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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα 
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

 

ΛΗΞΗ 30.9.2015 - Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την εκχώρηση δικαιωμάτων στην 
έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή υδρογονανθράκων στην Αλβανία 
Ο Α/Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας, με την υπ’ αριθμ. 170 / 10.07.2015 απόφασή του, παρέτεινε την 
προθεσμία υποβολής των προσφορών για τα χερσαία οικόπεδα 5, C και Panaja (Αυλώνα). Η νέα προθεσμία 
λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2015. Σημειώνεται ότι για τα υπόλοιπα δύο οικόπεδα, ήτοι το 4 και το Dumre, η 
προθεσμία δεν παρατάθηκε και έληξε στις 15.7.2015. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να αναζητήσουν 
απ’ ευθείας τις απαραίτητες πληροφορίες (θεσμικό πλαίσιο και τους όρους που διέπουν την υποβολή της 
αίτησης), στην αγγλική γλώσσα, στην ιστοσελίδα της AKBN http://akbn.gov.al/negotiation-procedures-for-free-
oil-gas-exploration-blocks/?lang=en. 
 
Υπογραφή συμφωνιών μεταξύ Αλβανίας και Γερμανίας για την ενέργεια  
Τις παραμονές της άφιξης της Γερμανίδας Καγκελαρίου κας Μέρκελ στα Τίρανα (8.7.2015), ο Πρέσβυς της 
Γερμανίας στην Αλβανία, κ. Helmut Hoffman και οι αρμόδιοι Αλβανοί Υπουργοί υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, 
τρεις συμφωνίες για την ενέργεια. Συγκεκριμένα, υπεγράφη συμφωνία, η οποία προβλέπει χορήγηση δανείου 
ως και 20 εκ. € για το πρόγραμμα «Υδάτινη ενέργεια και ασφάλεια φραγμάτων ποταμού Ντριν», συμφωνία,  η 
οποία προβλέπει χρηματοδότηση 12 εκ. € για το πρόγραμμα «Ενεργειακή απόδοση μέσω του τραπεζικού 
τομέα» και για το πρόγραμμα «Ενεργειακή απόδοση στον τομέα των μεταφορών». 
 
Δραστηριοποίηση στην Αλβανία της ελληνικής εταιρείας ASPROFOS  
Η ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Αδειοδότησης του Αγωγού ΤΑΡ για Ελλάδα και Αλβανία» ήταν η 
αφορμή για την ίδρυση του υποκαταστήματος της ελληνικής εταιρείας ASPROFOS στα Τίρανα (ASPROFOS 
Engineering s.a.- Dega ne Shqiperi). Η εταιρεία ASPROFOS, μέλος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
(ΕΛΠΕ Α.Ε.), έχει ασχοληθεί ενεργά από τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού του έργου του Διαδριατικού 
Αγωγού (Trans Adriatic Pipeline – TAP) και έχει συμμετάσχει σε όλα τα στάδια εκπόνησης μελετών για τον 
Αγωγό, ήτοι: 1) Ενιαία Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων του Αγωγού ΤΑΡ (MΠΚΕ), 2012-
2013, 2) Προκαταρκτικός Λεπτομερής Σχεδιασμός (FEED), 2013-2014, 3) Αδειοδότηση του Αγωγού ΤΑΡ σε 
Ελλάδα και Αλβανία (σε εξέλιξη από το 2014). Η Κοινοπραξία της ASPROFOS S.A. και C&M Engineering S.A. 
έχει αναλάβει την αδειοδότηση του ΤΑΡ, η οποία απαιτεί ένα σύνολο τεχνικών μελετών και υλοποιείται σε 
στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Επί του παρόντος, εκπονούνται οι μελέτες για την Άδεια 
Προτιμώμενης Περιοχής Έργου, τις Εγκρίσεις & Άδειες Δόμησης, τις Συμφωνίες & Άδειες Διέλευσης 
διασταυρώσεων και το Πρωτόκολλο Εγκατάστασης σε Δασικές Περιοχές. Σε αυτό το πλαίσιο, συντάθηκε η 
«Ομάδα Έργου για τον Αγωγό ΤΑΡ», μέσω της οποίας στη διάρκεια της έως τώρα πορείας του έργου, η 
εταιρεία έχει αναδείξει και αναλάβει σε συνεργασία με την Ε.ΟΝ Technologies GmbH, σημαντικές 
επιπρόσθετες τεχνικές έρευνες (γεωτεχνικές έρευνες, τοπογραφικές μελέτες, κπλ) που έχουν κριθεί αναγκαίες.  
 
 

1.2 Κλάδος κατασκευών και Real Estate 
 

Οικοδομικές άδειες - α΄ τρίμηνο 2015 
Κατά το α΄ τρίμηνο του 2015, εγκριθήκαν και εκδόθηκαν 14 οικοδομικές άδειες, που αφορούσαν σε συνολική 
έκταση 38.936 τ.μ. Οι άδειες για οικιστικά κτίρια (συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών) αποτελεί το 14,3% του 
συνολικού αριθμού των αδειών που εκδόθηκαν την εν λόγω περίοδο, και εκείνες για μη οικιστικά κτίρια (όπου 
περιλαμβάνονται ξενοδοχεία, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, βιομηχανικά κτίρια και άλλα κτίρια) αποτελεί το 
85,7%. Η κατά προσέγγιση αξία των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά το α’ τρίμηνο του 2015 ανήλθε σε 
3,15 δισ. λεκ (22,58 δισ. € ), καταγράφοντας μείωση κατά 47,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους (6 δισ. λεκ ή 43,01 εκατ. €). Εν τω μεταξύ, σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2014, ο 
δείκτης αυτός μειώθηκε κατά 1,5%. Οι νέες κατασκευές ανέρχονται σε 2,38 δισ. λεκ (17,06 εκατ. €), ενώ οι 
εργασίες ανακατασκευής σε 769,99 εκ. λεκ (5,5 εκατ.€). Κατά τη διάρκεια αυτού του τριμήνου, η πλειοψηφία 

http://akbn.gov.al/negotiation-procedures-for-free-oil-gas-exploration-blocks/?lang=en
http://akbn.gov.al/negotiation-procedures-for-free-oil-gas-exploration-blocks/?lang=en
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των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν για νέα κτίρια συγκεντρώνεται στο νομό Τιράνων (78,6%) και 
ακολουθεί η Σκόδρα με 14,3%. 
 
Κύκλος εργασιών στον κατασκευαστικό τομέα, α΄ τρίμηνο 2015 
Σύμφωνα με την INSTAT, ο δείκτης κύκλου εργασιών, στην κατασκευαστική δραστηριότητα, το α’ τρίμηνο του 
2015, αυξήθηκε κατά 3,6%, σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2014, και ο δείκτης όγκου των κατασκευών 
αυξήθηκε κατά 9,1%. Ο αριθμός των εργαζομένων στις «Κατασκευές» το α’ τρίμηνο του 2015 αυξήθηκε κατά 
9,7%, σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2014 και οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 11,3% κατά την ίδια περίοδο. 
Επίσης, το α’ τρίμηνο του 2015, ο δείκτης κύκλου εργασιών μειώθηκε κατά 34%, σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο 
του 2014 και ο δείκτης των κατασκευών μειώθηκε κατά 33,6% κατά την ίδια περίοδο. 
Ο αριθμός των εργαζομένων της δραστηριότητας «Κατασκευές», κατά το α’ τρίμηνο του 2015, αυξήθηκε κατά 
0,6% σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2014, ενώ οι μισθοί μειώθηκαν κατά 0,6% κατά την ίδια περίοδο. 
 
Δείκτης Εμπιστοσύνης στον κατασκευαστικό τομέα, β΄ τρίμηνο 2015 
Ο Δείκτης Εμπιστοσύνης στον Κατασκευαστικό τομέα (CIC) μειώθηκε κατά 8,1 ποσοστιαίες μονάδες, το β΄ 
τρίμηνο του 2015. Η απόδοση του εν λόγω Δείκτη προήλθε από την πτώση στα τρία συστατικά στοιχεία του. 
Ως εκ τούτου, η ζήτηση μειώθηκε κατά 9,2 ποσοστιαίες μονάδες, η παραγωγή μειώθηκε κατά 9,5 ποσοστιαίες 
μονάδες και η απασχόληση στον κατασκευαστικό κλάδο μειώθηκε κατά 5,6 ποσοστιαίες μονάδες. Επί του 
παρόντος, ο Δείκτης Εμπιστοσύνης στις Κατασκευές είναι περίπου 8,8 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το 
μακροχρόνιο μέσο όρο του. Ακολουθεί ανάλυση επιλεγμένων στοιχείων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην 
δομή του εν λόγω Δείκτη: Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών εκτιμούν ότι η 
συνολική οικονομική κατάσταση στην Αλβανία και η γενική κατάσταση των επιχειρήσεων κινούνται πτωτικά 
κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου τ.ε.. Επίσης, οι επιχειρήσεις ανέφεραν μείωση της ζήτησης και αύξηση των 
αποθεμάτων διαθέσιμων χώρων. Οι παράγοντες αυτοί οδήγησαν στην επιδείνωση της οικονομικής 
κατάστασης του εν λόγω τομέα. Οι τιμές παραγωγού ήταν ελαφρώς πτωτικές. Το ποσοστό χρησιμοποίησης 
της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα των κατασκευών ανήλθε στο 60,1% κατά το β’ τρίμηνο, περίπου 4,4 
ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο του. Οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η ανεπαρκής ζήτηση 
και οικονομικοί περιορισμοί έχουν επίπτωση στο ποσοστό χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας. Οι 
περισσότερες επιχειρήσεις (73%) δηλώνουν ότι τα χρηματοδοτικά κενά θα καλυφθούν μέσω τραπεζικής 
πίστωσης, ενώ άλλες (18%) μέσω προπληρωμένων παραγγελιών. 
 

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας 

 
Εξελίξεις στην αγορά λιανικής τίτλων του δημοσίου, Ιανουάριος - Ιούνιος 2015 
Η δευτερογενής αγορά κρατικών χρεογράφων, κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2015, κυριαρχήθηκε 
κατά 65,14%, από συναλλαγές εντόκων γραμματίων μικρής διάρκειας. Το υπόλοιπο 34,86% αφορούσε σε 
προϊόντα μακράς διάρκειας (γραμμάτια και ομόλογα). Όσον αφορά στον αριθμό των συναλλαγών, το 82,51% 
αφορούσε σε έντοκα γραμμάτια μικρής διάρκειας. Όσον αφορά στο είδος των συναλλαγών, το 70,03% του 
συνολικού όγκου αφορούσε στην «Αγορά στην πρωτογενή αγορά» και το 13,65% στην «Εκκαθάριση της 
ονομαστικής αξίας στη λήξη». Το 97,75% των συναλλαγών στη δευτερογενή αγορά πραγματοποιήθηκε από 
μεμονωμένους επενδυτές. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2015, οι συναλλαγές τύπου Β «Πωλήσεις 
από χρηματοπιστωτικό διαμεσολαβητή χαρτοφυλακίου» μειώθηκαν κατά 214 εκ. λεκ ή 7,21% σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Ο αριθμός των συναλλαγών μειώθηκε, επίσης, κατά 6,39%. Οι συναλλαγές 
τύπου C «Αγορές από άτομα πριν την ωρίμανση» αυξήθηκαν κατά 1 εκ. λεκ ή 0,08% σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενώ ο αριθμός των συναλλαγών κατέγραψε μείωση κατά 7,33%. 
 
Γενικά στοιχεία για το αλβανικό τραπεζικό σύστημα, Μάιος 2015 
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, τον Μάιο 2015, το συνολικό ενεργητικό των εμπορικών 
τραπεζών της Αλβανίας ανήλθε σε 1,312 τρις λεκ. Τα δάνεια ανήλθαν σε 605,556 δισ. λεκ και οι καταθέσεις 
1,082 τρις λεκ. Η κεφαλαιακή επάρκεια προσδιορίσθηκε στο 15,8 και το ποσοστό των προβληματικών δανείων 
στο 21,9% των συνολικών δανείων. 
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Έρευνα για τον τραπεζικό δανεισμό, β΄ τρίμηνο 2015 
Σύμφωνα με έρευνα της Τράπεζας της Αλβανίας, κατά το β΄ τρίμηνο 2015, παρατηρήθηκε χαλάρωση των όρων 
δανεισμού, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τα νοικοκυριά. Ειδικότερα στις επιχειρήσεις, η χαλάρωση 
αφορούσε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για χρηματοδότηση ως προς το κεφάλαιο κίνησης και τις 
επενδύσεις. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι όροι παρέμειναν οι ίδιοι με το α΄ τρίμηνο 2015. Στα νοικοκυριά, 
από την άλλη, χαλάρωση των όρων παρατηρήθηκε στα στεγαστικά και τα καταναλωτικά δάνεια. Η χαλάρωση 
των όρων αφορούσε, κυρίως, στην αύξηση του ποσού των δανείων, στην επιμήκυνση της διάρκειάς τους, στην 
μείωση των προμηθειών και στον περιορισμό του περιθώριου κέρδους. Η ζήτηση για δανειοδότηση 
εμφανίστηκε μειωμένη για τις επιχειρήσεις (-4,9%) και ενισχυμένη για τα νοικοκυριά (29,9%). Η χαλάρωση των 
όρων δανεισμού αναμένεται να συνεχισθεί και κατά το γ΄ τρίμηνο 2015, ενώ, από την άλλη, οι προσδοκίες για 
τη ζήτηση δεν είναι τόσο αισιόδοξες. 
 

1.4 Τομέας Μεταφορών 

 
Στατιστικά στοιχεία για μεταφορές – α΄ τρίμηνο 2015 
Σιδηροδρομικές Μεταφορές: Κατά το α’ τρίμηνο του 2015, η σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων σε όγκο / 
χιλιόμετρο ήταν 7.314.000 τόνοι/χλμ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,9%, σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 
2014, και μείωση κατά 46,5%, σε σύγκριση με προηγούμενο τρίμηνο. Οι διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές 
εμπορευμάτων σε όγκο / χλμ ήταν 3.197.000 τόνοι/χλμ., μειωμένες κατά 44,2%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο του προηγούμενου έτους, και κατά 57,7%, σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2014. Ο αριθμός των 
επιβατών ανά χιλιόμετρο που ταξίδεψαν με σιδηροδρομικές γραμμές, κατά το α’ τρίμηνο του 2015 ήταν 1.307, 
μειωμένες κατά 2,9%, σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2014, ενώ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ο 
αριθμός αυτός μειώθηκε κατά 5,8%. 
Θαλάσσιες μεταφορές: Κατά το α’ τρίμηνο του 2015, ο όγκος φόρτωσης και εκφόρτωσης των εμπορευμάτων 
στους αλβανικούς λιμένες ήταν 914 χιλ. τόνοι, σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2014 αυξήθηκε κατά 9,1% ενώ 
σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο μειώθηκε κατά 2,8%. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για τη μεταφορά 
αγαθών στην Αλβανία είναι οι θαλάσσιες μεταφορές. Κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2015, 68,9% της 
αξίας των εξαγόμενων προϊόντων και το 52,2% της αξίας των εισαγόμενων εμπορευμάτων που μεταφέρθηκαν 
ήταν δια θαλάσσης. Οι κύριες ομάδες προϊόντων οι οποίες είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή στις εξαγωγές δια 
θαλάσσης ήταν: «Υφάσματα και υποδήματα» κατά 43,1%, «Ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια» κατά 
22,2% και «Κατασκευαστικά υλικά και μέταλλα" κατά 18,4%. Κατά τη διάρκεια αυτού του τριμήνου, οι κύριες 
ομάδες των προϊόντων οι οποίες είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή στις εισαγωγές δια θαλάσσης ήταν: 
«Μηχανήματα, εξοπλισμός και ανταλλακτικά» κατά 19,1%, «Κατασκευαστικά υλικά και μέταλλα" κατά 16,5% 
και "Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και της υποδηματοποιίας" κατά 16,1%. 
Αεροπορικές μεταφορές: Στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, λειτουργούν 14 αεροπορικές εταιρείες 
όπου όλες είναι ξένες εταιρείες. Κατά το α’ τρίμηνο του 2015, ο αριθμός των πτήσεων ήταν 4.589 από ξένες 
εταιρείες, με αύξηση 7,6%, σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2014. Ο αριθμός των ατόμων που μετακινήθηκαν 
κατά τις ως άνω πτήσεις ήταν 29.102 και κατά τη διάρκεια αυτού του τριμήνου αυξήθηκαν κατά 3,9%, σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, ενώ σημείωσαν σημαντική μείωση κατά 22,0%, σε σύγκριση με 
το προηγούμενο τρίμηνο. 
Ατυχήματα: Ο αριθμός των ατυχημάτων κατά τη διάρκεια του τριμήνου αυτού ήταν 381 ατυχήματα, σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ο οποίος μειώθηκε κατά 18,2%, ακολουθώντας τη 
μείωση του αριθμού των θυμάτων κατά 18,5%. Αριθμός των απωλειών ζωής ήταν 52 άτομα, σε σύγκριση με το 
α’ τρίμηνο του 2014, μειωμένος κατά 7,1% και ο αριθμός των τραυματιών ήταν 484 άτομα, μειωμένος κατά 
19,6%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το προηγούμενο έτος. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 
του περασμένου έτους, ο αριθμός των τραυματισμένων γυναικών μειώθηκε κατά 24,6% και των ανδρών 
μειώθηκε κατά 17,3%. 
 
Η EBRD θα χρηματοδοτήσει τον Οδικό Άξονα κατά μήκος της Αδριατικής και Ιονίου 
Σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε στον αλβανικό τύπο ο περιφερειακός Δ/ντής της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), κ. Muent Holger, μεταξύ των προγραμμάτων που σκοπεύει 
να χρηματοδοτήσει η τράπεζα είναι και η κατασκευή του Οδικού Άξονα κατά μήκος της Αδριατικής και του 
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Ιονίου. Η Τράπεζα, σύμφωνα με το Δ/ντή της, θα επιθυμούσε τη δημιουργία μιας κοινής περιφερειακής αγοράς 
στα Δυτικά Βαλκάνια και εν λόγω άξονας συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή.  

 

1.5 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας 

 
Υπογραφή μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα της Γεωργίας 
Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του στην Αλβανία, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών κ. Ν. Κοτζιάς, 
υπέγραψε με τον Αλβανό Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων κ. E. Panariti, 
Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της Γεωργίας. Η συνεργασία αφορά στους ακόλουθους τομείς: Φυτική 
παραγωγή και προστασία αυτής, Ζωική αναπαραγωγή, Αλιεία, Κτηνιατρικά και Φυτοϋγειονομικά θέματα, 
Βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων (συμπεριλαμβανομένου της εμπορίας, της σήμανσης, των πρότυπων 
ποιότητας και ελέγχου), Ασφάλεια τροφίμων, Βιολογική γεωργία, Προστασία γεωγραφικών ενδείξεων, 
Διαχείριση εδάφους και χαρτογράφηση, Εγγειοβελτιωτικά έργα, Αγροπεριβαλλοντικά θέματα, Γεωργικές 
εφαρμογές και εκπαίδευση, Γεωργική έρευνα κλπ. 

13 πρώτες δωρεές σε αγρότες από το πρόγραμμα SARED 
Ο Α/Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων, κ. Edmond Panariti ανακοίνωσε την 
υπογραφή των πρώτων συμβολαίων από 13 αγρότες, στο πλαίσιο του προγράμματος SARED, το οποίο 
χρηματοδοτείται από τη Δανία και υλοποιείται στην Αλβανία από τη Γερμανική Πρεσβεία. Το SARED θα 
προσφέρει συνολικά 13,1 εκ. € σε αγρότες και μεταποιητές γεωργικών προϊόντων σε απομακρυσμένες 
αγροτικές περιοχές. Τα πρώτα 13 συμβόλαια ανέρχονται σε 270.000 €. 
 
Στατιστικά στοιχεία για τον αγροτικό τομέα, 2014 
Κατά το 2014, σύμφωνα με την INSTAT, ο αριθμός των αγροκτημάτων ανήλθε σε 352.315, σημειώνοντας 
αύξηση 0,4%. Παράλληλα, το μέσο μέγεθος των αγροκτημάτων ανήλθε σε 1,16 εκτάρια, καταγράφοντας 
μείωση 0,6%. Η παραγωγή λαχανικών ανήλθε σε 950.000 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 2,8% σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. Κατά την τελευταία πενταετία, η παραγωγή λαχανικών έχει αυξηθεί κατά 10,5%. Η 
παραγωγή πατάτας ανήλθε σε 240.000 τόνους, αυξημένη κατά 1,4% σε σχέση με το 2013. Η μεγαλύτερη 
παραγωγή παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Κορυτσάς (64.164 τόνοι) και ακολουθεί το Φιέρι με 35.044 τόνους 
και το Ελμπασάν με 31.756 τόνους. Ο αριθμός των δένδρων στις μόνιμες καλλιέργειες αυξήθηκε το 2014 και 
ειδικότερα, τα φρούτα κατά 2,89%, οι ελιές κατά 4,34%, τα εσπεριδοειδή κατά 6,66%, οι κληματαριές κατά 
1,7% και η έκταση των αμπελώνων κατά 2,01%. Η παραγωγή φρούτων, το 2014, ανήλθε σε 220.000 τόνους, 
αυξημένη κατά 0,9% σε σχέση με το 2013. Η μεγαλύτερη παραγωγή παρατηρήθηκε στην Κορυτσά (63.965 
τόνοι). Η παραγωγή εσπεριδοειδών ανήλθε σε 21.000 τόνους, καταγράφοντας αύξηση 5% σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος. Η μεγαλύτερη παραγωγή παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Αυλώνας με 10.657 τόνους. Όσον 
αφορά στην κτηνοτροφία, ο αριθμός των βοοειδών ανήλθε σε 499.600, αυξημένος κατά 0,3% σε σχέση με το 
2013. Το μεγαλύτερο μέρος, ήτοι 72%, αφορά σε γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες. Η εκτροφή συγκεντρώνεται 
στο Φιέρι (14%), Ελμπασάν (12%), Τίρανα (10%) και Σκόδρα (10%). Ο αριθμός των προβάτων, ο οποίος 
διαχρονικά παρέμενε σχετικά σταθερός, σημείωσε αύξηση 2,1% και ανήλθε σε 1.896.000. Το 75% αφορά σε 
γαλακτοπαραγωγικές φυλές. Η εκτροφή συγκεντρώνεται στην Αυλώνα (18%), στο Αργυρόκαστρο (14%) και 
στην Κορυτσά (14%). Το 2014, οι αίγες απαριθμούσαν 904.000, ήτοι κατά 4,2% περισσότερες από το 2013. Το 
76% αφορά σε γαλακτοπαραγωγικές φυλές. Η εκτροφή συγκεντρώνεται στο Αργυρόκαστρο (14,16 %), στο 
Ελμπασάν (14%) και στην Αυλώνα (14%). Οι χοίροι κατέγραψαν αύξηση 13,4%, φθάνοντας τα 172.500 
κεφάλια. Η εκτροφή επικεντρώνεται στη Λέζα (38%) και στην Σκόδρα (30%). Η συνολική παραγωγή γάλακτος 
σημείωσε ελαφρά αύξηση 0,1% και η συνολική παραγωγή αυγών αύξηση 0,6%, σε σύγκριση με το 2013. 
Όσον αφορά στην αλιεία, 5.813 τόνοι ιχθυηρών αλιεύθηκαν το 2014, καταγράφοντας αύξηση 7,6%. Η 
παραγωγή οστρακόδερμων (1.500 τόνοι) σημείωσε ετήσια αύξηση 50%. Οι ιχθυοκαλλιέργειες, από την άλλη, 
κατέγραψαν σημαντική μείωση κατά 785 τόνους, με την παραγωγή το 2014 να ανέρχεται στους 800 τόνους.   
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1.6 Τουριστικός τομέας  

 

Υπογραφή μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας Κοινού Προγράμματος Δράσης Ελλάδος - Αλβανίας 2015-2018 
στον τομέα του τουρισμού 
Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του στην Αλβανία, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών κ. Ν. Κοτζιάς, 
υπέγραψε με τον Αλβανό Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας κ. 
A. Ahmetaj, Κοινό Πρόγραμμα δράσης στον τομέα του Τουρισμού, για την περίοδο 2015-2018. Στο πλαίσιο της 
εν λόγω συνεργασίας τα δύο μέρη συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, στην παροχή βοηθείας για την διευκόλυνση 
και την επέκταση των τουριστικών ροών ανάμεσα στις δύο χώρες, στην προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων 
και στη συνεργασία στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και περιφερειακών πρωτοβουλιών (π.χ τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO), την Ομάδα Εργασίας για τη Συνεργασία στον Τομέα του Τουρισμού του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) και τη Στρογγυλή Τράπεζα για τον τουρισμό 
της Πρωτοβουλίας Αδριατικής-Ιονίου / (ΠΑΙ)). 
 

Στατιστικά στοιχεία για τον τουρισμό – α΄ τρίμηνο 2015  
Οι αφίξεις των αλλοδαπών πολιτών στην Αλβανία, κατά το α’ τρίμηνο του 2015, ήταν 487.271, αυξημένες κατά 
1,3%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενώ οι αναχωρήσεις των πολιτών της Αλβανίας, για 
την ίδια περίοδο, ήταν 870.066, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 1,9%. Ο αριθμός των ξένων επισκεπτών που 
εισήλθε για διακοπές και καθημερινές επισκέψεις, κατά το α’ τρίμηνο του 2015, ήταν 47.646, ενώ το αντίστοιχο 
τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ο αριθμός αυτός ήταν 58.893. Κατά το α’ τρίμηνο του 2015, οι αφίξεις των 
ξένων επισκεπτών από την ξηρά ήταν 84,4%, ενώ οι αφίξεις από αέρα και θάλασσα αποτελούν το 12,9% και 
2,7% του συνολικού αριθμού των αφίξεων αντίστοιχα. Στην Αλβανία, ο αριθμός των επισκεπτών που έρχονται 
για προσωπικούς λόγους, στο εν λόγω τρίμηνο, ήταν 477.729 και αποτέλεσε το 98% του συνολικού αριθμού 
των επισκεπτών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται επισκέπτες για διακοπές, σε φίλους και συγγενείς, για λόγους 
υγείας και θρησκευτικού τουρισμού κ.λπ. Ο αριθμός των επισκεπτών για προσωπικούς σκοπούς αυξήθηκε 
κατά 1,1%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι επισκέπτες για 
επαγγελματικούς σκοπούς αποτέλεσαν το 2%. Σε αυτό το τρίμηνο, ο αριθμός των ξένων υπηκόων που 
επισκέφθηκαν την Αλβανία από την περιοχή της Ευρώπης ήταν 451.889 και αποτελεί το 92,7% του συνολικού 
αριθμού των επισκεπτών. Ο αριθμός των επισκεπτών από χώρες της Δυτικής Ευρώπης ήταν 20.663, σε 
σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2014 και αυξήθηκε κατά 26,3%, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών που έρχονται 
από χώρες της Νότιας Ευρώπης ήταν 402.459 και μειώθηκε κατά 3,4%. 
 
Κύκλος εργασιών ξενοδοχείων, α΄ τρίμηνο 2015 
Σύμφωνα με την INSTAT, o Κύκλος εργασιών των ξενοδοχείων, το α’ τρίμηνο του 2015, αυξήθηκε κατά 6,5%, 
σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2014. Η τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη όγκου κύκλου εργασιών στην 
δραστηριότητα «Ξενοδοχεία», παρουσίασε μείωση κατά 25,8% σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2014. Κατά 
το α’ τρίμηνο του 2015, στην  δραστηριότητα «Ξενοδοχεία», η ετήσια μεταβολή του δείκτη όσον αφορά στον 
αριθμό εργαζομένων εμφάνισε αύξηση κατά 9.8%. Η τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη αριθμού των εργαζομένων 
παρουσίασε μείωση κατά 2,3%. Κατά το α’ τρίμηνο του 2015, στην δραστηριότητα "Ξενοδοχεία", ο δείκτης 
μισθών σημείωσε αύξηση κατά 9,3% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2014 και ο δείκτης των μισθών 
παρουσίασε μείωση κατά 3%, σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2014. 
 
Κύκλος εργασιών τουριστικών πρακτορείων, α΄ τρίμηνο 2015 
Σύμφωνα με την INSTAT, στην ενότητα δραστηριότητα "ταξιδιωτικών γραφείων", ο δείκτης όγκου κύκλου 
εργασιών - πωλήσεων αυξήθηκε κατά 26,4%, το α’ τρίμηνο του 2015, σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2014. Η 
τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη όγκου κύκλου εργασιών παρουσιάζει μείωση κατά 8,1% σε σύγκριση με το 
προηγούμενο τρίμηνο. Κατά το α’ τρίμηνο του 2015, στην δραστηριότητα "Ταξιδιωτικών γραφείων", η ετήσια 
μεταβολή του δείκτης του αριθμού των εργαζομένων παρουσιάζει αύξηση κατά 1,7%, σε σύγκριση με το α’ 
τρίμηνο του 2014. Όσον αφορά στο αριθμό των εργαζομένων ο δείκτης παρουσιάζει αύξηση κατά 2,4%, σε 
σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Και όσον αφορά στους μισθούς ο δείκτης σημειώνει αύξηση κατά 7,8% 
σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2014 και μείωση κατά 2,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. 
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1.7 Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

 

Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες – α΄ τρίμηνο 2015 
Ταχυδρομικές υπηρεσίες: Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 16,0% κατά το α’ τρίμηνο του 2015, σε 
σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2014. Στην ταχυδρομική υπηρεσία αυτό το τρίμηνο, παρατηρείται μείωση στις 
συστημένες επιστολές κατά 42,2% και σε απλές επιστολές κατά 5,8%.  
Τηλεπικοινωνίες: Στο τέλος Μαρτίου 2015, ο αριθμός των συνδρομητών της σταθερής τηλεφωνίας ήταν 
175.167 συνδρομητές, με τους συνδρομητές των νοικοκυριών να επικρατούν με 162.205. Ο αριθμός των 
συνδρομητών μειώθηκε 14,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Στα Τίρανα 
επικεντρώνεται το 40,1% του συνολικού αριθμού των συνδρομητών. 
 
Κύκλος εργασιών στον τομέα της Επικοινωνίας και της Πληροφορικής, α΄ τρίμηνο 2015 
Στην δραστηριότητα "Πληροφορική και επικοινωνία», ο δείκτης κύκλου εργασιών, μειώθηκε κατά 20,4%, το α’ 
τρίμηνο του 2015, σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2014. Η τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη κύκλου εργασιών 
στην "Πληροφορική και επικοινωνία" παρουσίασε μείωση κατά 24,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο 
τρίμηνο. Κατά το α’ τρίμηνο του 2015, η ετήσια μεταβολή του δείκτη, όσον αφορά στον αριθμό των 
εργαζομένων εμφανίζει αύξηση κατά 4,3% και η τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη, στον αριθμό των 
εργαζομένων, παρουσιάζει αύξηση κατά 6,4%. Επίσης, το α’ τρίμηνο του 2015, η ετήσια μεταβολή του δείκτη 
μισθών αυξήθηκε κατά 4,4%, σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2014 και ο δείκτης των μισθών παρουσίασε 
αύξηση κατά 1,9%, σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2014. 
 
Μετονομασία της AMC σε Telekom Albania 
H Albania Mobile Communications (AMC), η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της Αλβανίας, 
όσον αφορά στους συνδρομητές, ολοκλήρωσε ένα πρόγραμμα μετονομασίας (rebranding) της εταιρείας 
εγκαταλείποντας το πρώην όνομα της «AMC» υπέρ του νέου brand Telekom Albania, όπως αποφασίστηκε από 
τη μητρική εταιρία Deutsche Telekom (DT), τον γερμανικό όμιλο που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών του 
ΟΤΕ στην Ελλάδα, η οποία με τη σειρά της κατέχει το 99,76% της AMC/Telekom Albania. Συμπωματικά, η 
αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας συνέπεσε με την ενεργοποίηση του  LTE (Long Term Evolution - 
2600MHz) του δικτύου της, προσφέροντας υπηρεσίες 4G με ταχύτητες έως και 150Mbps.  
 
 

1.8 Τομέας Υγείας και Περιβάλλοντος 
 

ΛΗΞΗ 12.08.2015 - Διαγωνισμός για την εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση 
Το Αλβανικό Υπουργείο Υγείας προκήρυξε διαγωνισμό για την εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος για 
την ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e-prescription) στην Αλβανία. Η αξία της σύμβασης δεν μπορεί να 
ξεπεράσει τα 733.993.227 Λεκ (χωρίς ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ποσό κατ’ 
ανώτατο όριο 499.999.937 Λεκ (με ΦΠΑ) αφορά στο πληροφοριακό σύστημα και ποσό 380.791.936 Λεκ (με 
ΦΠΑ) αφορά σε υπηρεσίες συντήρησης για 4 έτη. Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 36 μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης και θα ακολουθήσει τετραετής περίοδος συντήρησης. Κριτήριο κατακύρωσης της 
σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή. Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι τα αλβανικά και τα αγγλικά. Η 
προθεσμία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 12.08.2015 και ώρα 11.00. Περισσότερες πληροφορίες 
δύνανται αναζητηθούν στην ιστοσελίδα https://www.app.gov.al/ep/contractnotice.aspx, χρησιμοποιώντας τον 
αριθμό αναφοράς REF-03205-06-25-2015. 
 

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

 
Εγκαίνια του «Tirana Business Park» 
Πραγματοποιήθηκαν την 30η Ιουνίου τ.έ., τα εγκαίνια του επιχειρηματικού πάρκου «Tirana Business Park», της 
μεγαλύτερης έως τώρα γερμανικής επένδυσης στην Αλβανία, ύψους 100 εκ. €. Στην τελετή παρευρέθη ο 

https://www.app.gov.al/ep/contractnotice.aspx


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Γραφείο ΟΕΥ  Πρεσβείας Τιράνων 
Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου 2015  Σελίδα 9 από 13 

 

Αλβανός Πρωθυπουργός, κ. E. Rama, ο οποίος επαίνεσε τον ρόλο της Γερμανίας στην οικονομική ανάπτυξη 
της χώρας. Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω επένδυση δεν έχει, ακόμη, ολοκληρωθεί. Μάλιστα, ο χρονικός 
ορίζοντας ολοκλήρωσής της είναι το 2020.   
 
Λιανικό εμπόριο, α΄ τρίμηνο 2015 
Σύμφωνα με την INSTAT, o δείκτης όγκου του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο παρουσίασε αύξηση 
4,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Αν δεν υπολογισθεί το λιανικό εμπόριο καυσίμων για 
οχήματα, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 9,5%. Την μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση είχε η ομάδα «Τρόφιμα, 
αναψυκτικά και καπνός σε εξειδικευμένα καταστήματα και μη», της οποίας ο δείκτης αυξήθηκε κατά 16%. Ο 
δείκτης για την ομάδα «Προϊόντα εκτός των τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα και μη», εξαιρουμένων 
των λιανικών πωλήσεων καυσίμων, αυξήθηκε κατά 6,3% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2014. Ο όγκος κύκλου 
εργασιών της ομάδας «Λιανική πώληση καυσίμων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα» μειώθηκε κατά 
2,6% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2014 και 12,7% συγκριτικά με το δ΄ τρίμηνο 2014. Στον δείκτη όγκου κύκλου 
εργασιών συνεισέφεραν θετικά οι υπο-ομάδες «Λιανική πώληση τροφίμων, αναψυκτικών και καπνού σε μη 
εξειδικευμένα καταστήματα» (+3,9 π.μ.), «Διανομή χημικών, λιανική πώληση ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών 
και καλλυντικών σε εξειδικευμένα καταστήματα» (+1,9 π.μ.), «Λιανική πώληση ενδυμάτων, υποδημάτων και 
δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα (+0,9 π.μ.). Αρνητικά επηρέασαν οι υπο-ομάδες «Λιανική 
πώληση λοιπών ειδών σπιτιού σε εξειδικευμένα καταστήματα» (-0,9 π.μ.), «Λιανική πώληση καυσίμων» (-0,8 
π.μ.), «Λιανική πώληση τροφίμων, αναψυκτικών και καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα» (-0,7 π.μ.) και 
«Λιανική πώληση επικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα» (-0,3 π.μ.). 
 
Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών, β΄ τρίμηνο 2015 
Ο Δείκτης Εμπιστοσύνης των Καταναλωτών αυξήθηκε κατά περίπου 6,8 ποσοστιαίες μονάδες το β’ τρίμηνο του 
2015. Επί του παρόντος, ο εν λόγω Δείκτης βρίσκεται 3,8 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το μακροπρόθεσμο 
μέσο όρο του. Η βελτίωση του δείκτη αντανακλά τη βελτίωση των τριών ισοζυγιών που τον συνθέτουν. 
Ειδικότερα, το ισοζύγιο των μεγάλων αγορών αυξήθηκε κατά περίπου 13,9 ποσοστιαίες μονάδες. Οι 
προσδοκίες των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση και τη χρηματοοικονομική κατάστασης της 
Αλβανίας βελτιώθηκε (+2,8 ποσοστιαίες μονάδες) και (+4,3 ποσοστιαίες μονάδες) για το επόμενο τρίμηνο. 
Ακολουθεί ανάλυση επιλεγμένων δεικτών που δεν περιλαμβάνονται στην δομή του Δείκτης Εμπιστοσύνης των 
Καταναλωτών: Οι καταναλωτές αξιολόγησαν την οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση στην Αλβανία, 
ως βελτιωμένη για το β’ τρίμηνο του 2015. Τα ισοζύγια αυξήθηκαν κατά περίπου 6,1 και 7,8 ποσοστιαίες 
μονάδες, αντίστοιχα. Μετά από 10 χρόνια αρνητικών αξιολογήσεων, το υπό εξέταση τρίμηνο, οι καταναλωτές 
είναι αισιόδοξοι για την κατάσταση της απασχόλησης στο επόμενο εξάμηνο του έτους. Το ποσοστό ανεργίας 
αναμένεται να είναι χαμηλότερο, κατά το β’ εξάμηνο του 2015. Το Κόστος ζωής αξιολογήθηκε ως πτωτικό, ενώ 
το ισοζύγιο αποταμιεύσεων αυξήθηκε σημαντικά, κατά περίπου 12,2 εκατοστιαίες μονάδες (ένας σημαντικά 
μεγάλος αριθμός αποταμιευτών πιστεύουν ότι τώρα είναι μια καλή στιγμή για αποταμίευση) . Οι προσδοκίες 
των καταναλωτών όσον αφορά στην πορεία των τιμών, μετά από 12 μήνες εξακολουθούν, να είναι πτωτικές. Ο 
πληθωρισμός μετά από ένα έτος αναμένεται να είναι 1,3%, από 1,4% το προηγούμενο τρίμηνο. 
 
Νέα Γενική Διευθύντρια Τελωνείων 
Στις 13 Ιουλίου 2015, ο Α/Υπουργός Οικονομικών, κ. Shelqim Cani, παρουσίασε κατά τη διάρκεια διευρυμένης 
συνεδρίασης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων, τη νέα Γενική Διευθύντρια, κα Pranvera Fagu (Behushi). Η κα 
Fagu διορίσθηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Αλβανίας. Τόσο ο 
Α/Υπουργός, κ. Cani, όσο και η κα Fagu, στην ομιλία τους, επικεντρώθηκαν στην πρόκληση της αύξησης των 
τελωνειακών εσόδων και την αντιστροφή της αρνητικής εικόνας που παρουσιάζουν τα αλβανικά τελωνεία. 
Κατά το α΄ εξάμηνο 2015, παρουσιάζεται έλλειμμα στα έσοδα σε σχέση με τους προγραμματισμένους δείκτες.  
 
 
 
 
 
 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Γραφείο ΟΕΥ  Πρεσβείας Τιράνων 
Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου 2015  Σελίδα 10 από 13 

 

2. Αλβανική οικονομία 
 
 
Ρυθμός ανάπτυξης, α΄ τρίμηνο 2015 
Κατά το α΄ τρίμηνο 2015, σύμφωνα με την INSTAT, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε, σε όγκο, 
κατά 2,82%, σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2014. Στην αύξηση συνεισέφεραν η «Βιομηχανία, Ηλεκτρική 
Ενέργεια και Ύδατα» κατά 0,96 ποσοστιαίες μονάδες, η «Δημόσια Διοίκηση, Εκπαίδευση και Υγεία» κατά 0,39 
π.μ., η «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» κατά 0,39 π.μ., οι «Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες» 
κατά 0,35 π.μ., οι «Επαγγελματικές και Διοικητικές Υπηρεσίες» κατά 0,31 π.μ., οι «Κατασκευές» κατά 0,25 
π.μ., το «Εμπόριο, Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Μεταφορές» κατά 0,18 π.μ. και οι «Κτηματομεσιτικές 
υπηρεσίες» κατά 0,08 π.μ. Αρνητικά επηρέασαν οι «Επικοινωνία και Πληροφορική» κατά -0,07 π.μ. και οι 
«Λοιπές υπηρεσίες» κατά -0,11 π.μ. 
 
Δείκτης όγκου κύκλου εργασιών, α΄ τρίμηνο 2015 
Σύμφωνα με την INSTAT, κατά το α’ τρίμηνο του 2015, ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών ήταν 106,1% σε 
σχέση με το έτος βάσης (2010 = 100). Η ετήσια μεταβολή του δείκτη παρουσιάζει αύξηση 2,3% σε 
δραστηριότητες που καλύπτονται από την τριμηνιαία έρευνα, σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2014. Η 
μεταβολή αυτή σε σύγκλιση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 παρουσίασε αύξηση κατά 3,8%. Η αύξηση αυτή 
οφείλεται κυρίως στις δραστηριότητες των ακόλουθων ομάδων: "Ταξιδιωτικά γραφεία", "Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού", "Ύδρευση, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και 
δραστηριότητες εξυγίανσης", κατά 26,4%, 21% και 12,4% αντίστοιχα. Στην δραστηριότητα "Βιομηχανία", ο 
δείκτης όγκου κύκλου εργασιών παρουσιάζει μείωση κατά 9,3%, που οφείλεται κυρίως στη δραστηριότητα του 
τομέα «Ορυχεία και λατομεία», κατά 29,7%. Η θετική μεταβολή 3,5% του δείκτη όγκου κύκλου εργασιών της 
δραστηριότητας "Υπηρεσίες", σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2014, οφείλεται κυρίως στις δραστηριότητες: 
"Ταξιδιωτικά γραφεία", "Εμπόριο" και "Ξενοδοχεία" κατά 26,4%, 7,4% και 6,5 % αντίστοιχα. Η τριμηνιαία 
μεταβολή του δείκτη όγκου κύκλου εργασιών, το α’ τρίμηνο του 2015, παρουσιάζει μείωση κατά 17,7%, σε 
σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην "Μεταφορά και αποθήκευση", 
στην "Κατασκευή" και στα "Ορυχεία και λατομεία" κατά 48,9%, 34% και 29,2% αντίστοιχα. Στη δραστηριότητα 
της "Βιομηχανίας", ο δείκτης κύκλου εργασιών μειώσετε κατά 17,2%, και οφείλεται κυρίως στη δραστηριότητα 
"Ορυχεία και λατομεία" με μείωση 29,2%. Στη δραστηριότητα "Υπηρεσίες", σε σύγκριση με το προηγούμενο 
τρίμηνο, η μείωση 16,9% οφείλεται κυρίως στην: "Μεταφορά και αποθήκευση» και στην «Πληροφόρηση και 
Επικοινωνία» κατά 48,9% και 24,1% αντίστοιχα. 
 
Δείκτης Οικονομικού Κλίματος, β΄ τρίμηνο 2015 
Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ESI) αυξήθηκε κατά 5,1 μονάδες το β΄ τρίμηνο του 2015. Η εξέλιξη αυτή 
επέστρεψε τον δείκτη σε ανοδική τάση, μετά την πτώση το α΄ τρίμηνο του 2015. Ο ESI ανέρχεται σήμερα 4,8 
μονάδες πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο του. Η βελτίωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος, κατά το β’ 
τρίμηνο του 2015, οφείλεται στην αύξηση της εμπιστοσύνης στον τομέα της βιομηχανίας και των υπηρεσιών 
και στην αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Αντίθετα, η μειωμένη εμπιστοσύνη στον τομέα των 
κατασκευών και του εμπορίου παρείχαν αρνητική συμβολή στο συνολικό δείκτη. Ειδικότερα, η εμπιστοσύνη 
στον τομέα της Βιομηχανία βελτίωσε το Δείκτη (ICI), ο οποίος αυξήθηκε κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες, κατά το 
β’ τρίμηνο του 2015, μετά την πτώση για δύο συνεχόμενα τρίμηνα. Η αύξηση στον ICI προήλθε κυρίως από την 
αύξηση του ισοζυγίου παραγωγής (κατά 10,4 ποσοστιαίες μονάδες) και την αύξηση του υπολοίπου της 
οικονομικής κατάστασης (κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες). Αντίθετα, η αύξηση του υπολοίπου της κατάστασης 
των αποθεμάτων είχε αρνητική συμβολή στον ICI. Ο ICI βρίσκεται 6,4 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το 
μακροπρόθεσμο μέσο όρο της, και 8 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το μέσο όρο της περιόδου 2008-2014. Η 
εμπιστοσύνη στον τομέα των Υπηρεσιών βελτίωσε το Δείκτη (SCI), ο οποίος αυξήθηκε κατά 3,7 ποσοστιαίες 
μονάδες, κατά το β’ τρίμηνο 2015. Η αυξημένη ισορροπία για την εκτίμηση της συνολικής κατάστασης των 
επιχειρήσεων εξασφάλισε την βασική συνεισφορά στη βελτίωση του Δείκτη (SCI). Οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών εκτίμησαν ότι βελτιώθηκε η ζήτηση και η οικονομική 
κατάσταση γενικότερα. Η Εμπιστοσύνη στον τομέα του εμπορίου επιδείνωσε το Δείκτη στο εμπόριο (CIT), ο 
οποίος μειώθηκε κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, κατά το β’ τρίμηνο του 2015. Η μείωση αυτή αποδίδεται μόνο 
στην επιδείνωση της κατάστασης της απασχόλησης (το υπόλοιπο μειώθηκε κατά 9,2 ποσοστιαίες μονάδες). Οι 
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δύο άλλες συνιστώσες του TCI, η ισορροπία της οικονομικής κατάστασης και η κατάσταση του ισοζυγίου των 
επιχειρήσεων, αυξήθηκαν κατά 0,1 και 4,9 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα. Η Εμπιστοσύνη στις Κατασκευές 
επιδείνωσαν το Δείκτη των Κατασκευών (CIC), ο οποίος μειώθηκε κατά 8,1 ποσοστιαίες μονάδες το β΄ τρίμηνο 
του 2015. 
 
Στατιστικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο αγαθών - α’ τρίμηνο 2015 
Κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2015 οι εξαγωγές εμπορευμάτων σε αξία ήταν 58 δισ. ALL ή 1,9% 
λιγότερο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και 7,3% λιγότερο από το δ’ τρίμηνο 
του 2014. Οι εισαγωγές ήταν 119 δισ. ALL, 1,7% περισσότερο από ό, τι το α’ τρίμηνο 2014 και 23,3% λιγότερο 
από ό, τι το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό κάλυψης των εξαγωγών από τις εισαγωγές, για αυτή την 
περίοδο ήταν 49%. Σε αυτό το τρίμηνο 37,5% των εξαγωγών και 12,4% των εισαγωγών πραγματοποιήθηκαν 
από την ομάδα "κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και υποδήματα». Η ομάδα «μηχανημάτων και εξοπλισμού" 
αντιπροσωπεύει 21,5% των εισαγωγών, παρουσιάζοντας μείωση κατά 27,1% σε σχέση με το προηγούμενο 
τρίμηνο. Δύο από τους βασικούς εμπορικούς εταίρους της Αλβανίας παραμένουν η Ιταλία και η Ελλάδα, οι 
οποίοι αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το 29,2% και το 7,7% των εισαγωγών και 51,3% και το 3,8% των 
εξαγωγών. Με τις χώρες της Κοινότητας ΕΕ επιτελείται,72,8% των εξαγωγών και 58,6% των εισαγωγών. 
 
Εξωτερικό εμπόριο, Ιούνιος 2015  
Σύμφωνα με την INSTAT, τον Ιούνιο του 2015, η αξία των εξαγωγών ήταν 24 δισ. ΛΕΚ (περίπου 172 εκατ. €), 
σημειώνοντας αύξηση 5,8% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2014 και μείωση 1,2% σε σύγκριση με το Μάιο του 
2015. Η αξία των εισαγωγών τον Ιούνιο του 2015, ήταν 49 δισ. ΛΕΚ (περίπου 315 εκατ. €), παρουσιάζοντας 
μείωση κατά 1,1% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2014 και αύξηση κατά 10,0% σε σύγκριση με το Μάιο του 
2015. Το εμπορικό έλλειμμα για το μήνα Ιούνιο ήταν 25 δισ. ΛΕΚ (περίπου 179 εκατ. €) εμφανίζοντας μείωση 
κατά 6,9%, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2014 και αύξηση κατά 23,3% σε σύγκριση με το Μάιο του 2015. 
Η επιρροή των κύριων ομάδων στο πλαίσιο της ετήσιας μεταβολής των εξαγωγών: Τον Ιούνιο τ.ε. η ετήσια 
αύξηση των εξαγωγών, κατά 5,8%, επηρεάζεται από τις εξής ομάδες προϊόντων:«Τρόφιμα, ποτά, καπνός" 
(3,7%), "Κλωστοϋφαντουργίας και της υποδηματοποιίας» (2,8%), «Μηχανήματα, εξοπλισμός, ανταλλακτικά" 
(0,8%), «Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα» (-3,1%), "Κατασκευές από ξύλο και χαρτί" (-0,1%). 
Η επιρροή των κύριων ομάδων στο πλαίσιο της ετήσιας μεταβολής των εισαγωγών: Τον Ιούνιο του 2015 η 
ετήσια μείωση, κατά 1,1%, επηρεάζεται από τις ομάδες: «Μηχανήματα, εξοπλισμός, ανταλλακτικά" (1,7%), 
"Κλωστοϋφαντουργίας και της υποδηματοποιίας» (1,4%), "Τρόφιμα, ποτά, καπνός" (+ 1,1%), «Ορυκτά, 
καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα» (-7,4%). 
Το εμπόριο με τις χώρες της ΕΕ είναι το 67,6% του συνολικού εμπορίου. Τον Ιούνιο του 2015, οι εξαγωγές 
προς τις χώρες της ΕΕ κατέλαβαν το 73,2% του συνόλου των εξαγωγών και οι εισαγωγές από χώρες της ΕΕ 
κατέλαβαν το 64,8% του συνόλου των εισαγωγών. Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι παραμένουν η Ιταλία (34,8%), 
την Ελλάδα (7,6%), η Τουρκία (5,8%) και η Κίνα (5,4%). Τον Ιούνιο του 2015, οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία 
είχε τη μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών, σε σύγκριση με το Ιούνιο του 2014 είναι οι εξής: Κοσσυφοπέδιο 
(32,2%), Ισπανία (31,4%) και Ελλάδα (11,5%). Ενώ, χώρες με τις οποίες είχε μείωση των εξαγωγών ήταν οι 
εξής: Ιταλία (9,6%), Γερμανία (7,2%) και Μάλτα (5,7%). Τον Ιούνιο του 2015, οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία 
είχε την υψηλότερη αύξηση των εισαγωγών, σε σύγκριση με το Ιούνιο του 2014 ήταν οι εξής: Κίνα (13,3%), 
Ελλάδα (7,2%) και Ιταλία (1,7%). Ενώ, οι χώρες με τις οποίες είχε μείωση των εισαγωγών ήταν οι: Σερβία 
(27,7%), ΠΓΔΜ (4,1%) και Τουρκία (1,3%). 
 
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) - Ιούνιος 2015 
O Δείκτης Τιμών Καταναλωτή έφτασε τον Ιούνιο τ.έ. το 118,1%, σε σχέση με το έτος βάσης, το Δεκέμβριο 2007. 
Τον Ιούνιο του 2015, το ετήσιο ποσοστό της τιμής καταναλωτή ήταν 1,4%. Ένα χρόνο πριν ο ετήσιος ρυθμός 
ήταν 1,5%. Η συμβολή των κύριων ομάδων και σε ετήσιες αλλαγές στον ΔΤΚ είχαν ως εξής: Ο ετήσιος ρυθμός 
του Ιουνίου ήταν αυξημένος κυρίως στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» κατά 1,07 π.μ. Οι 
υψηλότερες τιμές ήταν στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός", η οποία συνέβαλε με 0,25 π.μ. Οι  τιμές 
στην ομάδα "Υπηρεσίες Εκπαίδευσης" εισέφερε + 12,14 π.μ. σε ετήσιο ποσοστό. Οι τιμές της ομάδας 
"Επικοινωνίας" συνέβαλε με 0,06 π.μ. Οι τιμές στις ομάδες «Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και άλλων αερίων 
καυσίμων", "Ένδυση και υπόδηση" και «Μεταφορές», συνέβαλαν η κάθε μια από -0.07 π.μ. Οι τιμές στις 
ομάδες «Υγεία» και «διάφορα αγαθά και υπηρεσίες" και συνέβαλαν αντίστοιχα κατά -0,06 και – 0,04 π.μ.. 
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Οι ομάδες οι οποίες συνέβαλαν σε ετήσια βάση: Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2014 οι τιμές αυξήθηκαν 
περισσότερο στην ομάδα "Υπηρεσίες Εκπαίδευσης" κατά 10,1%, ακολουθούμενη από την ομάδα "Αλκοολούχα 
ποτά και καπνός» κατά 7,0%, "Επικοινωνία" κατά 2,2%, κ.λπ. Οι τιμές στην ομάδα "Διατροφή και μη 
αλκοολούχα ποτά" αυξήθηκε κατά 2,7%. Οι τιμές στην υποομάδα "φρούτων" αυξήθηκαν κατά 13,2%, 
ακολουθούμενη από την υποομάδα "λαχανικά συμπεριλαμβανομένων πατάτες» κατά 8,8%, «ψάρια» κατά 
3,6%, "ζάχαρη, μαρμελάδες και επιδόρπια" κατά 0,7%, κ.λπ. Εντωμεταξύ οι τιμές στην ομάδα "γάλα, τυρί και 
αυγά» μειώθηκε κατά 2,9%, ακολουθούμενη από την ομάδα "λάδι και μείγματα" κατά 1,3%, στην ομάδα «καφές 
και τσάι» κατά 1,4%, "κ.λπ. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση ήταν στην 
ομάδα "Υγεία" κατά 1,9%, ακολουθούμενη από "Ένδυση και υπόδηση" κατά 1,3%, και τις «Μεταφορές» κατά 
1,1% κ.λπ. 
Το μηνιαία ποσοστό των τιμών καταναλωτή ήταν -1,1%. Σε σύγκριση με το Μάιο του 2015 οι τιμές μειώθηκαν 
περισσότερο, στις ομάδες "Υγεία" κατά 3,1%, ακολουθούμενη από την "Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά" 
κατά 2,3%. Οι τιμές που σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση ήταν στην ομάδα «Μεταφορές» κατά 0,4%. Η τιμή 
του ντίζελ σημείωσε αύξηση κατά 2,1%, σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες και η τιμή του πετρελαίου, 
σημείωσες αύξηση κατά 1,6%. 
 
Στατιστικά στοιχεία για την ανεργία – α’ τρίμηνο 2015 
Κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2015, ο μέσος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων ήταν 145.478. Ο 
αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων είναι υψηλότερος στους νομούς των Τιράνων, Φίερι, Ελμπασάν και 
Σκόδρα. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων κατά το α’ τρίμηνο του 2015 αυξήθηκε κατά 1,4% ή 1.971 
άτομα, σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2014. Το εν λόγω ποσοστό αυξάνεται από το δ’ τρίμηνο του 2014, έως το 
α’ τρίμηνο του 2015 κατά 3,9%. Κατά το α’ τρίμηνο του 2015, 4,9% των εγγεγραμμένων ατόμων που αναζητούν 
εργασία λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Στο νομό Τιράνων, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων που έλαβαν 
το επίδομα ανεργίας, αντιπροσωπεύει το 9,3% του συνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων. Στο νομό 
Αργυροκάστρου η κατηγορία αυτή αντιπροσωπεύει 4,2% των εγγεγραμμένων ατόμων που αναζητούν εργασία. 
Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, κατά το α’ τρίμηνο του 2015 ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων 
που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας έχει μειωθεί κατά 434 άτομα. Σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 
προηγούμενου έτους, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας αυξήθηκε κατά 
99 άτομα. Το επίσημο ποσοστό ανεργίας για το α’ τρίμηνο του 2015 είναι 13,3%. 
 
 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 

 
Υπογραφή Συμφωνίας με την Ελλάδα 
Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του στην Αλβανία, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών κ. Ν. Κοτζιάς, 
υπέγραψε με τον Αλβανό ομόλογό του D. Dushati Συμφωνία συνεργασίας για την προώθηση της ενταξιακής 
πορείας της Αλβανίας στην ΕΕ. 
 
 

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 
Επίσκεψη Γερμανίδας Καγκελαρίου στα Τίρανα (8.7.2015) 
Η Γερμανίδα Καγκελάριος κα Angela Merkel επισκέφθηκε τα Τίρανα, στις 8.7.2015. Κατά την παραμονή της στα 
Τίρανα, συναντήθηκε με τον Α/Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Bujar Nishani και τον Α/ΠΘ κ.Edi Rama. Την ίδια 
ημέρα, πραγματοποιήθηκε Γερμανο-Αλβανικό Επιχειρηματικό Συνέδριο στους χώρους του γερμανικών 
συμφερόντων Tirana Business Park. Κύριος στόχος της επίσκεψης ήταν η δικτύωση ανάμεσα σε γερμανικές και 
αλβανικές επιχειρήσεις και η ανεύρεση συνεργασιών με το αλβανικό δημόσιο. Τις παραμονές της άφιξής της, ο 
Πρέσβυς της Γερμανίας στην Αλβανία, κ. Helmut Hoffman, ο Αλβανός Υπουργός Οικονομικών, κ. Shkelqim Cani, ο 
Αλβανός Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, κ. Arben Ahmetaj και 
ο Αντιπρόεδρος της Αλβανικής Κυβέρνησης, κ. Niko Peleshi, υπέγραψαν έξι (6) συμφωνίες, αξίας 118 εκ. € για την 
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χρηματοδότηση έργων για τη βελτίωση των υδάτων και της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, για την ασφάλεια των 
φραγμάτων και την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης λυμάτων. 
 
Επίσκεψη Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στα Τίρανα (14-16.7.2015) 
Στο πλαίσιο της περιοδείας του στα Δυτικά Βαλκάνια, επισκέφθηκε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, κ. Νίκος 
Κοτζιάς τα Τίρανα. Κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς του, συναντήθηκε με την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία 
της Αλβανίας, καθώς και με εκπροσώπους της εδώ Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας. Η επίσκεψη καλύφθηκε 
ευρέως από τον εδώ τύπο και αποτιμήθηκε ως θετική και εποικοδομητική για τις διμερείς σχέσεις των δυο 
κρατών. Ειδικότερα, ο κ. Κοτζιάς  συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Αλβανικής Δημοκρατίας, κ. Bujar Nishani, 
τον Α/ΠΘ, κ. Edi Rama, τον Αλβανό ομόλογό του, κ. Ditmir Bushati, τον Πρόεδρο της Α/Βουλής κ. Ilir Meta, και 
τον Αρχηγό της Αντιπολίτευσης κ. Lulzim Basha. Κατά την επίσκεψή του υπεγράφησαν τρία σημαντικά κείμενα 
για τη συνεργασία των δυο χωρών στους τομείς της γεωργίας, του τουρισμού και της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης (βλ. προηγούμενα κεφάλαια). 
 
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 
 
Πρόγραμμα αδελφοποίησης της INSTAT με την CSO της Ιρλανδίας 
Στις 17 Ιουνίου τ.έ., η Αλβανική Στατιστική Αρχή (INSTAT) και το Κεντρικό Στατιστικό Γραφείο της Ιρλανδίας (CSO) 
υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου των Ευρωπαίων Στατιστικολόγων, παρουσία 
της Γενικής Δ/ντριας της Eurostat, κας Mariana Kotzeva. Η συμφωνία έχει ως στόχο τη συνεργασία και τη 
μεταφορά τεχνογνωσίας, προκειμένου η INSTAT να υιοθετήσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
 
 

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις στην Αλβανία   

Εθνική Έκθεση για τα Παιδιά ΕΧPO FEST (1 Ιουλίου  - 30 Αυγούστου 2015) 
Η Ένωση Περιπατητικών Παιχνιδιών Διασκέδασης διοργανώνει, κατά το διάστημα 1η Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 
2015, την Εθνική Έκθεση για τα Παιδιά ΕΧPO FEST, σε διάφορες πόλεις της Αλβανίας και συγκεκριμένα στην 
Αυλώνα, στο Δυρράχιο, στο Σεντζίν και στη Βελιπόγε. Στην Κορυτσά, η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 10 έως 
30 Αυγούστου 2015. 
 
Εθνική Περιφερειακή Έκθεση στους Αγίους Σαράντα (14-16.08.2015) 
Το Εθνικό Κέντρο Εκθέσεων (QKP) και το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας της Αλβανίας διοργανώνουν γενική έκθεση στους Αγίους Σαράντα, από 14 έως 16 
Αυγούστου 2015. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://qkp.gov.al/. 
 
 
 
Η Προϊσταμένη 
 
 
Παγώνα Λάρδα 
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