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Εθνικό Σχέδιο Αλβανίας για τον Αγροτικό Τομέα το 2018 

Το Εθνικό Σχέδιο για τον Αγροτικό Τομέα για το 2018, το οποίο είναι το σημαντικότερο των τελευταίων 
ετών, περιλαμβάνει τομεακές δράσεις για την Γεωργία, την Κτηνοτροφία, την Αλιεία και τη Γεωργική 
Μεταποίηση.  

Ειδικότερα, πρόκειται για ένα πρόγραμμα στήριξης ύψους 20 εκατ. ευρώ, το οποίο στοχεύει στην 
αύξηση των εξαγωγών των γεωργικών, κτηνοτροφικών και αγροτοδιατροφικών προϊόντων, στον 
περιορισμό των εισαγωγών και στην καθιέρωση προτύπων ασφάλειας για τα τρόφιμα. Παράλληλα 
προβλέπει την σύσταση Οργανισμού Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και τη δυνατότητα καταγραφής των 
αγροτών σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και χορήγησης κάρτας αγρότη για την άντληση πληροφοριών σχετικά 
με τους τομείς, τις προϋποθέσεις και τις παροχές  του προγράμματος κλπ. 

Στον τομέα της φυτικής παραγωγής έχουν επιλεγεί 15 επιλέξιμα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των 
οπωροφόρων δέντρων, των προϊόντων θερμοκηπίου, των φαρμακευτικών φυτών κ.λπ, βάσει κριτηρίων 
που αφορούν στις εξαγωγικές δυνατότητες και προοπτικές των εν λόγω προϊόντων, καθώς και στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης.  

Εξάλλου η ασφάλεια των τροφίμων και κυρίως των ζωικών προϊόντων έχει καταστεί προσωπική 
πρόκληση για τον Α/Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Peleshi, καθώς η Αλβανία δεν διαθέτει ακόμη 
σύστημα για την πιστοποίηση των εν λόγω προϊόντων, με συνέπεια την απαγόρευση των εξαγωγών τους 
στην ΕΕ. Η ανιχνευσιμότητα και η αξιοπιστία όσον αφορά τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης στα 
προϊόντα των σούπερ μάρκετ (καθώς συχνά γίνεται παραποίηση των ημερομηνιών αυτών), αποτελούν 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την καθιέρωση ενός σύγχρονου συστήματος στην ασφάλεια των 
τροφίμων.   

Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται μεταρρύθμιση στον τομέα της μεταποίησης των γαλακτοκομικών 
προϊόντων και υποπροϊόντων, την οποία  ο Α/Υπουργός χαρακτήρισε εθνικής σημασίας και βασική 
προϋπόθεση για την τήρηση και βελτίωση των προτύπων ασφάλειας στη χώρα. Στόχος της 
μεταρρύθμισης είναι ο έλεγχος όλων των σταδίων από την συλλογή και την επεξεργασία  μέχρι την 
κατανάλωση, ενώ συγχρόνως προβλέπεται επιδότηση 10 λεκ ανά λίτρο για γάλα πρώτης ποιότητας στις 
μονάδες, που πληρούν τις προϋποθέσεις και τηρούν τους σχετικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 
τροφίμων. Επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις για την επιδότηση είναι:  α) το γάλα να είναι ποιότητας 
πρώτης κατηγορίας, βάσει σχετικής εργαστηριακής ανάλυσης και β) οι επιλέξιμες μονάδες να έχουν 15 
αγελάδες.  

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία νέων σημείων συλλογής γάλακτος καθώς και ο 
εκσυγχρονισμός υφιστάμενων γαλακτοκομικών μονάδων. Στο πλαίσιο αυτό επιδοτείται το 50% της 
συνολικής δαπάνης για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και τον εκσυγχρονισμό των μονάδων 
που διαθέτουν τουλάχιστον 10 αγελάδες ή 100 αιγοπρόβατα και ανώτατο ύψος επιδότησης τα 30 εκατ. λεκ 
(περίπου 225.000 ευρώ) ανά μονάδα. 

Στον τομέα της κτηνοτροφίας για εκμεταλλεύσεις άνω των 100 κεφαλών προβάτων ή/και αιγών η 
επιδότηση ανέρχεται στο ποσό των 500 λεκ/κεφαλή και για εκμεταλλεύσεις με περισσότερες από 10 
κεφαλές αγελάδων σε 2.000 λεκ/κεφαλή. Με αυτό το μέτρο το α/Υπουργείο εστιάζει στην καταγραφή των 
ζώων, ούτως ώστε σταδιακά να δημιουργηθεί η βάση για την επίτευξη της ιχνηλασιμότητας και της 
ασφάλειας των τροφίμων. 

Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων, επιχειρείται επίσης η αλλαγή της νοοτροπίας των αγροτών μέσω της 
σύστασης γεωργικών συνεταιρισμών για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας με προσφορότερους όρους 
στη χρηματοδότηση και στη διάθεση των προϊόντων τους στους δυνητικούς αγοραστές. 


