίσιο του προγράμματος. Παρ’ όλα αυτά, επεσήμανε ότι, η επανεμφάνιση 
καθυστερήσεων εκ μέρους της κεντρικής Κυβέρνησης, κυρίως σε κοινά επενδυτικά σχέδια, αποτελεί σημαντικό 
πρόβλημα. Ιδιαιτέρως επισημάνθηκαν οι καθυστερήσεις στην έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Γενικής 
Διεύθυνσης Φόρων. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ αναμένεται να συζητήσει τη όγδοη αξιολόγηση, τον 
Αύγουστο 2016. Η έγκριση της αναθεώρησης θα επιτρέψει την εκταμίευση περίπου 35,94 εκατ. €. 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr1481.htm. 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), τελικά στοιχεία 2013 και προσωρινά 2014 
Η INSTAT παρουσίασε τα τελικά στοιχεία για το ΑΕΠ του 2013 και τα προσωρινά στοιχεία για το 2014. Το 
ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές εκτιμάται σε 1.394.419 εκατ. Λεκ (10 δισ.€) το 2014 και 1.350.053 εκατ. Λεκ (9,6 δισ. 
€) το 2013. Το 2014, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 482.000 Λεκ (3.443 €), από 466.000 Λεκ (3.323 
€) το 2013. Το 2014, ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης ήταν +1,83%, ενώ το 2013 ήταν +1%. Προσεγγίζοντας 
το ΑΕΠ από την πλευρά της παραγωγής, η κύρια συνεισφορά στην ανάπτυξη προήλθε από τους εξής κλάδους 
της οικονομίας: «Επαγγελματικές και διοικητικές υπηρεσίες» 0,8 π.μ., «Βιομηχανία, Ηλεκτρισμός και Ύδωρ» 
0,54 π.μ., «Λοιπές υπηρεσίες» 0,49 π.μ., «Δημόσια Διοίκηση, Εκπαίδευση και Υγεία» 0,45 π.μ., «Γεωργία, 
Δασοκομία και Αλιεία» 0,38 π.μ. και «Εμπόριο, μεταφορές, διαμονή και εστίαση» 0,36 π.μ. Αρνητική συμβολή 
είχε ο «Κατασκευαστικός τομέας» -1,28 π.μ. και οι «καθαροί φόροι στα προϊόντα» -0,02 π.μ. Οι «Υπηρεσίες» 
αντιπροσωπεύουν το 45,7% του ΑΕΠ, το 2014, σημειώνοντας αύξηση +4,92% σε πραγματικούς όρους σε 
σχέση με το 2013. Η «Βιομηχανία και οι Κατασκευές» αντιπροσωπεύουν το 21,5%, με τη Βιομηχανία να 
καταγράφει αύξηση +4,26% σε πραγματικούς όρους το 2014, ενώ οι Κατασκευές μείωση -12,44%. Τέλος, η 
«Γεωργία, κυνήγι και δασοκομία» έχει μερίδιο 20% του ΑΕΠ, σημειώνοντας αύξηση +1,96% σε πραγματικούς 
όρους, το 2014. Αναλύοντας το ΑΕΠ από την πλευρά της κατανάλωσης, η «Τελική Κατανάλωση» κατέχει το 
93% του ΑΕΠ, με την τελική κατανάλωση των νοικοκυριών να έχει μερίδιο 87,1%, η τελική κατανάλωση της 
Γενικής Κυβέρνησης 12,32% και η τελική κατανάλωση των μη κερδοσκοπικών οργανισμών το 0,58%. Το 2014, 
ο Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου που συνιστά το 24,6% του ΑΕΠ, μειώθηκε κατά -3,97% σε 
πραγματικές τιμές. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά +1,79% σε πραγματικές τιμές, ενώ οι 
εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατά +4,58%. 
 
Λιανικό εμπόριο, α΄ τρίμηνο 2016 
Σύμφωνα με την INSTAT, o δείκτης όγκου του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο, το α΄ τρίμηνο 2016, 
παρουσίασε αύξηση 4,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Αν δεν υπολογισθεί το λιανικό 
εμπόριο καυσίμων για οχήματα, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 9,0%. Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση είχε η 
ομάδα «Προϊόντα εκτός των τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα και μη», εξαιρουμένων των λιανικών 
πωλήσεων καυσίμων, της οποίας ο δείκτης αυξήθηκε κατά 9,1%. Ο δείκτης για την ομάδα «Τρόφιμα, 
αναψυκτικά και καπνός σε εξειδικευμένα καταστήματα και μη» αυξήθηκε κατά 9,0% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 
2015. Ο όγκος κύκλου εργασιών της ομάδας «Λιανική πώληση καυσίμων οχημάτων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα» μειώθηκε κατά -3,1% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2015 και κατά -11,3% συγκριτικά με το δ΄ 
τρίμηνο 2015. Στον δείκτη όγκου κύκλου εργασιών συνεισέφεραν θετικά οι υπο-ομάδες «Λιανική πώληση 
προϊόντων πλην τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα και μη » (+3,7 π.μ.) και «Λιανική πώληση τροφίμων, 
αναψυκτικών και καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα και μη» (+2,2 π.μ.). Αρνητικά επηρέασε η «Λιανική 
πώληση καυσίμων» (-1,2 π.μ.). 
 
Εξωτερικό εμπόριο, Μάιος 2016 
Σύμφωνα με την INSTAT, τον Μάιο 2016, η αξία των εξαγωγών ήταν 21 δισ. Λεκ (περίπου 152 εκατ. €), 
σημειώνοντας μείωση -14,8% σε σύγκριση με τον Μάιο 2015 και -2,9% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2016. Η 
αξία των εισαγωγών, τον Μάιο 2016, ήταν 51 δισ. Λεκ (περίπου 370 εκατ. €), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
+14,2% σε σύγκριση με τον Μάιο 2015 και μείωση -2,5% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2016. Το εμπορικό 
έλλειμμα, για τον μήνα Μάιο 2016, ήταν 30 δισ. Λεκ (περίπου 217 εκατ. €) εμφανίζοντας αύξηση κατά +48,6%, 
σε σύγκριση με τον Μάιο 2015 και μείωση -2,3% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2016. 

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr1481.htm
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Επιρροή κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή των εξαγωγών: Τον Μάιο 2016, η ετήσια μείωση των 
εξαγωγών, κατά -14,8%, επηρεάστηκε από τις κάτωθι ομάδες προϊόντων: «Ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρισμός» 
(-21,5%), «Δομικά υλικά και μέταλλα» (-4,5%) και «Χημικά και πλαστικά προϊόντα» (-0,3%). Θετικά επέδρασαν 
οι ομάδες   
«Κλωστοϋφαντουργικά και Υποδήματα» (+8,0%), «Τρόφιμα, ποτά και καπνός» (+2,2%) και «Μηχανήματα και 
ανταλλακτικά εξοπλισμού» (+1,0%). 
Επιρροή κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή των εισαγωγών: Τον Μάιο 2016, η ετήσια αύξηση των 
εισαγωγών, κατά +14,2%, επηρεάστηκε από τις ομάδες: «Μηχανήματα και ανταλλακτικά εξοπλισμού» (+3,8%), 
«Δομικά υλικά και μέταλλα» (+3,7%) και «Κλωστοϋφαντουργικά και Υποδήματα» (+3,5%). Αρνητικά επέδρασε 
η ομάδα «Ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρισμός» (-2,9%). 
Τον Μάιο 2016, οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών, σε σύγκριση με 
τον Μάιο 2015 είναι οι εξής: Ιταλία (+5,8%), Ελλάδα (+22,8%) και Σερβία (+44,8%). Ενώ, χώρες, με τις οποίες 
είχε μείωση των εξαγωγών ήταν οι κάτωθι: Κόσσοβο (-44,6%), Γερμανία (-16,2%) και ΠΓΔΜ (-21,7%). Ως προς 
τις εισαγωγές, τον Μάιο 2016, οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε την υψηλότερη αύξηση των εισαγωγών, σε 
σύγκριση με τον Μάιο 2015 ήταν οι εξής: Γερμανία (+90,5%), Κίνα (+97,4%) και Τουρκία (+9,3%). Ενώ, οι 
χώρες με τις οποίες είχε μείωση των εισαγωγών ήταν Ιταλία (-0,3%), Ελλάδα (-9,8%) και Σερβία (-12,4%).  
Το εμπόριο με τις χώρες της ΕΕ είναι το 68,2% του συνολικού εμπορίου. Τον Μάιο 2016, οι εξαγωγές προς τις 
χώρες της ΕΕ κατέλαβαν το 76,4% του συνόλου των εξαγωγών και οι εισαγωγές από χώρες της ΕΕ κατέλαβαν 
το 64,9% του συνόλου των εισαγωγών. Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι ήταν η Ιταλία (38,5%), η Γερμανία (8,6%), η 
Κίνα (7,7%) και η Ελλάδα (6,8%). 
 
Δείκτης Τιμών Εισαγωγής, α΄ τρίμηνο 2016 
Σύμφωνα με την INSTAT, κατά το α΄ τρίμηνο 2016, ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγής ανήλθε στο 96,3% σε σχέση με 
το έτος βάσης (2012=100). Η ετήσια μεταβολή του δείκτη είναι -2,8%. Ο δείκτης τιμών εισαγωγής στον τομέα 
«Βιομηχανία» κατέγραψε μείωση -2,6%. Ιδιαίτερα σημειώνεται η πτώση των τιμών εισαγωγής στη 
δραστηριότητα «Εκτυπώσεις χάρτου και προεγγεγραμμένων μέσων» (-18,1%), «Λοιπός εξοπλισμός 
μεταφορών» (-10,4%) και «Παραγωγή προϊόντων οπτάνθρακα (κωκ) και διύλισης πετρελαίου» (-9,8%).  
Η τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη τιμών εισαγωγής είναι -0,6%. %. Ο δείκτης τιμών εισαγωγής στον τομέα 
«Βιομηχανία» κατέγραψε μείωση -0,5%, με τα «Υφάσματα» να μειώνονται κατά -2,7% και τα «Μεταφορικά 
οχήματα, ρυμουλκά και ημι-ρυμουλκά» κατά -2,1%. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές εισαγωγής στην 
«Παραγωγή ειδών ένδυσης» και «Λοιπός εξοπλισμός μεταφοράς» αυξήθηκαν κατά 2,8% και 2,4% αντίστοιχα. 
Οι τιμές εισαγωγής στον τομέα «Ορυχεία και λατομεία» αυξήθηκαν κατά 3,6%, με τα προϊόντα γαιάνθρακα και 
λιγνίτη να καταγράφουν την υψηλότερη αύξηση 6,5%.  
 
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) - Μάιος 2016 
O Δείκτης Τιμών Καταναλωτή έφτασε, τον Μάιο 2016, το 100,8%, σε σχέση με το έτος βάσης, ήτοι τον 
Δεκέμβριο 2015 (σημειώνεται ότι ο ΔΤΚ υπολογίζεται, από 1.1.2016, με νέο καλάθι προϊόντων). Τον Μάιο 
2016, η ετήσια μεταβολή της τιμής καταναλωτή ήταν 0,7%. Ένα χρόνο πριν, η ετήσια μεταβολή ήταν 1,8%. Η 
συμβολή των κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ είχαν ως εξής: Η αύξηση του ΔΤΚ, κατά τον Μάιο 
2016, οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση στην ομάδα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» κατά 0,83 π.μ. Οι 
υψηλότερες τιμές στην ομάδα «Εκπαίδευση» συνέβαλαν κατά 0,19 π.μ., η «Οικία, νερό, ηλεκτρισμός και άλλα 
καύσιμα» 0,10 π.μ. και τα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» κατά 0,08 π.μ. Οι τιμές στις ομάδες «Ξενοδοχεία, 
Καφετέριες και Εστιατόρια» και «Αναψυχή και πολιτισμός» συνέβαλαν κατά +0,03 π.μ. και +0,02 π.μ. 
αντίστοιχα. Αρνητικά συνέβαλαν οι τιμές στην ομάδα «Μεταφορές» κατά -0,29 π.μ. και η ομάδα «Υγεία» κατά -
0,11 π.μ. Τέλος, οι τιμές στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση» συνέβαλαν κατά -0,08 π.μ. 
Σε σύγκριση με τον Μάιο 2015, οι τιμές αυξήθηκαν περισσότερο στην ομάδα «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» κατά 
4,8%, ακολουθούμενη από την ομάδα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» κατά 2,3% και «Αλκοολούχα ποτά 
και καπνός» κατά 1,6%. Εντός της ομάδας των τροφίμων, οι τιμές στην υποομάδα «φρούτα» αυξήθηκαν κατά 
23,2%, ακολουθούμενη από την υποομάδα «λαχανικά συμπεριλαμβανομένων των πατατών», κατά 5,2%, 
«λίπη και έλαια» κατά 1,4%, «ζάχαρη, μαρμελάδες και επιδόρπια» κατά 1,2%, κ.λπ. Εντωμεταξύ, οι τιμές στις 
ομάδες «ψωμί και δημητριακά» και «κρέας» μειώθηκαν, κατά -1,1% έκαστος, ακολουθούμενες από τις ομάδες 
«ιχθυρά»  κατά -0,2%. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση ήταν στην 
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ομάδα «Μεταφορές» (-4,7%), ακολουθούμενη από τις ομάδες «Υγεία» και «Ένδυση και υπόδηση» κατά -2,8% 
και -1,9% αντίστοιχα.  
Η μηνιαία μεταβολή του ΔΤΚ ήταν -1,2%. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2016, οι τιμές μειώθηκαν περισσότερο 
στην ομάδα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» κατά -3,4%, με την υποομάδα «λαχανικά 
συμπεριλαμβανομένων των πατατών» να καταγράφει την μεγαλύτερη μείωση, -18,4%.  
 
Δείκτης Τιμών Παραγωγού, α΄ τρίμηνο 2016 
Σύμφωνα με την INSTAΤ, κατά το α΄ τρίμηνο του 2016, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού έφτασε στο 97,4% σε 
σύγκριση με το έτος βάσης (2010=100).  
Η ετήσια μεταβολή του δείκτη είναι -4,3 %. Οι χαμηλότερες τιμές εμφανίσθηκαν στον τομέα «Ορυχεία και 
λατομεία» κατά -12,6%. Οι τιμές των προϊόντων εξόρυξης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου κατέγραψαν 
μείωση -18,3%.  
Οι τιμές παραγωγού στις δραστηριότητες που αφορούν στη «Βιομηχανία» σημείωσαν μείωση -1,6%, σε σχέση 
με το α΄ τρίμηνο του προηγούμενου έτους, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να καταγράφονται στα «Προϊόντα 
μεταλλουργίας» (-8,8%), στα «Προϊόντα Υφαντουργίας» (-5,1%) και στα «Είδη Χάρτου» (-3,8%). Από την άλλη 
πλευρά, οι τιμές παραγωγού στην «Παραγωγή τροφίμων» και «Είδη ένδυσης» αυξήθηκαν κατά 0,8% και 1,2% 
αντίστοιχα. 
Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, οι τιμές των προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή 
μειώθηκαν κατά -8,3%, με σημαντικότερη μείωση να καταγράφεται στα «Προϊόντα εξόρυξης αργού πετρελαίου 
και φυσικού αερίου» κατά -20,7%. Ακόμη, οι τιμές των προϊόντων που παράγονται και πωλούνται στην 
εγχώρια αγορά, μειώθηκαν κατά -0,5%, με σημαντικότερη μείωση να καταγράφεται στον τομέα «Ορυχεία και 
Λατομεία» κατά -1,4% και «Βιομηχανία» κατά -0,5%.  
Η τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη τιμών παραγωγού είναι -2,2%. Συγκεκριμένα, οι τιμές των προϊόντων στον 
τομέα «Ορυχεία και λατομεία» μειώθηκαν κατά -6,4%. Οι χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν σε προϊόντα 
εξόρυξης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, κατά -9,1%.  
Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στον τομέα «Βιομηχανία», στο σύνολό του, μειώθηκε κατά -1,4%. Ωστόσο, οι 
σχετικοί υποδείκτες σημείωσαν αυξήσεις και μειώσεις. Σημειώνεται η αύξηση των τιμών παραγωγού κατά 0,3% 
στα τρόφιμα και κατά 0,4% στα είδη ένδυσης, καθώς και η μείωση -3,5% στα υφάσματα και κατά -8,8% στα 
μεταλλουργικά προϊόντα. 
Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού για την εγχώρια αγορά έφθασε το 99,0%, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 
0,6%, σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2015 (2010 = 100). Οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στον τομέα 
"Ορυχεία και λατομεία" κατά 4,7%. Οι τιμές παραγωγού στον τομέα «Βιομηχανία» μειώθηκαν κατά -0,3%.  
Ο Δείκτης Τιμών Εξαγωγών έφθασε το 95,9% παρουσιάζοντας μείωση κατά -6,1%, σε σύγκριση με το 
προηγούμενο τρίμηνο. Μείωση του δείκτη τιμών εξαγωγής κατά -12,7% παρουσίασε ο τομέας «Ορυχεία και 
Λατομεία» και κατά -2,5% η «Βιομηχανία». 
 
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, α΄ τρίμηνο 2016 
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η INSTAT, το α΄ τρίμηνο 2016, το τμήμα του πληθυσμού ηλικίας 15-64 ετών 
αντιπροσωπεύει το 69,5% του συνολικού πληθυσμού της Αλβανίας. Σε αυτό το τμήμα, οι οικονομικά ενεργοί 
στην αγορά εργασίας, ήτοι εργάζονται ή αναζητούν ενεργά εργασία είναι το 65,9%, ενώ οι οικονομικά μη 
ενεργοί 34,1%. Το μεγαλύτερο μερίδιο στην απασχόληση κατέχει η γεωργία με 39,5% και οι υπηρεσίες της 
αγοράς (χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευές οχημάτων, ξενοδοχεία και εστίαση, μεταφορές, αποθήκευση 
και επικοινωνία, νομισματική και χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, real estate) με 24,2%. Το μερίδιο των 
υπηρεσιών που δεν συνδέονται με την αγορά, ήτοι δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση, εκπαίδευση, υγεία κλπ., είναι 16,6%, ενώ η απασχόληση στη βιομηχανία αντιπροσωπεύει το 9,8% 
της συνολικής απασχόλησης. Η ανεργία για την ηλικιακή ομάδα 15 - 64 ετών είναι 16,9%, με την ανεργία των 
νέων (15-29 ετών) να ανέρχεται σε 30,4% και την ανεργία των αντρών να είναι κατά 2 εκατοστιαίες μονάδες 
υψηλότερη από των γυναικών.  
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3. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 
7η Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας (Τίρανα, 09.06.2016) 
Πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, στις 9 Ιουνίου τ.έ., η 7η Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-
Αλβανίας, της οποίας συμπροέδρευσαν από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Ruiz Calavera, 
Διευθύντρια στη Γεν. Δ/νση Πολιτικής Γειτονίας και Ενταξιακών Διαπραγματεύσεων και από αλβανικής 
πλευράς, η Υπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, κα Klajda Gjosha. Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν η 
εξέταση όλων των πτυχών των μεταρρυθμίσεων στην Αλβανία, της προόδου που έχει επιτευχθεί έως τώρα και 
η παροχή οδηγιών και συστάσεων για το μέλλον. Η Αλβανική Αντιπροσωπεία παρουσίασε τις πρόσφατες 
εξελίξεις στους τομείς του κράτους δικαίου, της δημόσιας διοίκησης, του εμπορίου, της οικονομικής ανάπτυξης, 
της γεωργίας και αλιείας, της βιομηχανίας, της εσωτερικής αγοράς, της κοινωνίας της πληροφορίας, της 
κοινωνικής πολιτικής και της διασυνδεσιμότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδοκίμασε την πρόοδο για τη 
μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και εξέφρασε τη στήριξή της στην υλοποίησή της. Ζήτησε, ακόμη, τη συνέχιση 
των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών και την επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρησιακών αποτελεσμάτων σε όλα τα 
κεφάλαια που καλύπτονται από τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 
 

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 
3η Διακυβερνητική (G2G) Συνάντηση Αλβανίας - Κοσσόβου (Πρίστινα, 3 Ιουνίου 2016) 
Πραγματοποιήθηκε, στην Πρίστινα, στις 3 Ιουνίου τ.έ., η 3η Διακυβερνητική (G2G) Συνάντηση Αλβανίας - 
Κοσσόβου, της οποίας συμπροέδρευσαν ο Α/ΠΘ, κ. E. Rama και ο Κοσσοβάρος ομόλογός του, κ. Isa Mustafa. 
Οι δύο Πρωθυπουργοί εξήραν τις άριστες και αδελφικές σχέσεις των δύο χωρών, τονίζοντας τη σημασία της 
διμερούς συνεργασίας για την εμβάθυνση των διμερών πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
σχέσεων. Κύριο θέμα των συζητήσεων αποτέλεσε ο τρόπος υλοποίησης των υπογεγραμμένων συμφωνιών, 
καθώς και η υπογραφή διάφορων συμφωνιών και μνημονίων συνεργασίας, σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η 
γεωργία κ.α. Σύμφωνα με τον Α/ΠΘ, κ. Rama, η υπογραφή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ - 
Κοσσόβου, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2016, η πρόταση για την κατάργηση της βίζας για ταξίδια 
στην ΕΕ, η ένταξη στην UEFA και την FIFA, αποτελούν σαφείς ενδείξεις της ευρωπαϊκής προοπτικής του 
Κοσσόβου. Κατά τη συνάντηση, ανακοινώθηκε, ακόμη, η λειτουργία κοινού Προξενείου στο Μόναχο. 
 
Επίσκεψη Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στα Τίρανα (6-7 Ιουνίου 2016)ς 
Κατά την επίσημη επίσκεψή του στα Τίρανα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, κ. Ν. Κοτζιάς συναντήθηκε με 
τον Αλβανό ομόλογό του, κ. D. Bushati, με τον οποίο συζήτησαν για την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, το 
χτίσιμο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και τη διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τα εκκρεμή διμερή ζητήματα. 
Η κοινή συνέντευξη τύπου είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.mfa.gr/epikairotita/proto-
thema/koine-sunenteuxe-tupou-upourgou-exoterikon-kotzia-kai-upourgou-exoterikon-albanias-bushati-tirana-
06062016.html. Ο κ. Κοτζιάς συμμετείχε, ακόμη, ως κεντρικός ομιλητής σε ειδική εκδήλωση του Τμήματος 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου των Τιράνων, με θέμα «Η σημασία των Ελληνο-Αλβανικών 
σχέσεων για το ευρωπαϊκό μέλλον της περιοχής» (http://www.mfa.gr/epikairotita/proto-thema/omilia-upourgou-
exoterikon-nikou-kotzia-me-thema-semasia-ton-ellenoalbanikon-skheseon-gia-ten-eurutere-periokhe-kai-ten-
europe-tirana-7616.html). Ο Υπουργός Εξωτερικών έγινε, ακόμη,  δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της 
Αλβανίας, κ. Bujar Nishani, τον Α/ΠΘ κ. Rama και συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και 
Πάσης Αλβανίας, κ. Αναστάσιο. 
 

 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 
Δείκτης Μετασχηματισμού 2016 
Το Ίδρυμα Bertelsmann εξέδωσε έκθεση σχετικά με τον Δείκτη Μετασχηματισμού (BTI)  για το έτος 2016, ο 
οποίος αναλύει και αξιολογεί κατά πόσο οι αναπτυσσόμενες χώρες και οι χώρες σε μετάβαση προχωρούν 
προς τη δημοκρατία και την οικονομία της αγοράς. Ο Δείκτης αποτελείται από τον Δείκτη Θέσης (Status Index), 

http://www.mfa.gr/epikairotita/proto-thema/koine-sunenteuxe-tupou-upourgou-exoterikon-kotzia-kai-upourgou-exoterikon-albanias-bushati-tirana-06062016.html
http://www.mfa.gr/epikairotita/proto-thema/koine-sunenteuxe-tupou-upourgou-exoterikon-kotzia-kai-upourgou-exoterikon-albanias-bushati-tirana-06062016.html
http://www.mfa.gr/epikairotita/proto-thema/koine-sunenteuxe-tupou-upourgou-exoterikon-kotzia-kai-upourgou-exoterikon-albanias-bushati-tirana-06062016.html
http://www.mfa.gr/epikairotita/proto-thema/omilia-upourgou-exoterikon-nikou-kotzia-me-thema-semasia-ton-ellenoalbanikon-skheseon-gia-ten-eurutere-periokhe-kai-ten-europe-tirana-7616.html
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ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα της δημοκρατίας και της οικονομίας της αγοράς και από τον Δείκτη 
Διαχείρισης (Management Index), ο οποίος κατατάσσει τις χώρες βάσει των επιδόσεων της ηγεσίας στην 
πολιτική διαχείριση. Η Αλβανία βαθμολογείται με 6,71 (με άριστα το 10) ως προς τον Status Index, 
κατατάσσοντάς την στην 33η θέση ανάμεσα σε 129 χώρες. Ως προς τον πολιτικό μετασχηματισμό, 
βαθμολογείται με 6,95 και είναι 36η, ενώ ως προς τον οικονομικό μετασχηματισμό βαθμολογείται με 6,46 και 
κατατάσσεται 37η. Ως προς τον Management Index, η Αλβανία αποσπά βαθμολογία 5,74, η οποία την 
κατατάσσει στην 38η θέση. Ως προς τον Status Index, το Μαυροβούνιο κατατάσσεται 20ο, η Σερβία 21η, η 
Τουρκία 23η, η ΠΓΔΜ 31η, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη 42η και το Κόσσοβο 44ο. Ως προς τον Management Index, το 
Μαυροβούνιο κατατάσσεται 21ο, η Σερβία 22η, η Τουρκία 29η, η ΠΓΔΜ 41η, το Κόσσοβο 59ο και η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη 91η.  
 
 

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις στην Αλβανία   

Έκθεση σχολικών ειδών «Έτοιμοι για το σχολείο» (1 - 4 Σεπτεμβρίου 2016) 

Η EXPO CITY ALBANIA διοργανώνει, από 1 - 4 Σεπτεμβρίου τ.έ., έκθεση σχολικών ειδών «Έτοιμοι για το 
σχολείο». Η έκθεση θα λάβει χώρα στον εκθεσιακό χώρο EXPO CITY ALBANIA, στο 8ο χλμ. εθνικής οδού 
Τιράνων - Δυρραχίου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απ’ 
ευθείας με τη διοργανώτρια εταιρεία στα τηλ.: 00355 4 2387 080, E-mail: info@expocity.al και στην ιστοσελίδα  
www.expocity.al. 
 

Auto Mania Expo Show (9 - 11 Σεπτεμβρίου 2016) 
Η EXPO CITY ALBANIA διοργανώνει, από 9 - 11 Σεπτεμβρίου τ.έ., την έκθεση αυτοκινήτου «Auto Mania Expo 
Show». Η έκθεση θα λάβει χώρα στον εκθεσιακό χώρο EXPO CITY ALBANIA, στο 8ο χλμ. εθνικής οδού 
Τιράνων - Δυρραχίου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απ’ 
ευθείας με τη διοργανώτρια εταιρεία στα τηλ.: 00355 4 2387 080, E-mail: info@expocity.al και στην ιστοσελίδα  
www.expocity.al. 

  

Lifestyle and Fashion (23 - 25 Σεπτεμβρίου 2016) 
Η EXPO CITY ALBANIA διοργανώνει, από 23 - 25 Σεπτεμβρίου τ.έ., την έκθεση «Lifestyle and Fashion». Η 
έκθεση θα λάβει χώρα στον εκθεσιακό χώρο EXPO CITY ALBANIA, στο 8ο χλμ. εθνικής οδού Τιράνων - 
Δυρραχίου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απ’ ευθείας με τη 
διοργανώτρια εταιρεία στα τηλ.: 00355 4 2387 080, E-mail: info@expocity.al και στην ιστοσελίδα  
www.expocity.al. 
 
 
 
Η Προϊσταμένη 
 
 
 
 
Παγώνα Λάρδα 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄  
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