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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα 
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

 
Γραμμή μεταφοράς ηλεκτρ. ενέργειας μεταξύ Αλβανίας – Κοσσόβου  
Η κατασκευή της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας συνολικού μήκους 241,1 χλμ, που συνδέει 
την Αλβανία με το Κοσσυφοπέδιο, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την άνοιξη του 2016, σύμφωνα με 
δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας της Αλβανίας κ. Damian Gjiknuri. H γραμμή δυνατότητας 400 kV θα 
χρηματοδοτηθεί από τη Γερμανική Τράπεζα Ανάπτυξης (KfW). Τον Δεκέμβριο του 2013, το 
Κοσσυφοπέδιο και η Αλβανία υπέγραψαν σύμβαση για την κατασκευή της γραμμής μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας. Τον ίδιο μήνα, η Dalekovod [ZSE: DLKV-RA], Κροατική εταιρεία κατασκευής 
εξοπλισμού μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, υπέγραψε με τον KOSTT, κρατικό διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του Κοσσυφοπεδίου, συμφωνία ύψους € 30,7 εκατ. για 
την κατασκευή τμήματος 90 χιλιομέτρων της γραμμής, από την πρωτεύουσα Πρίστινα έως τα σύνορα με 
την Αλβανία, και η Energoinvest, μηχανολογική εταιρεία της Βοσνίας –  Ερζεγοβίνης, εξασφάλισε 
συμβόλαιο ύψους € 29 εκατ. από την OST, αλβανικό φορέα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την 
κατασκευή του αλβανικού τμήματος της γραμμής. 

Πιέζει η κυβέρνηση για την εξόφληση των χρεών προς την Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Π/Θ κ. Rama, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην 
εξυγίανση της Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, η οποία έχει τεράστια χρέη από καθυστερημένες οφειλές 
πολλών ετών. Όπως αναφέρεται στον αλβανικό τύπο, ο Αλβανός Π/Θ επεσήμανε ότι προκειμένου να 
μην χρεοκοπήσει η επιχείρηση, θα πρέπει όλοι να πληρώσουν τις οφειλές τους, και υπογράμμισε ότι η 
Κυβέρνηση δεν θα χαρίσει τίποτα σε κανέναν. Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2015, όλες οι οικογένειες 
που έχουν απλήρωτους λογαριασμούς, μπορούν να προβούν σε εξόφληση και στην περίπτωση αυτή 
θα έχουν έκπτωση 80%, στους τόκους υπερημερίας και όχι στις βασικές οφειλές. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση, μπορούν να προχωρήσουν σε διακανονισμό, πληρώνοντας σε 46 δόσεις, χωρίς καμία  
ελαφρυντική ρύθμιση στο συνολικό ποσό. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Basha ζήτησε 
από την Κυβέρνηση να χαρίσει στους πολίτες τους τόκους υπερημερίας και να διερευνήσει όλες τις 
προσφυγές για καταχρηστικούς λογαριασμούς της Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. 

Η εταιρεία διανομής ρεύματος απέλυσε υπαλλήλους για απλήρωτους λογαριασμούς 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της OSHEE, εταιρεία διανομής ρεύματος στην Αλβανία, στο πλαίσιο 
των μέτρων για την αύξηση των εσόδων και την αντιμετώπιση των κλοπών ρεύματος, απέλυσε 234 
υπαλλήλους της, επειδή δεν είχαν πληρώσει για χρόνια τους λογαριασμούς τους. Οι απώλειες της 
OSHEE εξ’ αιτίας των παράνομων συνδέσεων και της μη πληρωμής των λογαριασμών, υπολογίζεται 
ότι έφταναν ετησίως τα €150 εκατ. 

Μείωση τιμών αγοράς ενέργειας που παράγεται από Υ/Η μονάδες επιδιώκει η Α/Κυβέρνηση  
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας κ. Gjiknuri η α/Κυβέρνηση επιδιώκει την εφαρμογή 
νέας φόρμουλας για τον υπολογισμό της τιμής αγοράς της ιδιωτικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από υδροηλεκτρικές μονάδες. Το Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας δήλωσε ότι ήταν αδύνατο να 
πληρώσει την τρέχουσα τιμή των περίπου 9,4 Αλβανικών λεκ (6,7 σεντ του ευρώ). Η νέα τιμή 
αναμένεται να είναι περίπου 30% χαμηλότερη και το αλβανικό κράτος επιδιώκει να εξοικονομήσει 
περίπου 2,3 δισ. λεκ (€ 16.400.000) με αυτή τη ρύθμιση, η οποία προβλέπεται ότι θα περάσει σύντομα 
από την Βουλή, μετά από διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους και τους εμπλεκόμενους φορείς. Η Αλβανία 
έχει εκδώσει 164 παραχωρήσεις εταιρικής σχέσης δημοσίου – ιδιωτικού τομέα για την οικοδόμηση 
περίπου 435 μικρών και μεσαίων υδροηλεκτρικών μονάδων αξιοποιώντας τους πλούσιους υδάτινους 
πόρους της χώρας, κατά την τελευταία δεκαετία. Δεκάδες νέα μικρά υδροηλεκτρικά έργα έχουν εγγραφεί 
στο σύστημα και ακόμα είναι υπό κατασκευή. Ως αποτέλεσμα, η ιδιωτική παραγωγή έφθασε 0,748 
terawatt ανά ώρα φέτος και αναμένεται να αυξηθεί σε 0,92 TW/h το 2015. 
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Απέδωσε η επιχείρηση κατά της ενεργειακής κλοπής στην Αλβανία 
Ο Α/Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας κ. Gjiknuri δήλωσε στις 12 Δεκεμβρίου 2014 ότι ο πρώτος 
μήνας λειτουργίας κατά της κλοπής ενέργειας έχει αυξήσει τα έσοδα κατά 4.380.000.000 λεκ (40 
εκατομμύρια $-ΗΠΑ) σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πριν από ένα χρόνο, και έχει μειώσει τις απώλειες 
σε ιστορικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον κ. Gjiknuri το επίπεδο των απωλειών για το μήνα Νοέμβριο 
σηματοδότησε ιστορική πτώση, φθάνοντας το 32,8% σε σύγκριση μέχρι τον Νοέμβριο του 2013, όταν 
το επίπεδο των ζημιών ήταν 48%. Ο Υπουργός είπε ότι από τις 4 Δεκεμβρίου 2014., που τέθηκε σε ισχύ 
το νέο σύστημα πληρωμής με 80% έκπτωση στα πρόστιμα καθυστέρησης, η ενεργειακή εταιρεία 
υπέγραψε 16.800 συμφωνίες για την εξόφληση των χρεών, εκ των οποίων, 7.318 αφορούν οικογένειες, 
οι οποίες έχουν επωφεληθεί από τη ρύθμιση της μείωσης 80%, πληρώνοντας εξολοκλήρου τα χρέη που 
έχουν συσσωρευθεί προς την εταιρεία. 

Εργασίες αποκατάστασης στη μεγαλύτερη Υ/Η μονάδα της Αλβανίας 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξη (EBRD) επενδύει € 12.700.000 σε εργασίες 
αποκατάστασης στη μεγαλύτερη Υ/Η μονάδα της Αλβανίας στο Komani, στα βουνά της περιοχής Puka. 
Το φράγμα Komani, με εγκατεστημένη ισχύ 600 MW, είναι το μεγαλύτερο από ένα σύμπλεγμα τριών 
υδροηλεκτρικών καταρρακτών που παράγουν το 65% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας. 
Στην εν λόγω υποδομή, αξίας άνω των € 70 εκατ., πρόκειται να γίνει σημαντική αναβάθμιση που έχει 
ως στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας του φράγματος. Σημειώνεται ότι εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, από 
τότε που χτίστηκε, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σημαντική εργασία συντήρησης.  

Προεπιλογή για την προμήθεια των σωληνώσεων του χερσαίου τμήματος του ΤΑΡ 
Σύμφωνα με σχετικό δελτίου τύπου, στις 18 Δεκεμβρίου 2014 ξεκίνησε η διαδικασία προεπιλογής για 
την προμήθεια των σωληνώσεων για τη χερσαία γραμμή του αγωγού ΤΑΡ. Οι σωλήνες πρέπει να 
έχουν συνολικό μήκος περίπου 780 χιλιομέτρων, το συνολικό βάρος είναι 443.000 τόνοι, με διάμετρο 
48 ίντσες και 36 ίντσες. Το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω σύμβασης έχει χωριστεί σε έξι τμήματα τα 
οποία θα παραδοθούν στους σταθμούς διαλογής στην Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα και το 
Δυρράχιο στην Αλβανία. Για το υπεράκτιο τμήμα σχεδιάζεται να ξεκινήσει η διαδικασία προεπιλογής 
στις αρχές του 2015. 

Αύξηση του φόρου στα καύσιμα 
Από 17λεκ/λίτρο σε 27 λεκ/λίτρο αυξήθηκε ο φόρος κυκλοφορίας στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης 
με τον Ν.157/2014, ο οποίος τροποποιεί τον ν. 9975/28.07.2008 «περί εθνικών φόρων». 
 

1.2 Κλάδος κατασκευών και Real Estate 

Έργα στην Περιφέρεια Αυλώνας 
Επτά σχεδιαζόμενα έργα στην Περιφέρεια Αυλώνας προβλέπεται να απορροφήσουν το 35% του 
συνολικού προϋπολογισμού της αλβανικής Κυβέρνησης, που αφορά συνολικά 47 έργα υποδομών. 
Εντός του 2015 προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τα έργα στο Λιμάνι Αυλώνας, ύψους € 55 εκατ., καθώς 
επίσης, τα έργα της επέκτασης της ακτογραμμής μήκους 3,9 χλμ. με προϋπολογισμό € 20 εκατ. και η 
δημιουργία χώρων πρασίνου, προϋπολογισμού € 13 εκατ. Άλλα έργα στην Περιφέρεια Αυλώνας 
περιλαμβάνουν: μελέτη για τη διαχείριση των λημμάτων, δημιουργία χώρου ταφής απορριμμάτων 
προϋπολογισμού € 7 εκατ., τη δεύτερη φάση για τη βελτίωση της ακτογραμμής από το λιμάνι της 
Αυλώνας στο δάσος της Soda, καθώς και την κατασκευή ενός σταδίου ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Εν 
τω μεταξύ, έχει ήδη ξεκινήσει η κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων κατά μήκος της ακτογραμμής. 
 
Πρόγραμμα 125 εκ. δολ. για αστική ανάπλαση 
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Ν. Peleshi, στο πλαίσιο του Φόρουμ για την Αστική Ανάπτυξη στην 
Αλβανία, που πραγματοποιήθηκε στην Κορυτσά (11/12/2014), ανακοίνωσε τη δημιουργία 
Περιφερειακού Ταμείου συνολικού ποσού $ 125 εκατ., στο πλαίσιο Προγράμματος για την ανάπτυξη 
των αστικών κέντρων. Στόχος του Προγράμματος είναι η οικονομική ανάπτυξη των αστικών κέντρων με 
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τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στην περιφέρεια και στους δήμους, προκειμένου να 
διαμορφωθεί μια συνεκτική πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

1.3 Τομέας τηλεπικοινωνιών & ταχυδρομείων  

Εγκαίνια της Επιχειρηματικής Ακαδημίας της Albtelecom 
Η τουρκικών συμφερόντων εταιρεία τηλεπικοινωνιών Albtelecom, επικαλούμενη τη στρατηγική της 
Κυβέρνησης για την εκπαίδευση έως το 2024, εγκαινίασε, σε ειδική τελετή, επιχειρηματική ακαδημία 
(Business Academy) για τα στελέχη της, παρουσία του Α/Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας και Νεολαίας 
κ. Veliaj, και του Α/Υφυπουργού Παιδείας και Αθλητισμού κ. Mazniku, με σκοπό την περαιτέρω 
επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού της. 
 

1.4 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας 

Η Τράπεζα της Αλβανίας διατηρεί το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο 
Το Εποπτικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας (ΤτΑ) αποφάσισε να διατηρήσει το βασικό της 
επιτόκιο στο ιστορικό χαμηλό του 2,25%, διατηρώντας τις πολιτικές της εστιασμένες στην προώθηση 
της οικονομικής ανάπτυξης και για το 2015. Η ΤτΑ μείωσε το επιτόκιο αναφοράς κατά ένα τέταρτο της 
ποσοστιαίας μονάδας, το Νοέμβριο 2014, πραγματοποιώντας για τρίτη φορά τέτοια μείωση το 2014, 
ανεβάζοντας το ποσοστό στο χαμηλότερο όλων των εποχών, σε μια προσπάθεια να τονώσει τη ζήτηση 
και το δανεισμό και να βοηθήσει την υποτονική ανάπτυξη. Ο πληθωρισμός το Νοέμβριο 2014 (σε 
σχέση με το Νοέμβριο 2013) ήταν 1,7%, κάτω από το κατώτερο όριο της ζώνης 2 έως 4%, ή περίπου 
3%, και την στόχευση της Κεντρικής Τράπεζας για το τέλος του 2014. Σύμφωνα με την ΤτΑ, ο 
πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά τους επόμενους μήνες, αλλά η συνολική ισορροπία των 
πληθωριστικών πιέσεων παραμένει αδύναμη.  

Αύξηση κερδών καταγράφουν οι τράπεζες στην Αλβανία   
Σύμφωνα με την Ένωση Αλβανικών Τραπεζών, βελτιωμένες είναι οι επιδόσεις των τραπεζών, όσον 
αφορά τις χρηματοδοτήσεις, με τα κέρδη τους να εκτιμώνται σε € 56,5 εκατ. το 10μηνο του 2014. Τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια αν και παραμένουν υψηλά, 24,7%, παρουσιάζουν σταθεροποίηση σε σχέση με 
πέρσι και ελαφρά μείωση σε σχέση με το Σεπτέμβριο (25%).  

ΤτΑ: Μέτρα για την ενίσχυση του δανεισμού στην αλβανική οικονομία εντός του 2015 
Το Εποπτικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας, κατά την τακτική συνεδρίαση του (18/12/2014), 
αφού ανέλυσε τον αντίκτυπο των αντικυκλικών μέτρων1 για την ενίσχυση του δανεισμού, που τέθηκαν 
σε εφαρμογή από το Μάιο του 2013, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του ρυθμού αύξησης 
των επενδύσεων (μη-κάτοικοι) και την καταστολή της επιβράδυνσης του τραπεζικού δανεισμού, 
αποφάσισε την παράταση των μέτρων αυτών, εκτιμώντας ότι, τελικά, συμβάλλουν στην ανοδική τάση 
βιώσιμου τραπεζικού δανεισμού. Ειδικότερα, παρατείνεται η προθεσμία, μέχρι το τέλος του Ιουνίου 
2015, για τα μέτρα ενίσχυσης της χορήγησης δανείων, και μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2015, για τα 
μέτρα που περιορίζουν τη ροή των επενδύσεων στον τραπεζικό τομέα (μη-κάτοικοι), με στόχο την 
αύξηση των χορηγήσεων στην αλβανική οικονομία κατ’ ελάχιστον 4%.  

Αύξηση κερδών στον ασφαλιστικό τομέα κατά 37% 
Σύμφωνα με την α/Οικονομική Εποπτική Αρχή, την περίοδο Ιαν. – Νοεμ. 2015, τα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια ανήλθαν σε 922.761, καταγράφοντας αύξηση κατά 2,57%, σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο το 2013 και συνολικά κέρδη, που εκτιμώνται σε 10,437 δισ. λεκ (περίπου € 74,5 εκατ.), δηλαδή 
αύξηση 36,93% σε σχέση με πέρσι. Από το σύνολο των ασφαλιστηρίων, μόνο το 8,65% αφορά 

                                                 
1
 Αντικυκλική πολιτική (counter-cyclical policy): Αντιμετώπιση του φαινομένου των οικονομικών διακυμάνσεων, 

ήτοι άμβλυνση της έντασης του οικονομικού κύκλου, με μετρά που λαμβάνονται από το κράτος και τα οποία 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με την φάση της οικονομίας, σε εντατικά, όταν η οικονομία βρίσκεται σε 

ύφεση και περιοριστικά, όταν η οικονομία βρίσκεται σε φάση υπερθέρμανση, για να αποτραπεί  οικονομική κάμψη.  
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ασφάλειες ζωής και το 0,26% αντασφαλίσεις. Το 41,15% αφορά εθελοντική ασφάλιση και το 58,85% 
υποχρεωτική ασφάλιση. Το σύνολο των καταβολών αποζημιώσεων καταγράφει αύξηση 6,43% σε 
σχέση με το 2013 και ανέρχεται σε 2,545 δις λεκ (περίπου € 18,17 εκατ.). 

Το περιοδικό «The Banker» αναδεικνύει την καλύτερη τράπεζα στην Αλβανία το 2014 
Η τουρκικών συμφερόντων τράπεζα Banka Kombetare Tregtare (ΒΚΤ) αναδεικνύεται ως η καλύτερη 
τράπεζα στην Αλβανία το 2014, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με την ετήσια αξιολόγηση 
του περιοδικού των Financial Times «The Banker», το οποίο αναδεικνύει τις καλύτερες τράπεζες 
παγκοσμίως. Η ΒΚΤ είναι η μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα στην Αλβανία με μερίδιο αγοράς 23%,  
σύνολο ενεργητικού $ 2,8 δισ. και 63 καταστήματα εντός της Αλβανίας και 25 στο Κόσοβο. Στη ΒΚΤ 
επίσης, απονεμήθηκε ο τίτλος της καλύτερης τράπεζας στην Αλβανία από τους οργανισμούς 
«EUROMONEY» και «EMEA Finance». 

Νέο υποκατάστημα εγκαινιάζει στα Τίρανα η Veneto Banka 
Η ιταλικών συμφερόντων Veneto Banka εγκαινίασε το νέο υποκατάστημά της στα Τίρανα, παρουσία 
των Υπουργών Οικονομικής Ανάπτυξης, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, κ. Ahmetaj και Κοινωνικής 
Πρόνοιας και Νεολαίας κ. Veliaj.  Ο Ιταλός Πρέσβης χαιρέτισε την επέκταση της Veneto Banka στην 
Αλβανία, εκφράζοντας την πεποίθησή του για περαιτέρω ενδυνάμωση της επιχειρηματικής 
συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών.  

Alpha Bank Albania – American Express: ανανέωση συνεργασίας με νέα προϊόντα 
Η Alpha Bank Albania ανανέωσε τη συνεργασία, που ξεκίνησε το 2008 με την American Express, της 
οποίας αποτελεί αποκλειστικό στρατηγικό εταίρο στην Αλβανία, εγκαινιάζοντας νέα προϊόντα στην 
αγορά χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Alpha Bank θα 
εισάγει, για πρώτη φορά στην Αλβανία, πρόγραμμα επιβράβευσης για τις πραγματοποιούμενες αγορές 
με τη χρήση των σχετικών καρτών. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την Τράπεζα της Αλβανίας, στο τέλος 
του γ’ τριμήνου 2014, ο αριθμός των ενεργών πιστωτικών καρτών στην Αλβανία, έφτασε τις 900.000, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 11% από την αρχή του έτους και 58% την τελευταία πενταετία. Παρ’ όλα 
αυτά, η χρήση των πιστωτικών καρτών, κατά τη διάρκεια του 2014, αφορά κατά 92% αναλήψεις 
μετρητών και παραμένει περιορισμένη σε σχέση με τις πληρωμές τοις μετρητοίς. 

Νέος φόρος στα ασφάλιστρα 
Νέος φόρος επιβάλλεται στα ασφάλιστρα, σε ποσοστό 3% επί του ποσού του ασφαλίστρου. Ο εν λόγω 
φόρος δεν ισχύει για τα ασφάλιστρα ζωής, την ταξιδιωτική υγεία και την πράσινη κάρτα ασφάλισης 
αυτοκινήτων. 
 

1.5 Τομέας Υγείας  

Δωρεάν εξετάσεις για καρδιακά νοσήματα σε ιδιωτικά νοσοκομεία 
Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, το Ταμείο Υγειονομικής Ασφάλισης καλύπτει δωρεάν ιατρικές 
εξετάσεις για τους ασφαλισμένους, που πάσχουν από καρδιακά νοσήματα, σε ιδιωτικά νοσοκομεία. 
Ήδη έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη στεφανιογραφία ασφαλισμένου σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ η 
λίστα αναμονής για καρδιολογικές εξετάσεις έφτασε τους 500 ασθενείς. Σύντομα, το Ταμείο 
Υγειονομικής Ασφάλισης πρόκειται να καλύψει τις δαπάνες για χειρουργικές επεμβάσεις και για 
μεταμόσχευση νεφρού. 
 

1.6 Τομέας Μεταφορών 

Συμμετοχή Α/ Υπουργού Μεταφορών κ. Hatzinasto στο SEETO 
Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών κ. Hatzinasto, μετείχε στην 
συνάντηση της δεκαετίας του Παρατηρητήριου Μεταφορών ΝΑ Ευρώπης (SEETO). Ο Αλβανός 
Υπουργός κατά την διάρκεια της συνάντησης επισήμανε τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη 
δημιουργία σημαντικών έργων με μεγάλη σημασία για την Βαλκανική, όπως είναι ο διάδρομος 8 και ο 
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διάδρομος Αδριατικής και Ιονίου. Επίσης, ανέφερε ότι η αλβανική κυβέρνηση θα επικεντρωθεί στις 
εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές, τη διεύρυνση της λιμενικής χωρητικότητας και την δημιουργία 
αεροδρομίου στην Ν. Αλβανία. 
 

1.7 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας 

Μηδενικοί δασμοί στα ζώντα ζώα που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη από 01.01.2015  
Από 1.1.2015 οι δασμοί, που εφαρμόζονται σε κάποιες κατηγορίες ζώντων ζώων, που 
χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στην κτηνοτροφία και στην αγρο-βιομηχανία από δασμό της τάξεως 
του 2% ή 10% το 2014, γίνονται μηδενικοί. Το μέτρο αυτό αναμένεται να δώσει ώθηση στις επενδύσεις 
στον αγροτικό τομέα και συγκεκριμένα στην κτηνοτροφία. Σημειώνεται ότι η α/Κυβέρνηση έχει αναδείξει 
τον αγροτικό τομέα σε πρώτης προτεραιότητας και στο πλαίσιο αυτό προωθεί σειρά μέτρων. 
 

1.8 Τουριστικός τομέας & Τομέας Περιβάλλοντος  

Κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων στο Ελμπασάν  
Την έναρξη κατασκευής εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων στο Ελμπασάν, εντός του α’ τριμήνου 
2015, επιβεβαίωσαν ο Α/Πρωθυπουργός και ο Δήμαρχος του Ελμπασάν. Το εργοστάσιο, που θα 
αφορά, κατ’ αρχήν, την επεξεργασία στερεών λυμάτων, θα έχει και άλλες δυνατότητες, όπως η 
επεξεργασία υγρών λυμάτων. Το έργο, το οποίο θα κατασκευαστεί από βελγική εταιρεία με τη 
χρηματοδοτική υποστήριξη της βελγικής Κυβέρνησης, αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση 
της ρύπανσης του ποταμού Shkumbini, καθώς και στον περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος 
στην πόλη του Ελμπασάν. Σημειώνεται ότι το Ελμπασάν, κατατάσσεται στη δεύτερη θέση, μετά τα 
Τίρανα, ως η πιο μολυσμένη πόλη σε εθνικό επίπεδο, με περισσότερους από 200 θανάτους ετησίως, οι 
οποίοι οφείλονται σε καρδιακά και αναπνευστικά προβλήματα, εξ’ αιτίας της μόλυνσης του 
περιβάλλοντος.    
 
Άμεση προτεραιότητα η προστασία των δασών στην Αλβανία 
Ο Α/Υπουργός Περιβάλλοντος, κ. Koka, κατά τη διάρκεια Κοινοβουλευτικής Συνεδρίασης, αναφέρθηκε 
στην αναγκαιότητα προστασίας των δασών και την άμεση λήψη μέτρων για την αποφυγή 
περιβαλλοντικής καταστροφής, καθώς από τη δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα, έχουν κοπεί 
εκατοντάδες χιλιάδες δέντρα για την κατασκευή αμέτρητων κτιρίων. Συγκεκριμένα, πρότεινε τη δεκαετή 
απαγόρευση κοπής δένδρων, καθώς και την αναδάσωση 40.000 εκταρίων σε επίπεδες εκτάσεις. 
Σύμφωνα με τον Υπουργό, το κόστος για ένα εκτάριο εκτιμάται σε 2.000 ευρώ, ενώ σημείωσε ότι θα 
απαιτηθούν δέκα περίπου χρόνια για την ανάπτυξη των νέων δασών.  
 

Αλβανία – Ιταλία: συνεργασία στον τουρισμό 
Η Α/Υπουργός Τουρισμού κα. Gjermeni υπέγραψε Συμφωνία Συνεργασίας με τον Ιταλό ομόλογό της, κ. 
Francheschini, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις, που στοχεύουν στην προώθηση της  
διμερούς συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού και εστιάζουν στην ανάπτυξη του τουριστικού 
προϊόντος της Αλβανίας, μέσα από παροχή τεχνογνωσίας, προσέλκυση ιταλικών επενδύσεων, καθώς 
και δημιουργία κοινών τουριστικών πακέτων για την προσέλκυση τουριστών από την Κίνα και άλλες 
ασιατικές χώρες. 
 
Πρόστιμο επιβλήθηκε στην ARMO για περιβαλλοντική ρύπανση 
Η Επιθεώρηση Περιβάλλοντος επέβαλε πρόστιμο στη εταιρεία πετρελαίου ARMO, αφού διαπίστωσε 
ότι ήταν υπεύθυνη για τη ρύπανση του ποταμού Gjanica, στην περιοχή Φιέρι. Σύμφωνα με τις τοπικές 
εφημερίδες στην εν λόγω εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 5 εκατ. λεκ (περίπου € 36.000), 
προσθέτοντας ότι τα απόβλητά τους είναι μια συνεχής ανησυχία για τους κατοίκους της περιοχής, 
ιδιαίτερα της περιοχής Ballsh, της οποίας οι κάτοικοι διαμαρτύρονται συχνά για τη ζημία που 
προκλήθηκε από την εταιρεία.  
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Στρογγυλή τράπεζα για θέματα διαχείρισης αποβλήτων 
Την 19η Δεκεμβρίου 2014, η αντιπροσωπεία του ΟΑΣΕ στην Αλβανία, σε συνεργασία με την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή επί των παραγωγικών δραστηριοτήτων, Εμπορίου και Περιβάλλοντος και το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, διεξήγαγε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, στο Δυρράχιο, για την 
αποτελεσματική περιβαλλοντική διακυβέρνηση, με επίκεντρο την προώθηση της νομοθετική εποπτείας 
της Βουλής στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων. Παρόντες ήταν ο αναπλ. 
επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΟΑΣΕ στην Αλβανία, κ. Wilton, τα μέλη της ως άνω Κοινοβ. 
Επιτροπής, η Υφυπουργός Περιβάλλοντος κα. Oljana Ifti, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Wilton κατά τη διάρκεια 
της στρογγυλής τραπέζης, η Αλβανία παράγει τεράστιες ποσότητες αποβλήτων, περισσότερα από 1,1 
εκατ. τόνους αστικών αποβλήτων και 332.000 τόνους κατασκευαστικών αδρανών αποβλήτων. 
Επιπλέον, δεν υπάρχει οργανωμένη απόθεσή τους σε χώρους διάθεσης απορριμμάτων, αντιθέτως 
γίνεται παράνομη απόρριψη πολλών αποβλήτων σε ποτάμια (πχ πλαστικών, αστικών, 
κατασκευαστικών, ακόμη και νοσοκομειακών αποβλήτων), τα οποία εν τέλει καταλήγουν στη θάλασσα. 
Επεσήμανε δε, ότι μολονότι η Αλβανία έχει υιοθετήσει καλή περιβαλλοντική νομοθεσία, η εφαρμογή 
της, ωστόσο, καθυστερεί. Και πρόσθεσε ότι, για τη βελτίωση της εφαρμογής και την καλύτερη 
προστασία του περιβάλλοντός, οι δράσεις πρέπει να ληφθούν σε πολλούς διαφορετικούς τομείς: 
επενδύσεις σε υποδομές, με βάση τις ανθρώπινες ικανότητες και την αίσθηση της περιβαλλοντικής 
ευθύνης, διασφαλίζοντας την καλύτερη χρήση της τεχνολογίας και της επιβολής της νομοθεσίας. Η 
πολιτική βούληση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική δράση. Η Αναπληρωτής 
Υπουργός Περιβάλλοντος κα Ifti μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας ενός κοινού ρυθμιστικού φορέα για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, και υποστήριξε ότι υπάρχει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης στον τομέα αυτό. Κατά τη διάρκεια της στρογγυλής τραπέζης η Εθνική Συμβουλευτική Ομάδα 
για τα απόβλητα και η REC παρουσίασαν σχέδια για τη διαχείριση των αποβλήτων σε ολόκληρη τη 
χώρα, καθώς και ανάλυση της κατάστασης στη βιομηχανία ανακύκλωσης στην Αλβανία. 
 

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

Επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ φορέων της Φλώρινας, του Μοναστηριού και της Αλβανίας 
Τα περιφερειακά Επιμελητήρια του Μοναστηριού, της Φλώρινας και η Ένωση Επιμελητηρίων της 
Αλβανίας υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, κατά την διάρκεια Επιχειρηματικού Συνεδρίου που 
πραγματοποιήθηκε 10-13 Δεκεμβρίου 2014, στην Φλώρινα, με θέμα «Αειφόρος Ανάπτυξη, Τουρισμός, 
Επιχειρηματικότητα και Διαβαλκανική Συνεργασία».   

Τελωνειακοί δασμοί  
Με το νόμο αριθ. 159/2014 «Περί αλλαγών στο Νόμο αριθ. 9981, με ημερομηνία 08.09.2008», 
μειώθηκαν ή καταργήθηκαν οι τελωνειακοί δασμοί για ορισμένα προϊόντα από 1.1.2015 (βλ. συνημμένο 
πίνακα).  

Ποινικό αδίκημα η ανασφάλιστη εργασία 
Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο ο Π/Θ κ. Rama, μιλώντας στην Εθνική Συνδιάσκεψη για τις Κοινωνικές 
Υπηρεσίες, την οποία διοργάνωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και Νεολαίας, επισήμανε, εκτός 
των άλλων, ότι η Κυβέρνηση καταρτίζει τροπολογίες στη νομοθεσία, οι οποίες θα θεωρούν ποινικό 
αδίκημα την ανασφάλιστη εργασία, καθώς και την φοροδιαφυγή. Η επανειλημμένη φοροδιαφυγή και η 
πρόσληψη ανασφάλιστων εργαζομένων, δήλωσε ο Αλβανός Π/Θ, θα αντιμετωπιστεί ποινικά.  

Αλβανία και Κόσσοβο, οι χώρες με την υψηλότερη διαφθορά στη Βαλκανική 
Σύμφωνα με μερίδα του αλβανικού τύπου, η Αλβανία και το Κόσσοβο, κατέχουν τα «πρωτεία» όσον 
αφορά στη υψηλή διαφθορά, μεταξύ των χωρών της περιοχή και όχι μόνο. Μολονότι, έχουν υπάρξει 
κάποιες επιτυχίες στην πάταξη της διαφθοράς στην Αλβανία, το πρόβλημα παραμένει, έντονο, 
τοποθετώντας την Αλβανία σε πολύ χαμηλή θέση στη σχετική παγκόσμια κατάταξη. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με έκθεση της «Transparency International» για το 2014, (πρόκειται για δείκτη αντίληψης της 
Διαφθοράς, ο οποίος μετρά τα επίπεδα διαφθοράς του δημόσιου τομέα σε 175 χώρες), η Αλβανία 
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βρίσκεται στην 110η θέση – μαζί με το Κόσσοβο - σε σύνολο 175 χωρών, ενώ πέρυσι βρισκόταν στην 
116η θέση. Σημειώνεται ότι στην ίδια κατάταξη η Ελλάδα κατέχει την 69η θέση. 

Δημόσιες Προμήθειες: Αλλαγή νομοθεσίας 
Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, κατατέθηκε στο α/Κοινοβούλιο νομοσχέδιο, που αφορά  σε 
τροποποιήσεις του νόμου για τις δημόσιες προμήθειες, το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπει την 
κατάργηση της υποχρέωσης κατάθεσης των υποψηφίων Αναδόχων σε τράπεζα, εγγυητικής επιστολής 
2% επί της αξίας του προϋπολογισμού, όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη, ως προϋπόθεση για 
τη συμμετοχή τους στους σχετικούς διαγωνισμούς. Η εν λόγω προϋπόθεση, διασφάλιζε την 
Αναθέτουσα Αρχή, στην περίπτωση δύο υποψηφίων, από τυχόν απόσυρση ενός εκ των δύο, καθώς 
κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα να κηρυχθεί ο διαγωνισμός άγονος. Με την τροποποίηση του νόμου 
περί δημόσιων προμηθειών, προβλέπεται ότι, ο διαγωνισμός μπορεί να συνεχιστεί, ακόμη και με έναν 
μόνο υποψήφιο Ανάδοχο και, ως εκ τούτου, δεν κρίνεται πλέον σκόπιμη η κατάθεση της 
προαναφερόμενης εγγυητικής επιστολής. 

Επιθεώρηση Εργασίας: αυστηρά μέτρα κατά της άτυπης εργασίας 
Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της Επιθεώρησης Εργασίας, κ. Dritan Ylli, θα συνεχιστούν τα 
αυστηρά μέτρα, κατά των επιχειρήσεων που απασχολούν άτυπα τους εργαζομένους. Σημείωσε δε, ότι 
ήδη έχει αυξηθεί ο αριθμός των ασφαλισμένων απασχολούμενων. Επίσης, ανέφερε ότι κάθε 
επιχείρηση, η οποία απασχολεί περισσότερους από 10 εργαζομένους, θα υποχρεούται να εκπαιδεύει 
τουλάχιστον έναν εργαζόμενο για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος, κατά τη 
διάρκεια της εργασίας. 

Απλοποίηση της δήλωσης εμπορευμάτων στα τελωνεία για εισαγωγικές επιχειρήσεις 
Ένα νέο πιλοτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην διευκόλυνση των διαδικασιών στην δήλωση των 
εμπορευμάτων για την καταβολή των τελωνειακών τελών, εφαρμόσθηκε το Δεκέμβριο 2014, που 
προβλέπει τη δυνατότητα δήλωσης των προϊόντων, μέσω διαδικτύου, από τις αποθήκες των ιδιωτικών 
εταιρειών και όχι στα τερματικά των τελωνείων, η οποία θα οδηγήσει στη μείωση του χρόνου για τις 
τελωνειακές διαδικασίες και την μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις.  

 
 

2. Αλβανική οικονομία 

Εξωτερικό Εμπόριο - Νοέμβριος 2014 
Σύμφωνα με την Αλβανική Στατιστική Υπηρεσία (INSTAT) το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά 
το μήνα Νοέμβριο 2014 αυξήθηκε κατά 0,5% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του περασμένου έτους, αλλά 
μειώθηκε κατά 12,5% σε σύγκριση με τον μήνα Οκτώβριο 2014. Τον Νοέμβριο του 2014, η αξία των 
εξαγωγών ήταν 21 δισ. λεκ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,2% σε σχέση με το Νοέμβριο του 2013 και 
μείωση 4,6% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2014. Η κύρια ομάδα των προϊόντων που παρουσίασε 
αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτος, ήταν: «Μηχανήματα, 
Εξοπλισμός και Ανταλλακτικά» κατά 30,9%, «Τρόφιμα, Ποτά, Καπνός» κατά 26,0% και 
«Κλωστοϋφαντουργίας και Υποδηματοποιίας» κατά 14,6%. Οι εξαγωγές της ομάδας: «Δέρμα και 
προϊόντα δέρματος» μειώθηκαν κατά 24,3%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους. Τον Νοέμβριο του 2014, η αξία των εισαγωγών ήταν 48 δισ. λεκ, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,1% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2013 και μείωση κατά 9,1% σε 
σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2014. Οι κύριες ομάδες προϊόντων που αυξήθηκαν σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους ήταν: «Δομικά Υλικά και Μέταλλα» κατά 26,0%, 
«Κατασκευές από ξύλο και χαρτί» κατά 20,0% και «Μηχανήματα, Εξοπλισμός και Ανταλλακτικά» κατά 
13,1%. Οι εισαγωγές της ομάδας: «Ορυκτά, Καύσιμα, Ηλεκτρικό ρεύμα», μειώθηκαν κατά 10,7%, σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Για το μήνα Νοέμβριο του 2014, το 
εμπορικό έλλειμμα ήταν 26 δισ. λεκ, εμφανίζοντας αύξηση κατά 10,5% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 
2013 και μείωση 12,5% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2014. Το εμπόριο με τις χώρες της ΕΕ 
αποτέλεσε το 65,3% του συνολικού εμπορίου. Ως κύριοι εμπορικοί εταίροι παραμένουν η Ιταλία 
(37,7%), η Ελλάδα (6,8%), η Κίνα (6,4%) και η Τουρκία (6,0%). 
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Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 2013 
Σύμφωνα με προσωρινές εκτιμήσεις της Αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT) το ΑΕΠ της 
Αλβανίας, σε τρέχουσες τιμές, σε ετήσια βάση, για το 2013, υπολογίζεται σε 1.364.782 λεκ (ή € 9.730 
εκατ.) από 1.335.488 εκατ. λεκ, το 2012. Το έτος 2013, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,19% σε όρους 
ονομαστικής αξίας, σε σύγκριση με το 2012. Κατά τη διάρκεια του 2013, η αλβανική οικονομία 
παρουσίασε πραγματικό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ κατά 1,39% σε σύγκριση με το 2012. Ο 
αποπληθωριστής του ΑΕΠ ήταν 0,79%. Το 2013, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανήλθε σε 471 χιλ. λεκ (ή € 
3.358) από 460 χιλ. λεκ (ή € 3.312) το 2012. Το ΑΕΠ, με βάση την παραγωγή, παρουσίασε πραγματικό 
ρυθμό ανάπτυξης για τις κύριες οικονομικές δραστηριότητες το 2013 ως εξής: «Γεωργία, Θήρα και 
Δασοκομία» κατά 0,61%, «Βιομηχανία» κατά 7,90%, «Κατασκευές» κατά 1,13% και «Υπηρεσίες» κατά 
0,08%. Όσον αφορά στις οικονομικές δραστηριότητες των «Υπηρεσιών, Μεταφορών» και 
«Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών» μειώθηκαν αντίστοιχα κατά -8,05% και -8,03%, ενώ «Εμπόριο, 
Ξενοδοχεία-Εστιατόρια» και «άλλες υπηρεσίες» αυξήθηκαν κατά 0,62% και 1,67%. Οι Υπηρεσίες 
εξακολουθούν να αποτελούν το κύριο μερίδιο στην οικονομία για το έτος 2013, καταλαμβάνοντας το 
43,8% του ΑΕΠ, και ακολουθούν Βιομηχανία και Κατασκευές με 23,6% και Γεωργία, θήρα και 
δασοκομία με 19,64%. Το ΑΕΠ, με βάση τις δαπάνες, παρουσίασε αύξηση κατά 1,94% σε 
πραγματικούς όρους. Η τελική κατανάλωση, το 2013, ήταν το κύριο μερίδιο στην οικονομία με 89.34%. 
Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 1,16%, σε πραγματικούς όρους, σε 
σύγκριση με το 2012. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 7,89% σε σύγκριση με το 
2012, ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν με χαμηλότερο ρυθμό κατά 4,99%. 

Χαμηλότερες οι εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων το 2014 
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Αλβανίας, περιορισμένες εμφανίζονται οι εισροές Άμεσων Ξένων 
Επενδύσεων (ΑΞΕ) την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 
του 2013, κατά 16,5%. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία το συνολικό ποσό εισροών ΑΞΕ ανήλθε σε 
€ 590,6 εκατ. το 9μηνο του 2014, ως συνέπεια της κρίσης στις οικονομίες των χωρών της ευρω-ζώνης.  

Δείκτης Κόστους Κατασκευής - ΔΚΚ (για κατοικίες), Γ’ τρίμηνο 2014 
Κατά το γ’ τρίμηνο του 2014, ο Δείκτης Κόστους Κατασκευής (για κατοικίες) ανήλθε σε 102,1% σε 
σχέση με το α’ τρίμηνο του 2011. (α’ τρίμηνο 2011 = 100). Κατά το γ’ τρίμηνο 2014, η ετήσια μεταβολή 
του Δείκτη Κόστους Κατασκευής (για κατοικίες) ήταν 0,5%. Σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο 2013, η 
μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην ομάδα "Δαπάνες Μισθοδοσίας" κατά 1,1%, ακολουθούμενη από 
την ομάδα "Δαπάνες Μεταφορών" με 0,5%. Η ομάδα του δείκτη "Δαπάνες Μηχανημάτων" είχε τη 
μεγαλύτερη ετήσια μείωση κατά 1,5%. Σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο 2013, η ομάδα του δείκτη 
«Δαπάνες Υλικών» αυξήθηκε κατά 0,1%. Η μεγαλύτερη αύξηση μέσα σε αυτή την ομάδα 
παρουσιάσθηκε στην υποομάδα " Υλικά ηλεκτρικά και επικοινωνίας " κατά 1,3%. Κατά το γ’ τρίμηνο 
του 2014, η τριμηνιαία μεταβολή του Δείκτη Κόστους Κατασκευής για τις κατοικίες είναι 0,1%. Σε 
σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2014, η ομάδα του δείκτη «Δαπάνες υλικών» αυξάνεται κατά 0,5%. Μέσα 
σε αυτή την ομάδα, η μεγαλύτερη αύξηση εμφανίσθηκε στην υποομάδα «Υλικά ηλεκτρικά και 
επικοινωνίας» κατά 1,3%. Οι ομάδες του δείκτη "Δαπάνες Μεταφορών» και «Δαπάνες Μηχανημάτων" 
αυξήθηκαν κατά 0,3% και 0,1%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ενώ, η ομάδα 
του δείκτη «Δαπάνες Μισθοδοσίας» μειώθηκε κατά 0,1%, σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2014. 
 
 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική 

5 βασικές προτεραιότητες για την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ  
Η έναρξη των διαπραγματεύσεων της Αλβανίας για την μελλοντική της ένταξη στην ΕΕ, εξαρτάται από 
την απόδοση της σε πέντε βασικές ενότητες, τις οποίες έχει θέσει ως προτεραιότητες η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και συνοψίζονται στις ακόλουθες: δημιουργία μιας επαγγελματικής και μη-πολιτικοποιημένης 
δημόσιας διοίκησης, ενίσχυση της αμεροληψία του δικαστικού σώματος, ενίσχυση της καταπολέμησης 
του οργανωμένου εγκλήματος, ενίσχυση του αγώνα κατά της διαφθοράς, και ενίσχυση της προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με δηλώσεις της Α/Υπουργού Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης κ. 
Gjosha, η Κυβέρνηση εργάζεται σκληρά για την επίτευξη αυτών των προτεραιοτήτων, το συντομότερο 
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δυνατόν, μέσω συγκεκριμένων μέτρων. Το Υπουργείο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, σε πλήρη 
συντονισμό με τα αρμόδια Υπουργεία, έχει δεσμευτεί να επεκτείνει σταδιακά τις μεταρρυθμίσεις που 
ξεκίνησε. Για το σκοπό αυτό, προτίθεται να εκδώσει τακτικό ενημερωτικό δελτίο, το οποίο θα 
ενημερώνει για τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνει η αλβανική Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση κάθε 
μίας από αυτές τις πέντε προτεραιότητες. 

€ 92 εκατ. από την ΕΕ για την αλβανική γεωργία 
Σε € 92 εκατ. ανέρχεται το ποσό που θα διαθέσει η ΕΕ στην Αλβανία για την υποστήριξη της εθνικής 
στρατηγικής για τον αγροτικό τομέα και την αγροτική ανάπτυξη, την περίοδο 2014 – 2020. Πρόκειται για 
το μεγαλύτερο ποσό, που έχει διατεθεί μέχρι σήμερα σε αυτόν τον τομέα και αποσκοπεί στην εφαρμογή 
ευρωπαϊκών κανόνων και προδιαγραφών ως προς την ασφάλεια τροφίμων. Παράλληλα, η ΕΕ καλεί την 
α/Κυβέρνηση να δημιουργήσει ένα Ταμείο για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και συντήρησης 
εργαστηριακού εξοπλισμού, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια τροφίμων αποτελεί προϋπόθεση για την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Δημοσιονομική στήριξης ΕΕ προς Αλβανία, ύψους € 40 εκατ, μετά την υιοθέτηση του ΔΔΟ 
Η Αλβανία εκπλήρωσε την τελική προϋπόθεση που είχε θέσει η ΕΕ για την παροχή δημοσιονομικής 
στήριξης, ύψους € 40 εκατ., με την υιοθέτηση νέας Στρατηγικής για την Διαχείριση των Δημοσίων 
Οικονομικών (ΔΔΟ) της, η οποία προβλέπει σύστημα μεταρρύθμισης για την περίοδο 2014-2020. Η 
στρατηγική της ΔΔΟ, συντάχθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, με τη συμβολή του Ελεγκτικού 
Συμβουλίου (HSA) και την συμβουλευτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του SIGMA (Σ), 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας (ΠΤ) και αποσκοπεί στην 
ενίσχυση των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του συνόλου του 
δημόσιου συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης. Η στρατηγική στοχεύει στη δημιουργία καλύτερων 
πρακτικών εσωτερικού ελέγχου και οικονομικής διαχείρισης, στην πρόληψη και την καταπολέμηση της 
απάτης και της διαφθοράς, στη διαχείριση των δημόσιων πόρων, καθώς και στον ενισχυμένο εξωτερικό 
έλεγχο και την εποπτεία του προϋπολογισμού. Η εφαρμογή της στρατηγικής της ΔΔΟ θα οδηγήσει σε 
μια πιο αποτελεσματική διοίκηση, στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς το κοινό. Θα πρέπει 
επίσης να συνδυάζεται με αυξημένη διαφάνεια προς το κοινό, υποστήριξη του εποπτικού ρόλου του 
Κοινοβουλίου και στην ενδυνάμωση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.  
 
 

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 

Επίσκεψη του Ούγγρου Υπουργού Εξωτερικών στην Αλβανία  
Επίσκεψη στην Αλβανία πραγματοποίησε ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών (10/12/2014), ο οποίος 
κατά τη συνάντησή του με τον ομόλογό του εξέφρασε το ενδιαφέρον της χώρας του στην ενίσχυση της 
οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας με την Αλβανία και ειδικότερα, στη συμμετοχή ουγγρικών 
εταιρειών στα σχεδιαζόμενα έργα στην Αλβανία σε τομείς όπως η ενέργεια, η ύδρευση, οι 
σιδηρόδρομοι και η γεωργία. Όσον αφορά στην ενέργεια, ο Ούγγρος Υπουργός επεσήμανε ότι το 
φυσικό αέριο από Αζερμπαϊτζάν και Ρωσία θα πρέπει να φτάσει στις χώρες τις Κεντρικής Ευρώπης δια 
μέσου των Βαλκανίων και αυτό καθιστά ακόμη πιο εντατική την προσπάθεια ενσωμάτωσης των 
τελευταίων στην ΕΕ. 

Υπογραφή Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου Αλβανίας – Τουρκίας  
Ενισχύεται η αλβανο-τουρκική συνεργασία με την επέκταση της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου 
μεταξύ των δύο χωρών, που υπεγράφη κατά την επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Οικονομίας, κ. 
Zeybecki στην Αλβανία, η οποία πλέον περιλαμβάνει τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις, ενώ εντός του 
2015 πρόκειται να συμπεριλάβει και τη γεωργία. Όπως δήλωσε ο κ. Zeybecki, η Αλβανία είναι 
στρατηγικός εταίρος της Τουρκίας στα Βαλκάνια. Από την πλευρά του, ο Αλβανός ομόλογός του, κ.  
Ahmetaj ζήτησε περισσότερες επενδύσεις από την τουρκική πλευρά στους τομείς της ενέργειας, των 
logistics, των υποδομών, του εμπορίου, της γεωργίας, κ.λπ. Σημειώνεται ότι η Τουρκία είναι ο τέταρτος 
εμπορικός εταίρος της Αλβανίας και ο έκτος εταίρος στον τομέα των επενδύσεων, κυρίως στον τομέα 
της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, το τραπεζικό σύστημα και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. 
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Ρωσία: αποφάσισε την άρση του εμπάργκο εμπορίου για την Αλβανία 
Η Ρωσία αποφάσισε την άρση του εμπάργκο για την Αλβανία, το οποίο είχε επιβάλει από 8 
Δεκεμβρίου 2014, υποστηρίζοντας ότι τα φρούτα και λαχανικά που εισάγονται από την Αλβανία, 
παράγονται σε χώρες της ΕΕ. Σημειώνεται επίσης ότι η είδηση της άρσης του εμπάργκο επιβεβαιώθηκε 
από τη Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Κτηνιατρική και Φυτοϋγειονομικής Προστασίας, 
καθώς και το Αλβανικό Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων. Η ρωσική 
Κυβέρνηση είχε αναστείλει την εισαγωγή αλβανικών προϊόντων για τρεις περίπου εβδομάδες, αφού 
διαπίστωσε περιπτώσεις πλαστογραφίας πιστοποιητικών. Σύμφωνα με τις εφημερίδες, το Υπουργείο 
Γεωργίας έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της πλαστογράφησης πιστοποιητικών, 
προκειμένου να επαναλάβει τις εμπορικές συναλλαγές. Η Αλβανία πρόκειται να χρησιμοποιήσει 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τα πιστοποιητικά, από την 1η Ιανουαρίου 2015. Επισημαίνεται ότι, 
οι Αλβανικές εξαγωγές στη ρωσική αγορά περιλαμβάνουν κυρίως φρούτα και λαχανικά, καθώς και 
ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας. (Σημείωση: Η Ρωσία επέβαλε εμπάργκο στα ευρωπαϊκά 
προϊόντα, τον Αύγουστο 2014, σε απάντηση των κυρώσεων της ΕΕ εναντίον της.) 

H τουρκική εταιρεία KURUM αγοράζει το 60% των μετοχών του σταθμού Channel One  
Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό τηλεοπτικό σταθμό Ora News, η τουρκική εταιρεία KURUM, η οποία 
δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα παραγωγής και εμπορίου σιδήρου και χάλυβα, καθώς και σε 
άλλους τομείς,  εισέρχεται στον τομέα των ΜΜΕ, εξαγοράζοντας το 60% των μετοχών του τηλεοπτικού 
σταθμού Channel One, ο οποίος ανήκει στον αλβανικό όμιλο Yldon Media Group, στον οποίο 
συμπεριλαμβάνονται επίσης ο τηλεοπτικός σταθμός Ora News και το Radio Ora News. 

Διμερές Πρωτόκολλο Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2014-2016 μεταξύ Αλβανία - Ιταλίας 
Διμερές πρωτόκολλο αναπτυξιακής συνεργασίας για την περίοδο 2014-2016 υπεγράφη την 12 
Δεκεμβρίου 2014 από τον Α/Αναπληρωτή Π/Θ κ. Peleshi και τον Πρέσβη της Ιταλίας κ. Gaiani. 
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αυτό, η Ιταλία θα βοηθήσει την Αλβανία με το ποσό των € 81.7 εκατ. τα 
επόμενα 3 χρόνια, εκ των οποίων, τα € 56,7 εκατ. θα θεωρηθεί ως δάνειο με ευνοϊκούς όρους, τα € 20 
εκατ. ως χρέος, και το ποσό των € 5 εκατ. θα θεωρηθεί επιχορήγηση. Τα κεφάλαια θα 
χρησιμοποιηθούν για την οικονομική ανάπτυξη, για την ενθάρρυνση ξένων επενδύσεων, για τη 
γεωργική και αγροτική ανάπτυξη, για τον τομέα της ενέργειας και για τον τομέα του συστήματος 
αποχέτευσης. Ο κ. Peleshi είπε ότι το πρωτόκολλο είναι σημαντικό, επειδή αντανακλά όχι μόνο τις 
προτεραιότητες της ιταλικής Κυβέρνησης για υποστήριξη της Αλβανίας, αλλά και στις προτεραιότητες 
της αλβανικής κυβέρνησης για ανάπτυξη και ευχαρίστησε τον Πρέσβη κ. Massimo Gaiani και την 
ιταλική Πρεσβεία στα Τίρανα για τη στενή συνεργασία κατά τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου. Ο Πρέσβης 
κ. Gaiani είπε ότι το Πρωτόκολλο ακολουθεί την υπογραφή της πολιτικής συμφωνίας τον Ιούλιο του 
2014 από τους Υπουργούς Εξωτερικών κ.κ. Federica Mogherini και Ditmir Boushati και υπογράμμισε ότι 
προβλέπει τη στήριξη σε καίριους τομείς της αλβανικής οικονομίας.  

Επίσκεψη Ιταλού Π/Θ κ. Renzi  στην Αλβανία 
Μονοήμερη επισκευή πραγματοποίησε ο Ιταλός Π/Θ κ. Renzi στην Αλβανία, με την ολοκλήρωση της 
Ιταλικής Προεδρίας στην ΕΕ, την 30 Δεκεμβρίου 2014. Συναντήθηκε με τον Αλβανό ομόλογο του κ. 
Rama, τον Α/ΠτΔ κ. Nishani και τον Πρόεδρο του Α/Κοινοβουλίου κ. Meta. Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων 
θέματα οικονομικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Όσον αφορά στην οικονομική συνεργασία ο 
Αλβανός Π/Θ επεσήμανε τις σημαντικές προοπτικές που προσφέρουν στους Ιταλούς επενδυτές οι 
τομείς του τουρισμού, της γεωργίας και της βιομηχανίας στην Αλβανία, ενώ από πλευράς του ο Ι. Π/Θ 
εστίασε στον ενεργειακό τομέα, αναφέρθηκε στην ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης του ΤΑΡ, στις 
προοπτικές συνεργασίας στον τομέα παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στην τριμερή 
συνεργασία μεταξύ Ιταλίας-Αλβανίας-Σερβίας και στην επικείμενη συνάντηση των ΥΠΕΞ στην Ρώμη .   

Ο Α/ΥΠΕΞ στην Υπουργική συνάντηση του ΟΣΕΠ, στην Θεσσαλονίκη 
Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Bushati παρακολούθησε την 31η συνεδρίαση του Συμβουλίου των 
Υπουργών Εξωτερικών, των μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου 
(ΟΣΕΠ), που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε συζητήσεις 
σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και τις κυριότερες εξελίξεις που 
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επισήμανε η Ελλάδα, η οποία ασκεί καθήκοντα Προεδρίας, της εν λόγω περιφερειακής οργάνωσης. 
Στην ομιλία του, ο Α/Υπουργός αναφέρθηκε στην απόλυτη δέσμευση της Αλβανίας στην περιφερειακή 
συνεργασία σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος και πρόσθεσε ότι, "είναι σημαντικό για τον ΟΣΕΠ η 
αύξηση της αποτελεσματικότητας και της συνεργασίας με άλλους οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ), η οποία θα πρέπει να είναι ένας φυσικός εταίρος του ΟΣΕΠ. Η πρόσφατη δημιουργία της 
Μονάδας Διαχείρισης Έργου του ΟΣΕΠ, θα χρησιμεύσει για την υλοποίηση κοινών έργων μεταξύ των 
κρατών μελών. Διάφορα ψηφίσματα σχετικά με την ενίσχυση της δραστηριότητας προσανατολισμένη 
σε έργα, τη βελτίωση της απόδοσης σε αυτόν τον οργανισμό, καθώς και η βελτίωση των σχέσεων του 
ΟΣΕΠ με συναφείς οργανισμούς όπως η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης της Μαύρης Θάλασσας 
(Παρευξείνιας Τράπεζας), της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΣΕΠ (PABSEC), και το Διεθνές 
Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου (ΔΙΚΕΜΕΠ) εγκρίθηκαν στο τέλος της συνάντησης. 

3η Σύνοδος Κορυφής της Κίνας με 16 χώρες ΚΑΕ στο Βελιγράδι, μεταξύ τους και η Αλβανία  
Η Σύνοδος Κορυφής, δύο ημερών, μεταξύ της Κίνας και 16 χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης (ΚΑΕ) πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι, 15-16 Δεκεμβρίου 2015. Οι συμμετέχοντες στη 
Σύνοδο Κορυφής συζήτησαν την πραγματοποίηση κοινών έργων στους τομείς της γεωργίας, του 
τουρισμού, της βιομηχανίας, της τεχνολογίας των πληροφοριών, των μεταφορών και των υποδομών. Η 
Κίνα εστιάζει το ενδιαφέρον της σε κεφαλαιακές επενδύσεις και σε έργα υποδομών στην περιοχή και 
αναμένεται να χρηματοδοτήσει διάφορα έργα στις χώρες ΚΑΕ. Για το λόγο αυτό ανακοίνωσε την 
ενίσχυση του επενδυτικού Ταμείου για τις χώρες ΚΑΕ, ύψους $ 10 δισ., με άλλα $ 3 δισ. και, 
προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα του υπερδανεισμού ορισμένων χωρών, δήλωσε πρόθυμη να 
διαθέσει κάποια από τα κεφάλαια αυτά και σε έργα ΣΔΙΤ. Επιδιώκει δε, μεταξύ άλλων, τον 
εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών συνδέσεων των χωρών της περιοχής (όπως πχ το σ/δ 
Βελιγραδίου–Βουδαπέστης, ελπίζοντας ότι δύναται να ολοκληρωθεί εντός διετίας) καθώς και 
μελλοντική επέκτασή τους με Ελλάδα και πΓΔΜ αλλά και σύνδεσή τους με λιμένες της Ελλάδος, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταφορά των κινεζικών προϊόντων προς την Κεντρική Ευρώπη. Όσον 
αφορά στην Αλβανία, στον κατάλογο των πιθανών κοινών κινεζο-αλβανικών έργων περιλαμβάνονται η 
κατασκευή του οδικού άξονα «Rruga e Arbrit», το λιμάνι του Shengjin, το «Βιομηχανικό Πάρκο του 
Spitalla» και η «Αδριατική-Ιόνια οδό». Για το πρώτο υπήρξε και σχετική συμφωνία (MoC) μεταξύ της 
Chinese Exim Bank και των αλβανικών αρχών, ενώ ο Α. Π/Θ ανέφερε ότι οι εργασίες κατασκευής θα 
ξεκινήσουν τον επόμενο χρόνο. Στο πλαίσιο Οικονομικού και Επιχειρηματικού Φόρουμ που 
πραγματοποιήθηκε τη δεύτερη ημέρα, στο περιθώριο της Συνόδου, υπεγράφη Μνημόνιο ίδρυσης 
κοινού Επιχειρηματικού Συμβουλίου Κίνας – Χωρών ΚΑΕ, με έδρα τη Βαρσοβία. 

Συνάντηση του Π/Θ Rama με Κινέζους και Σέρβους ομολόγους του στο Βελιγράδι 
Κατά τη δεύτερη ημέρα της συνόδου κορυφής μεταξύ της Κίνας και των χωρών της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ) στο Βελιγράδι, ο A.Π/Θ κ. Rama συναντήθηκε με τον Κινέζο Π/Θ κ. Li 
Keqiang και τον Π/Θ της Σερβίας κ. Vucic. Κατά τη συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του, συζήτησαν 
για τις διμερείς σχέσεις, εκτός του πεδίου εφαρμογής της κινεζικού πακέτου των $10 δισ. για 
επενδύσεις στην περιοχή, εξήρε τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και τον κάλεσε να επισκεφθεί την 
Αλβανία, ενώ ο κ. Li Keqiang εξέφρασε την προθυμία της κινεζικής Κυβέρνησης να αυξήσει τις 
εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από την Αλβανία και τις κινεζικές επενδύσεις στην παραγωγή και την 
ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών. Κατά τη συνάντηση με τον Σέρβο ομόλογό του, η οποία 
πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία των μέσων ενημέρωσης, ο Α.Π/Θ δήλωσε ότι η οικονομική 
συνεργασία μεταξύ της Σερβίας και Αλβανίας θα πρέπει να ενταθεί περαιτέρω, τονίζοντας τη σημασία 
μιας τέτοιας συνεργασίας στην ανάπτυξη των περιφερειακών υποδομών. Επίσης, συζητήθηκαν οι 
λεπτομέρειες της επίσκεψης του κ. Vucic στα Τίρανα, που θα πραγματοποιηθεί, κατά πάσα 
πιθανότητα, τον Φεβρουάριο 2015. Οι δυο Π/Θ συμμετείχαν στην υπογραφή μιας διμερούς συμφωνίας 
για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης, την οποία υπέγραψαν ο Σέρβος Υπουργός 
Εσωτερικών κ. Nebojsha Stefanovic και ο Αλβανός Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών κ. Edmond 
Haxhinasto.  
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Αλβανία και Αζερμπαϊτζάν υπογράφουν συμφωνία για το φυσικό αέριο 
Στις 19 Δεκεμβρίου 2014, οι Υπουργοί Ενέργειας της Αλβανίας και του Αζερμπαϊτζάν κ.κ. Gjiknuri και 
Aliyev, υπέγραψαν, Συμφωνία για την αεριοποίηση της Αλβανίας, που προβλέπει ρυθμιστικό σχέδιο, το 
οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων δύο ετών. Ο κ. Aliyev δήλωσε ότι η κρατική 
εταιρία πετρελαίου του Αζερμπαϊτζάν (SOCAR) θα είναι υπεύθυνη για την αεριοποίηση της Αλβανίας 
και ότι το Αζερμπαϊτζάν έχει τη δυνατότητα να επενδύσει σε όλους τους τομείς της ενέργειας στην 
Αλβανία. Ο κ Gjiknuri εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επένδυση, προσθέτοντας ότι η Αλβανία θα 
επωφεληθεί από αυτό το έργο. 
 
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος 

Υπεγράφη Συμφωνία για την ίδρυση Γραφείου του FAO στην Αλβανία 
Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) πρόκειται να ιδρύσει σύντομα 
Γραφείο στην Αλβανία, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας που υπεγράφη (1/12/2014) μεταξύ του 
Γεν. Δ/ντή του FAO κ. José Graziano da Silva και του Α/Υπουργού για τη Γεωργία, την Αγροτική 
Ανάπτυξη και τη Διαχείριση των Υδάτων, κ. Έντμοντ Παναρίτι. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, καθώς 
ενισχύεται η δυνατότητα του FAO να συνδράμει την Αλβανία σε τομείς όπως η ασφάλεια των τροφίμων, 
η προστασία από φυτικά και ζωικά παράσιτα και ασθένειες, η προστασία της θαλάσσιας αλιείας, η 
ετοιμότητα σε κινδύνους καταστροφών, καθώς και η ανάπτυξη της θεσμικής της ικανότητας για την 
ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Γραφείο του FAO στην Αλβανία, θα στεγαστεί εντός του 
Υπουργείου Γεωργίας και προγραμματίζεται να ανοίξει εντός του α’ τριμήνου του 2015. 
 
 
Η Προϊσταμένη 
 
 
Παγώνα Λάρδα 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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H Γενική Διεύθυνση Τελωνείων ανακοινώνει μειωμένους τελωνειακούς δασμούς οι οποίοι θα 
εφαρμοστούν από τις 1.1.2015 για τα προϊόντα του κατωτέρω πίνακα.  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1: 
 

Κωδικός σύμφωνα με 
την Σ.Ο 2014 Ονομασία 

Τελωνειακός 
δασμός 

Ήταν 

Τελωνειακός 
δασμός  
Γίνεται 

2709 00 90 Άλλα  10% 0% 

00 Σπέρμα βοοειδών  10% 
 

0% 

1001 99 00 Άλλα 2% 
 

0% 

1001  19 00 Άλλα 2% 0% 

1101 00 11 Από Σιτάρι σκληρό  10% 0% 

1101 00 15 Από σιτάρι μαλακό και spelta 10% 0% 

0103 91 10 100  Χοίροι με βάρος κάτω των 30 kg 
 

2% 
 

0% 

0102 29 29 100 
Βοοειδή με βάρος άνω των 80 kg, αλλά δεν 
υπερβαίνει τα 100 kg  

2% 
0% 

0102 29 29 200 
Βοοειδή με βάρος άνω των 100 kg, αλλά δεν 
υπερβαίνει τα 160 kg  

2% 0% 
 

2309 90 31 

Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που 
περιέχουν λιγότερο από 10% κατά βάρος των εν λόγω 
προϊόντων  

 
2% 

0% 

4011 (όλοι οι κωδικοί του 
παρόν κεφαλαίου) 

Καινούρια πνευματικά ελαστικά, από ελαστικό  
 
 

 
 

15% 10% 

0407 11 00 Πουλερικά του είδους Gallus domesticus 2% 0 % 

 
0407 19 11 Γαλοπούλες και χήνες  

2% 0 % 

0407 19 19 Άλλα  * 
2% 0 % 

0105 11 11 
 Κλώσες  

2% 0 % 

0105 11 19 Άλλα  2% 0 % 

 
0105 12 00 Γαλοπούλες 

2% 0 % 

0105 13 00 Πάπια  
2% 0 % 

0105 14 00 Χήνα  
2% 0 % 

0105 15 00 Guinea fowl 
2% 0 % 

 
 


