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1.Επιχειρηµατική δραστηριότητα 
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

 
Ακύρωση 14 συµβάσεων παραχώρησης Υ/Η εργοστασίων 
Ο Α/Υπουργός Ενέργειας και Βιοµηχανίας, κ. D. Gjiknuri υπέγραψε την ακύρωση 14 συµβάσεων 
παραχώρησης για την κατασκευή 30 Υ/Η εργοστασίων, λόγω νοµικών παρατυπιών και µη 
συµµόρφωσης των εταιρειών µε τους όρους των συµβάσεων. 
 
Αλλαγή ονοµασίας της CEZ – Distribution 
Κατόπιν επίτευξης συµφωνίας ανάµεσα στον όµιλο CEZ και την Α/κυβέρνηση, στις 17.07.2014, η 
Α/Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ERE) ενέκρινε την µετονοµασία της εταιρείας διανοµής ηλεκτρικής 
ενέργειας «CEZ Distribution» σε «Electric Energy Distribution Operator». 
 
Νέοι κανόνες λειτουργίας για τα πρατήρια βενζίνης 
Το Α/Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε, στις 22.07.2014, νέους κανόνες για τις αποστάσεις, τα τεχνικά 
πρότυπα και τις προδιαγραφές των πρατηρίων βενζίνης. Η απόσταση ανάµεσα στα πρατήρια πρέπει 
να είναι κατ’ ελάχιστο 15 χλµ. και το µέγιστο 60 χλµ. Στις κύριες οδικές αρτηρίες µεταξύ πόλεων, η 
ελάχιστη απόσταση µειώνεται στα 10 χλµ., ενώ στις δευτερεύουσες οδικές αρτηρίες µεταξύ πόλεων στα 
6 χλµ. Απόσταση ασφαλείας 30 µέτρων πρέπει να τηρείται από σχολεία, νοσοκοµεία και παρόµοια 
κτίρια. Τα πρατήρια θα πρέπει να παρέχουν, ακόµη, λιπαντικά, µηχανική βοήθεια και επισκευή. Στις 
κύριες οδικές αρτηρίες, τα πρατήρια θα πρέπει να παρέχουν τουαλέτες. 
 

1.2 Κλάδος κατασκευών και real estate 

 
Μείωση αριθµού αδειών κατασκευής, α΄ τρίµηνο 2014  
Σύµφωνα µε στοιχεία της INSTAT, ο αριθµός των αδειών κατασκευής συνέχισε την πτωτική του πορεία 
και κατά το α΄ τρίµηνο 2014. Συγκεκριµένα, εκδόθηκαν 58 άδειες, σε αντιδιαστολή µε τις 210 του δ΄ 
τριµήνου 2013. Η κατασκευαστική δραστηριότητα εστιάσθηκε στα Τίρανα, την Αυλώνα και την 
Σκόνδρα, µε 50 άδειες να αφορούν τις εν λόγω περιοχές. Όσον αφορά στην αξία των κτισµάτων, οι 
ανωτέρω άδειες αντιστοιχούν σε 6 δισ. Λεκ. ήτοι 64% λιγότερο από το τελευταίο τρίµηνο του 2013. 
Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Αλβανίας, οι τιµές των κατοικιών στα Τίρανα µειώθηκαν κατά 10,2% σε 
σχέση µε το δ΄ τρίµηνο 2013. 
 
Χρήση γης από τον ΤΑΡ 
Το µεγαλύτερο µέρος της γης που απαιτείται για την υλοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ στην 
Αλβανία πρόκειται να ενοικιαστεί και όχι να αγοραστεί. ∆ύο τµήµατα γης, εκτάσεως περίπου 40 
εκταρίων, πρόκειται να αγοραστούν, όπου θα κατασκευασθούν οι δύο σταθµοί συµπίεσης και 
µέτρησης. 
 
 

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 
ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 

 
Επισκόπηση οικονοµικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο 

 
Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα 

Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων 
 Σύνταξη -Επιµέλεια: Φανή Πανταζή, Γραµµατέας ΟΕΥ Α’ 
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1.3 Τοµέας τηλεπικοινωνιών 

 
∆ιαγωνισµός για χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την χρήση της 
τεχνολογίας 4G - ΛΗΞΗ 15.09.2014 
H A/Αρχή Ηλεκτρονικών και Ταχυδροµικών Επικοινωνιών (AKEP) προκήρυξε διαγωνισµό για την 
χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που χρησιµοποιούνται από την τεχνολογία 4G. Θα 
δοθούν 4 άδειες (σηµείωση: στον τοµέα της κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία δραστηριοποιούνται 4 
πάροχοι), αλλά οι ενδιαφερόµενες εταιρείες µπορούν να υποβάλουν προσφορά για περισσότερες από 
µία. Η τιµή θα αποτελεί το µοναδικό κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού ανάµεσα στις 
επιχειρήσεις που κατέχουν την τεχνική και οικονοµική δυνατότητα για την παροχή της υπηρεσίας. Οι 
άδειες θα έχουν διάρκεια 15 ετών, η οποία δύναται να ανανεωθεί. Η προθεσµία υποβολής προσφορών 
λήγει στις 15.09.2014, 10:00 τ.ώ. και τα αποτελέσµατα αναµένονται να ανακοινωθούν µετά από 1 µήνα. 
Από την λήψη της άδειας, οι εταιρείες θα έχουν περιθώριο 2 µηνών για την έναρξη παροχής της 
υπηρεσίας. Το τεύχος δηµοπράτησης (στην αλβανική γλώσσα) είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα: 
http://www.akep.al/index.php/en/component/content/article/15-njoftime-a-aktivitete-/287-announcement-
for-public-tender-imt 
 
Τέλος στη διακριτική µεταχείριση από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας 
Η Α/Αρχή Ηλεκτρονικών και Ταχυδροµικών Επικοινωνιών (AKEP), µετά από σύσταση της Αρχής 
Ανταγωνισµού, συνέταξε έκθεση για την αλβανική αγορά κινητής τηλεφωνίας και προτείνει τη ρύθµιση 
των τιµολογίων λιανικής. Η εν λόγω ρύθµιση θα βάλει τέλος στα αυξηµένα τιµολόγια για τις κλήσεις 
εκτός του δικτύου των εταιρειών, καθώς και στις µεγάλες διαφορές µεταξύ του κανονικού τιµολογίου και 
των πακέτων προσφορών των εταιρειών. Σύµφωνα µε την AKEP, αν τα πακέτα προσφορών έχουν 
διάρκεια άνω των 2 µηνών, το τιµολόγιό τους θα πρέπει να µετατραπεί σε κανονικό. 
 

1.4 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τοµέας 

 
Κέρδη για το τραπεζικό σύστηµα, Ιανουάριος - Μάιος 2014 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα που επικαλούνται στοιχεία της Αλβανικής Ένωσης Τραπεζών, το τραπεζικό 
σύστηµα, κατά τους πρώτους πέντε µήνες του 2014, παρουσίασε κέρδη της τάξης των 4,9 δισ. Λεκ (35 
εκ. €), πέντε φορές περισσότερα από εκείνα της ίδιας περιόδου του 2013. Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, 
το ύψος των µη εξυπηρετούµενων δανείων, τον Μάιο 2014, ανήλθε σε 23,9%, καταγράφοντας ελάχιστη 
αύξηση σε σχέση µε αυτό του Απριλίου τ.έ. (23,9%). 
 

Μείωση επιτοκίων καταθέσεων από την Τράπεζα της Αλβανίας 
Το Εποπτικό Συµβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας µείωσε τα επιτόκια καταθέσεων, µε στόχο την 
ενθάρρυνση των τραπεζών για χρησιµοποίηση των αποθεµάτων τους για χορήγηση δανείων. Το 
επιτόκιο στα αποθέµατα σε ευρώ θα είναι 0,1% χαµηλότερο από το επιτόκιο καταθέσεων που 
καθορίζεται από την ΕΚΤ. Το µέτρο δεν επηρεάζει τα υποχρεωτικά αποθέµατα των εµπορικών 
τραπεζών σε ευρώ, αλλά τα ποσά που υπερβαίνουν την εν λόγω υποχρέωση. 
 
Μείωση επιτοκίων δανεισµού 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, κατά τους πέντε πρώτους µήνες του 2014, το µέσο 
επιτόκιο δανεισµού ανεξαρτήτως διάρκειας διαµορφώθηκε στο 8,9%, σε αντιδιαστολή µε το 10,9% της 
αντίστοιχης περιόδου του 2013. 
 
Ενεργοποίηση τραπεζών ως προς τον δανεισµό 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα που επικαλούνται στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, τα φυσικά 
πρόσωπα και οι επιχειρήσεις έλαβαν, τον Μάιο τ.έ., κατά 0,5% περισσότερα δάνεια από τον 
προηγούµενο µήνα. Η αύξηση του δανεισµού προήλθε σχεδόν αποκλειστικά από επιχειρήσεις και ήταν, 
κυρίως, σε ξένο νόµισµα. 
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Στήριξη της EBRD για την ασφάλιση καταθέσεων 
Η EBRD υποστηρίζει την Αλβανική Αρχή Ασφάλισης Καταθέσεων παρέχοντάς της γραµµή πίστωσης 
ύψους 100 εκατ. €. Η γραµµή πίστωσης είναι πλήρως εγγυηµένη από την αλβανική κυβέρνηση και θα 
παράσχει πόρους στην Αλβανική Αρχή Ασφάλισης Καταθέσεων για την αποζηµίωση καταθετών, 
εφόσον προκύψει ανάγκη. Επίσης, παρέχεται πρόγραµµα τεχνικής βοήθειας, ύψους 300.000 €, για τον 
εκσυγχρονισµό της εν λόγω αρχής. 
 
Νέο χαρτονόµισµα των 5000 Λεκ 
Στις 9.07.2014, κυκλοφόρησε το νέο χαρτονόµισµα των 5000 Λεκ, έκδοσης 2013, το οποίο έχει την ίδια 
εµφάνιση µε το χαρτονόµισµα εκδόσεως 2007, αλλά συµπεριλαµβάνει πιο αξιόπιστα στοιχεία 
ασφαλείας. 
 
Κέρδη για τον ασφαλιστικό τοµέα, α΄ εξάµηνο 2014 
Σύµφωνα µε την Α/ Χρηµατοοικονοµική Αρχή Εποπτείας (AMF), κατά το α΄ εξάµηνο 2014, οι 
ασφαλιστικές εταιρείες συνέλεξαν ασφάλιστρα αξίας 5,3 δισ. Λεκ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 
35%, κυρίως εξαιτίας της συντονισµένης από όλες τις εταιρείες αύξησης του ύψους των ασφαλίστρων 
για την υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων, στις αρχές του έτους. Η σχέση ζηµιών προς ασφάλιστρα 
στην ασφαλιστική αγορά της Αλβανίας ανέρχεται σε 24,7% ενώ σε άλλες χώρες είναι 50%. 
 
Ανάπτυξη ασφαλιστικών προϊόντων για την αντισεισµική προστασία 
Σε υλοποίηση των προτάσεων της Παγκόσµιας Τράπεζας, ξεκίνησε το πρόγραµµα της παροχής 
τεχνικής βοήθειας προς την Α/Χρηµατοοικονοµική Αρχή Εποπτείας (AMF), προκειµένου να ενθαρρυνθεί 
η µεταρρύθµιση της ασφαλιστικής αγοράς. Εκτός από την ενίσχυση της εποπτείας και της ρύθµισης της 
αγοράς, το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ασφαλιστικών προϊόντων για την προστασία σε 
περίπτωση σεισµού.  
 

1.5 Τοµέας Υγείας και Περιβάλλοντος 

 
Παροχές δηµόσιας υγείας από ιδιωτικές επιχειρήσεις 
Ο Α/Υπουργός Υγείας κ. I. Beqaj πρότεινε µέρος του προγράµµατος δηµόσιας υγείας να παρέχεται σε 
συνεργασία µε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ξεκινώντας από δωρεάν τσεκ-απ για άτοµα ηλικίας 40-65 ετών. 
Οι εν λόγω υπηρεσίες θα συνεχίσουν να είναι δωρεάν για τους ασθενείς, µε το σύνολό τους να 
καλύπτεται από το Ταµείο Ασφάλισης Υγείας.  
 
Υψηλές δαπάνες για φάρµακα 
Σύµφωνα µε έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας, οι Αλβανοί πολίτες πληρώνουν τοις µετρητοίς το 55% 
των φαρµάκων τους, το υψηλότερο ποσοστό σε όλη την περιοχή. Σηµειώνεται ότι το 3% των 
οικογενειών χρεοκοπεί εξαιτίας των ιατροφαρµακευτικών δαπανών. Στην Αλβανία, το 1/5 του 
εισοδήµατος δαπανάται για την υγεία. Οι δηµόσιες δαπάνες για την υγεία, από την άλλη πλευρά, 
ανέρχονται µόνο στο 2,6% του ΑΕΠ. 
 
Ίδρυση Επιθεώρησης ∆ηµόσιας Υγείας 
Ιδρύθηκε στην Αλβανία, για πρώτη φορά, Επιθεώρηση ∆ηµόσιας Υγείας. Οι αρµοδιότητές της έγκεινται 
στη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών, την τήρηση των υγειονοµικών όρων των επιχειρήσεων, 
τον έλεγχο της ηχητικής και περιβαλλοντολογικής ρύπανσης, καθώς και στην επιβολή του νόµου κατά 
του καπνίσµατος. 
 
Έναρξη εργασιών για την κατασκευή µονάδας επεξεργασίας λυµάτων στα Τίρανα  
Στις 9.7.2014, ο Α/Υπουργός Μεταφορών και Υποδοµών εγκαινίασε την έναρξη των εργασιών για την 
κατασκευή µονάδας επεξεργασίας λυµάτων στα Τίρανα. Το έργο θα εξυπηρετήσει περίπου 350.000 
κατοίκους της πρωτεύουσας και περιλαµβάνει 11 χλµ. αγωγών, έναν κύριο συλλέκτη και έναν συλλέκτη 
για το νότιο µέρος του ποταµιού Lana, καθώς και εργοστάσιο επεξεργασίας µε δυναµικότητα 95.000 
λίτρων την ηµέρα. Το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός 2 ετών. 
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1.6 Τοµέας Μεταφορών 

 
Συµβάσεις παραχώρησης για τη συντήρηση των εθνικών οδών 
Σχέδιο νόµου που κατατέθηκε στην Α/Βουλή θέτει τη νοµική βάση για την ανάθεση, µε το καθεστώς της 
παραχώρησης και την επιβολή διοδίων, της συντήρησης των αυτοκινητοδρόµων και των 
σηµαντικότερων εθνικών οδών. Ένας από τους πρώτους αυτοκινητοδρόµους που αναµένεται να 
εφαρµοσθεί το νέο σύστηµα είναι ο ∆υρραχίου – Κούκες. ∆ιόδια ενδέχεται να επιβληθούν και στον 
αυτοκινητόδροµο Τίρανα – Ελµπασάν. Σύµφωνα µε την κυβέρνηση, η παραχώρηση προβάλλει ως 
µοναδική λύση, καθώς τόσο η ολοκλήρωση κάποιων δρόµων όσο και η συντήρησή τους δεν µπορεί να 
χρηµατοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισµό. 
 
Κατεδαφίσεις για τον νέο περιφερειακό των Τιράνων 
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του νέου περιφερειακού των Τιράνων, περισσότερα από 200 κτίρια θα 
κατεδαφισθούν. Τα 15 εξ αυτών έχουν ήδη απαλλοτριωθεί και αποζηµιωθεί, ενώ τα 80 έχουν µεν 
απαλλοτριωθεί, αλλά αναµένεται  η καταβολή των αποζηµιώσεων στους ιδιοκτήτες.  
 
Συµπερίληψη του λιµανιού του Shengjin στα δροµολόγια των τουριστικών πρακτόρων 
Σύµφωνα µε τον Α/Υπουργό Μεταφορών και Υποδοµών, κ. E. Haxhinasto, σύντοµα πρόκειται να 
συµπεριληφθεί το λιµάνι του Shengjin στα δροµολόγια των τουριστικών πρακτόρων, καθώς 
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη νέα αποβάθρα και την εκβάθυνση του πυθµένα. Η ευρύτερη 
χρησιµοποίηση του εν λόγω λιµανιού θα βελτιώσει την µετακίνηση των ταξιδιωτών από τη Βόρεια 
Αλβανία στην Ιταλία και αντιστρόφως. 
 
Απολογισµός τερµατικού σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων ∆υρραχίου 
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2014, ο σταθµός έχει χειριστεί 2.335 τόνους εµπορευµάτων 
περισσότερους από την ίδια περίοδο του 2013. Τα πλοία και τα φέρρυ έχουν επεξεργασθεί συνολικά 
1.452.752 τόνους φορτίου, ήτοι 0,2% περισσότερους από το πρώτο πεντάµηνο του 2013.Οι εξαγωγές 
εµφανίζονται µειωµένες κατά 10%, κυρίως λόγω της µείωσης στις εξαγωγές τσιµέντου και 
µεταλλευµάτων νικελίου-σιδήρου, οι οποίες είχαν αυξηθεί σηµαντικά κατά το 2013. Από την άλλη, οι 
εξαγωγές χρωµίου και κλίνκερ αυξήθηκαν. Σύµφωνα µε πηγές του λιµανιού ∆υρραχίου, οι εισαγωγές 
κατέγραψαν αύξηση 9%, φθάνοντας τους 818.130 τόνους, σε αντιδιαστολή µε τους 747.152 τόνους της 
ίδιας περιόδου του 2013. 
 
Συνεργασία EUROCONTROL και ALBCONTROL για την υλοποίηση του «Single European Sky» 
Κατά τη συνάντηση του Α/Υπουργού Μεταφορών και Υποδοµών, κ. E. Haxhinasto µε τον Γενικό 
∆ιευθυντή του EUROCONTROL, κ. F. Brenner, συζητήθηκε η συνεργασία ανάµεσα στον τελευταίο και 
την αλβανική αρµόδια υπηρεσία ALBCONTROL τόσο για την υλοποίηση του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού – Single European Sky» όσο και για την προετοιµασία µελέτης σκοπιµότητας για το 
σχεδιαζόµενο αεροδρόµιο στη Νότιο Αλβανία. 
 

1.7 Τοµέας Τροφίµων και Γεωργίας 

 
Ακατάλληλες συνθήκες στην κεντρική λαχαναγορά των Τιράνων “Dinamo” 
H A/Εθνική Αρχή Τροφίµων έπαυσε τη λειτουργία 48 καταστηµάτων στην κεντρική λαχαναγορά των 
Τιράνων, λόγω ελλιπών συνθηκών υγιεινής. Σε 7 επιχειρήσεις επεβλήθησαν πρόστιµα, ενώ σε 17 
παραδόθηκαν προειδοποιήσεις. 
 
Αυξηµένες τιµές αγροτικών προϊόντων 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, οι τιµές των αγροτικών προϊόντων εµφανίζονται υψηλότερες κατά 20-30 
Λεκ/κιλό σε σχέση µε το προηγούµενο καλοκαίρι. Τα προϊόντα που εµφανίζονται ανατιµηµένα είναι 
κυρίως λαχανικά, όπως πράσινες πιπεριές, τοµάτες και αγγούρια. 
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Ανεπίσηµη αγορά ελαιολάδου 
Σύµφωνα µε την Αλβανική Ένωση Παραγωγών Ελαιολάδου, το νοθευµένο ελαιόλαδο που πωλείται 
στην αλβανική αγορά ανέρχεται στο 60-70% της συνολικά πωληθείσας ποσότητας ελαιολάδου. 
 
Χαµηλή στάθµη τεχνολογίας και ανεπισηµότητα στην γεωργία 
Σύµφωνα µε έρευνα της Ένωσης Ξένων Επενδυτών Αλβανίας, το 40% των αγροτών πραγµατοποιούν 
τις εργασίες τους είτε χειρωνακτικά είτε µη χρήση ζώων. Ακόµη, η πλειονότητα πωλεί µόνη της τα 
προϊόντα της, ενώ το 88% των αγροτών δεν είναι εγγεγραµµένοι ως κατ’ επάγγελµα αγρότες. 
 

1.8 Τουριστικός τοµέας 

 
Το 1ο Sofitel στα Τίρανα 
 Ο όµιλος Αccor θα ανοίξει το 1ο Sofitel στην Αλβανία και συγκεκριµένα στα Τίρανα, µε την ονοµασία 
Sofitel Tirana Palace. Το έργο περιλαµβάνει, ακόµη, σχολείο φιλοξενίας και εστίασης µε περιφερειακό 
χαρακτήρα, προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνεχής εκπαίδευση. 
 
Αύξηση της τουριστικής κίνησης 
Σύµφωνα µε δηλώσεις της Α/Υπουργού Αστικής Ανάπτυξης και Τουρισµού, κα E. Gjermeni, ο αριθµός 
των τουριστών στην Αλβανία καταγράφει, έως τώρα, αύξηση 27% σε σχέση µε τον προηγούµενο 
χρόνο. Ακόµη, οι τουρίστες δεν προέρχονται µόνο από την ευρύτερη περιοχή, αλλά και από χώρες 
όπως η Σουηδία, Σλοβακία, Πολωνία, Αυστρία, Γερµανία, Ρωσία, Κίνα και Ιαπωνία. 
 
Ελεύθερη πρόσβαση στο ίντερνετ στις παραθαλάσσιες περιοχές 
Η Α/Υπουργός Καινοτοµίας και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, κα M. Harito εγκαινίασε πρωτοβουλία για την 
ελεύθερη πρόσβαση στο ίντερνετ (µέσω Wi-fi) σε 16 παραλίες της Αλβανίας. Η πρωτοβουλία αυτή 
έρχεται να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχονται στους τουρίστες. 
 

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος 

 
Ιδιωτικά κοιµητήρια 
Στις 17.07.2014, το Α/Κοινοβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του Νόµου 9220 από 15.04.2004, έτσι 
ώστε να επιτρέπει την εγκατάσταση ιδιωτικών κοιµητηρίων στην χώρα. Επίσης, τίθεται το θεσµικό 
πλαίσιο για εναλλακτικούς τρόπους ταφής (π.χ. επιτοίχια). 
 
Νοµοσχέδιο για την βιοµηχανία στοιχηµάτων 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, σχέδιο νόµου για τη βιοµηχανία στοιχηµάτων προβλέπει την υποχρεωτική 
καταγραφή των στοιχείων όλων των παικτών στα καζίνο και τη διατήρηση αρχείου για 3 χρόνια. 
Επίσης, προβλέπονται περιορισµοί για κυβερνητικούς υπαλλήλους, ενώ τα στοιχήµατα θα 
επιτρέπονται µόνο σε άτοµα άνω των 21 ετών. 
 
Λιανικό εµπόριο, α΄ τρίµηνο 2014 
Ο δείκτης του κύκλου εργασιών του λιανικού εµπορίου, κατά το α΄ τρίµηνο 2014, καταγράφεται κατά 
5,7% υψηλότερος από το α΄ τρίµηνο 2013. Η αύξηση περιορίζεται στο 4,5% αν δεν υπολογισθούν οι 
λιανικές πωλήσεις καυσίµων. Ο δείκτης για την οµάδα «Τρόφιµα, ποτά και καπνός σε εξειδικευµένα και 
µη καταστήµατα» αυξήθηκε κατά 0,5%, µε την υποοµάδα «Τρόφιµα, ποτά και καπνός σε µη 
εξειδικευµένα καταστήµατα» να σηµειώνει αύξηση 4,8%. Ο δείκτης για την οµάδα «Μη διατροφικά 
προϊόντα σε εξειδικευµένα και µη καταστήµατα», µη συµπεριλαµβανοµένων των λιανικών πωλήσεων 
καυσίµων, κατέγραψε την µεγαλύτερη αύξηση (9,6%). Ο δείκτης του κύκλου εργασιών για την οµάδα 
«Λιανική πώληση καυσίµων σε εξειδικευµένα καταστήµατα» αυξήθηκε κατά 7,5% σε σχέση µε το α΄ 
τρίµηνο του 2013, αλλά σηµείωσε µείωση 11,1% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο (δ΄ τρίµηνο του 
2013). 
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Επιδόσεις κλάδων της Α/Οικονοµίας 
Σύµφωνα µε στοιχεία της INSTAT, ο δείκτης του κύκλου εργασιών, κατά το α΄ τρίµηνο 2014, ανήλθε σε 
102,6%. Η ετήσια αύξηση ανήλθε σε 1,7%, σε αντιδιαστολή µε το 1,2% του α΄ τριµήνου 2013. Η αύξηση 
οδηγήθηκε από τους τοµείς της βιοµηχανίας (+3,8%) και των υπηρεσιών (+4%). Ο τοµέας της 
βιοµηχανίας επηρεάστηκε κυρίως από την αύξηση 18% της βιοµηχανίας εξόρυξης. Μείωση 4,9% σε 
σχέση µε το α΄ τρίµηνο 2013 κατέγραψε η κατασκευαστική δραστηριότητα. Ο κύκλος εργασιών των 
υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 4% σε σχέση µε το α΄ τρίµηνο 2013, µε το εµπόριο να καταγράφει αύξηση 
3,9%, οι ταχυδροµικές υπηρεσίες 9,6%, οι επικοινωνίες 19,2% και τα τουριστικά πρακτορεία 30,7%. 
Μείωση κατέγραψε ο κλάδος του λιανικού και χονδρικού εµπορίου και επισκευής οχηµάτων κατά 2,2%, 
οι θαλάσσιες µεταφορές κατά 8,5%, τα ξενοδοχεία κατά 4,3% και οι τηλεπικοινωνίες κατά 2,5%. 
 
Βελτίωση του βαθµού χρησιµοποίησης του παραγωγικού δυναµικού, β΄ τρίµηνο 2014 
Σύµφωνα µε έρευνα της Τράπεζας της Αλβανίας, κατά το β΄ τρίµηνο 2014, ο βαθµός χρησιµοποίησης 
του παραγωγικού δυναµικού στην βιοµηχανία ανήλθε στο 71,6%, βελτιωµένος κατά 0,8% σε σχέση µε 
το προηγούµενο τρίµηνο. Στον τοµέα των υπηρεσιών, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 2,6% (74,1%) και στο 
εµπόριο κατά 1% (77,6%). Στον κατασκευαστικό τοµέα, ο βαθµός χρησιµοποίησης του παραγωγικού 
δυναµικού ανήλθε στο 56,6%, βελτιωµένος κατά 0,8% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, αλλά 9 
µονάδες χαµηλότερα από τον ιστορικό µέσο όρο. 
 
Θέση σε ισχύ του νέου νόµου για τη βιοµηχανική ιδιοκτησία 
Στις 10.07.2014, τέθηκε σε ισχύ ο Νόµος 55/2014 «Τροποποιήσεις και Προσθήκες στον Νόµο 9947 
(07.07.2008) για τη βιοµηχανική ιδιοκτησία», µε τη δηµοσίευσή του στο τεύχος 96/2014 της Επίσηµης 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Ο ως άνω νόµος µαζί µε τον Νόµο «Τροποποιήσεις και Προσθήκες στο 
Νόµο 8488 (13.05.1999) ως προς την προστασία των τοπογραφιών ολοκληρωµένων κυκλωµάτων», ο 
οποίος εγκρίθηκε από το Α/Κοινοβούλιο στις 26.06.2014, εναρµονίζεται το θεσµικό πλαίσιο της 
Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο. 
 
Επέκταση του έργου ASYCUDA της UNCTAD για τα αλβανικά τελωνεία 
Εκπρόσωποι της τελωνειακής διοίκησης και της UNCTAD υπέγραψαν στις 30.06.2014 την επέκταση 
του έργου ASYCUDA, το οποίο αφορά στον εκσυγχρονισµό των τελωνείων. Η επέκταση στοχεύει στην 
πλήρη εφαρµογή των ηλεκτρονικών πληρωµών στα α/τελωνεία. 
 
Θετικές αλλαγές στη λειτουργία των φορολογικών αρχών 
Στις 17.07.2014, το Α/Κοινοβούλιο ενέκρινε νόµο που θεσπίζει το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ως 
αποδεκτό µέσο για την επικοινωνία µε τις φορολογικές αρχές. Επίσης, απλοποιείται η διαδικασία για 
την µετάβαση στο µητρώο ανενεργών φορολογουµένων.  
 

Ηλεκτρονική υποβολή οικονοµικών καταστάσεων 
Από τον Ιούλιο 2014, το Εθνικό Γραφείο Εγγραφής (QKR) δέχεται την ηλεκτρονική υποβολή του ετήσιου 
ισολογισµού των εταιρειών, µε αποστολή στο email bilance@qkr.gov.al. 
 

2. Η αλβανική οικονοµία 

Έγκριση εκταµίευσης 26,7 εκ. € από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 
Το Εκτελεστικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου ολοκλήρωσε στις 30.6.2014 την 
αξιολόγηση των οικονοµικών επιδόσεων της Αλβανίας και ενέκρινε την εκταµίευση 26,7 εκ. €. Με αυτή 
την έγκριση, το συνολικό ποσό που είναι αυτή τη στιγµή διαθέσιµο για την Αλβανία ανέρχεται σε 53,3 
εκ. €. 
 
∆ηµόσια Οικονοµικά, Ιούνιος 2014 
Σύµφωνα µε δελτίο του Ινστιτούτου ∆ηµόσιας Πολιτικής και Καλής ∆ιακυβέρνησης της Αλβανίας (IPPM) 
που στηρίζεται σε στοιχεία του Α/Υπουργείου Οικονοµικών, τα δηµόσια έσοδα κατά τον Ιούνιο 2014 
ανήλθαν σε 30,58 δισ. Λεκ (218 εκ. €), σηµειώνοντας αύξηση 27,23% σε σχέση µε τον Ιούνιο 2013, η 
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οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τη φορολογία. Οι δαπάνες ανήλθαν σε 40,84 
δισ. Λεκ (292 εκ. €), καταγράφοντας αύξηση 12,74 σε σχέση µε τον Ιούνιο 2013, κυρίως λόγω της 
αύξησης των δαπανών για τα ειδικά ταµεία. Τέλος, οι δηµόσιες επενδύσεις ανήλθαν σε 5,85 δισ. Λεκ 
(42 εκ. €), ήτοι 14,91% χαµηλότερες από τον προηγούµενο χρόνο. Συγκεντρωτικά για την περίοδο 
Ιανουαρίου-Μαΐου 2014, τα έσοδα (18,55 δισ. Λεκ) εµφανίζονται αυξηµένα κατά 11,84% σε σχέση µε 
την ίδια περίοδο του 2013, οι δαπάνες (197,4 δισ. Λεκ) µειωµένες κατά 3,82% και οι δηµόσιες 
επενδύσεις µειωµένες κατά 52,16%. 
 
Αύξηση των οφειλετών 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογίας, στο τέλος Ιουλίου 2014, ο αριθµός των 
οφειλετών ανήλθε σε 9001, τέσσερις φορές περισσότεροι από το 2012. Μόνο κατά τους τελευταίους 
δυο µήνες, οι οφειλέτες αυξήθηκαν κατά 840. 
 
Στρατηγική για την ∆ιαχείριση των ∆ηµοσίων Οικονοµικών 2014-2020 
Το πρώτο σχέδιο της Στρατηγικής για την ∆ιαχείριση των ∆ηµοσίων Οικονοµικών 2014-2020 
παρουσιάστηκε την 1.07.2014 στο Υπουργείο Οικονοµικών, παρουσία εµπειρογνωµόνων από την ΕΕ, 
την Παγκόσµια Τράπεζα, το ∆ΝΤ κ.α. Το κείµενο στρατηγικής περιλαµβάνει τις απαραίτητες 
µεταρρυθµίσεις έως το 2020. Σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών, κ. S. Cani, η διατήρηση της 
µακροοικονοµικής σταθερότητας είναι µία από τις κύριες προτεραιότητες της κυβέρνησης. Η 
µεταρρύθµιση της ∆ιαχείρισης των ∆ηµοσίων Οικονοµικών θα υποστηριχτεί οικονοµικά µέσω του 
προενταξιακού προγράµµατος IPA II. 
 
Εξωτερικό εµπόριο, Μάιος 2014 
Σύµφωνα µε την INSTAT, τον Μάιο 2014, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 25 δισ. Λεκ (178 εκ. €), 
καταγράφοντας αύξηση 8,7% σε σχέση µε τον Μάιο 2013 και 11% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. 
Η µεγαλύτερη ετήσια αύξηση καταγράφηκε στις οµάδες «∆οµικά υλικά και µέταλλα» (58,7%), «Ένδυση 
και Υπόδηση» (24%) και «Χηµικά και Πλαστικά Προϊόντα» (19,6%). Την µεγαλύτερη ετήσια µείωση 
κατέγραψε η οµάδα «Ορυκτά, καύσιµα και ηλεκτρική ενέργεια» κατά 12,6%. Οι εισαγωγές, τον Μάιο 
τ.έ., ανήλθαν σε 48 δισ. Λεκ (343 εκ. €), σηµειώνοντας αύξηση 6,7% σε σχέση µε τον Μάιο 2013 και 
8,7% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. Η µεγαλύτερη ετήσια αύξηση καταγράφηκε στις οµάδες 
«∆έρµατα και υποπροϊόντα αυτών» (31,8%), «Μηχανήµατα, εξοπλισµός και µέταλλα» (15,7%) και  
«∆οµικά υλικά και µέταλλα» (14,8%). Την µεγαλύτερη ετήσια µείωση κατέγραψε η οµάδα «Χηµικά και 
Πλαστικά Προϊόντα» κατά 10,3%. Το εµπορικό έλλειµµα για τον Μάιο 2014 ανήλθε σε 23 δισ. Λεκ (164 
εκ. €), σηµειώνοντας αύξηση 4,5% σε σχέση µε τον Μάιο 2013 και 6,2% σε σχέση µε τον προηγούµενο 
µήνα. Το εµπόριο µε τις χώρες της ΕΕ καταλαµβάνει το 63,6% του εξωτερικού εµπορίου, µε κύριους 
εµπορικούς εταίρους την Ιταλία (34,1%), την Ελλάδα (8,5%), την Τουρκία (8,1%) και την Κίνα (6,8%). 
 
Εξωτερικό εµπόριο, Ιούνιος 2014 
Σύµφωνα µε την INSTAT, τον Ιούνιο 2014, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 22 δισ. Λεκ (157 εκ. €), 
καταγράφοντας αύξηση κατά 8,8%, σε σύγκριση µε τον Ιούνιο 2013 και µείωση 11,3%, σε σύγκριση µε 
τον Μάιο 2014. Η µεγαλύτερη ετήσια καταγράφηκε στις οµάδες «Κλωστοϋφαντουργικά και Υποδήµατα» 
(24,1%), «∆οµικά Υλικά και Μέταλλα» (23,9%) και «Χηµικά και Πλαστικά προϊόντα» (14,1%).  Την 
µεγαλύτερη ετήσια µείωση κατέγραψε η οµάδα «Μηχανήµατα, Εξοπλισµός και µέταλλα» κατά 23,7%. Η 
αξία των εισαγωγών τον Ιούνιο 2014 ήταν 49 δισ. Λεκ (350 εκ. €), σηµειώνοντας αύξηση κατά 17,9%, 
σε σύγκριση µε τον Ιούνιο 2013 και 1,4% σε σύγκριση µε τον προηγούµενο µήνα.  Η µεγαλύτερη ετήσια 
αύξηση καταγράφηκε στις οµάδες «Κατασκευές από ξύλο, και είδη από χαρτί» (35,2%), «∆έρµατα και 
∆ερµάτινα είδη» (31,8%), «Χηµικά και Πλαστικά προϊόντα» (24,6%) και «Μηχανήµατα, Εξοπλισµός και 
Μέταλλα» (18,9%). Το εµπορικό έλλειµµα για τον Ιούνιο 2014 ανήλθε σε 26 δισ. Λεκ (186 εκ. €), 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 27,5% σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του προηγούµενου 
έτους και 15,5% σε σύγκριση µε τον προηγούµενο µήνα τ.έ. Το εµπόριο µε τις χώρες της ΕΕ 
καταλαµβάνει το 65,4% του εξωτερικού εµπορίου, µε κύριους εµπορικούς εταίρους την Ιταλία (36,1%), 
την Ελλάδα (7,2%), την Τουρκία (6,5%) και την Κίνα (5,1%). 
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Έσοδα από τα τελωνεία, α΄ εξάµηνο 2014 
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014, τα έσοδα που συνέλεξαν τα αλβανικά τελωνεία ανήλθαν σε 
69,295 δισ. Λεκ (495 εκ. €), ήτοι 5 εκ. Λεκ (35,7 χιλ. €) περισσότερα από όσα είχαν προϋπολογισθεί και 
7,9 δισ. Λεκ περισσότερα από την ίδια περίοδο του 2013, καταγράφοντας αύξηση 12,9%. 
 
Ανάπτυξη της αλβανικής οικονοµίας, α΄ τρίµηνο 2014 
Σύµφωνα µε στοιχεία της INSTAT, η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία για το α΄ τρίµηνο 2014 αυξήθηκε 
κατά 1,65% σε σχέση µε το α΄ τρίµηνο 2013. Θετικά επίδρασε η βιοµηχανία µε αύξηση 8,24%, µε την 
εξορυκτική βιοµηχανία να καταγράφει αύξηση 41,62%, ενώ η µεταποιητική βιοµηχανία µείωση 9,87%.Η 
γεωργική δραστηριότητα παρουσίασε αύξηση 3,06% και ο κατασκευαστικός τοµέας µείωση 5,3%. Ο 
τοµέας των µεταφορών κατέγραψε µείωση 24,98%, ενώ η οµάδα των επικοινωνιών αυξήθηκε κατά 
3,64%. Σε σύγκριση µε το προηγούµενο τρίµηνο (δ΄ τρίµηνο 2013), η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία 
αυξήθηκε κατά 0,16%. 
 
∆είκτης Τιµών Καταναλωτή, Ιούνιος 2014 
Σύµφωνα µε την INSTAT, ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή, τον Ιούνιο 2014, παρουσίασε ετήσια µεταβολή 
1,5%. Σε σχέση µε τον Ιούνιο 2013, την µεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν οι οµάδες «Αγαθά και 
διάφορες υπηρεσίες» (8,2%), «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» (6,9%), «Ξενοδοχεία, Καφετέριες και 
Εστιατόρια» (2,4%) και «Τρόφιµα και µη αλκοολούχα ποτά» (2,1%). Μείωση κατέγραψαν οι οµάδες 
«Υγεία» (6,3%), «Ένδυση και Υπόδηση» (2%) και «Επικοινωνίες» (1,3%). Ο ∆είκτης Τιµών 
Καταναλωτή µειώθηκε κατά -0,7% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. 
 
Παρεµβάσεις από την Τράπεζα της Αλβανίας, α΄ τρίµηνο 2014 
Κατά το α΄ τρίµηνο 2014, η Τράπεζα της Αλβανίας προχώρησε σε ενέσεις ρευστότητας ύψους κατά 
µέσο όρο 21,22 δισ. Λεκ σε σύγκριση µε τα 16,05 δισ. Λεκ του δ΄ τριµήνου 2013. Το κύριο εργαλείο 
που χρησιµοποιήθηκε είναι οι συµφωνίες αγοράς και επαναπώλησης (reverse repurchase 
agreements), διάρκειας µιας εβδοµάδας και ενός µήνα.  
 
Αύξηση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών 
Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Αλβανίας, κατά το β΄ τρίµηνο 2014, παρατηρείται ελαφρά αύξηση της 
εµπιστοσύνης των καταναλωτών. Ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε κατά 2,4% σε σχέση µε το α΄ τρίµηνο. Σε 
αυτό συνεισέφερε η πιο αισιόδοξη άποψη σχετικά µε την εξέλιξη της ανεργίας, καθώς και µε την 
επίδοση των τοµέων της βιοµηχανίας, των υπηρεσιών, του εµπορίου και των κατασκευών. 
 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 
Επίσκεψη Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Τίρανα (30.6.2014) 
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Jose Manuel Barroso, κατά την επίσηµη επίσκεψή του στα 
Τίρανα, συναντήθηκε µε τον Α/ΠΘ κ. E. Rama, τον Α/Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, κ. B. Nishani, τον 
Πρόεδρο της Α/Βουλής κ. Ι. Meta και τον αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης κ. L. Basha. Ο κ. 
Barroso τόνισε ότι κλειδί και εγγύηση για να γίνει η Αλβανία µέλος της ΕΕ είναι η συναίνεση ανάµεσα 
στα κόµµατα και κάλεσε την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να συνεργασθούν µε σκοπό την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας. Ενθάρρυνε ακόµη την κυβέρνηση να συνεχίσει τον αγώνα ενάντια 
στο οργανωµένο έγκληµα, συνεργαζόµενη µε την Europol. 
 
Επίσηµη επίσκεψη Ιταλίδας Υπουργού Εξωτερικών στην Αλβανία (25.07.2014) 
Επίσηµη επίσκεψη στην Αλβανία πραγµατοποίησε η Ιταλίδα Υπουργός Εξωτερικών κα Federica 
Mogherini, στο πλαίσιο της Ιταλικής Προεδρίας στην ΕΕ. Συναντήθηκε µε τον Αλβανό οµόλογό της κ. D. 
Bushati, τον Πρόεδρο της Αλβανίας, κ. B. Nishani, τον Αντιπρόεδρο της Α/Κυβέρνησης, κ. N. Peleshi, 
τον Α/Πρόεδρο της Βουλής, κ. I. Meta και τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, κ. L. Basha. 
Υπεγράφη, ακόµη, Πρωτόκολλο Αναπτυξιακής Συνεργασίας ανάµεσα στο Υπουργικό Συµβούλιο της 
Αλβανίας και τη ∆ηµοκρατία της Αλβανίας για τα έτη 2014-2016, το οποίο προβλέπει οικονοµική 
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βοήθεια ύψους 81,7 εκ. €, σε τοµείς όπως οι φυσικοί πόροι, το ανθρώπινο δυναµικό, η κοινωνική 
συνοχή, η χρηστή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου κ.α. 
 

4. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις 
 
Επίσκεψη Προέδρου του Κοινοβουλίου στην Πορτογαλία (8.7.2014) 
Ο Πρόεδρος του Α/Κοινοβουλίου, κ. I. Meta πραγµατοποίησε επίσηµη επίσκεψη στην Λισσαβώνα, 
όπου συναντήθηκε µε την Πορτογαλίδα οµόλογό του, κα Maria da Assuncao Esteves και συζήτησαν την 
εµβάθυνση των διµερών πολιτικών και οικονοµικών σχέσεων.  
 
5η Μικτή Επιτροπή Οικονοµικής Συνεργασίας µεταξύ Αλβανίας και Πολωνίας (15.07.2014) 
Πραγµατοποιήθηκε στα Τίρανα, η 5η Μικτή Επιτροπή Οικονοµικής Συνεργασίας µεταξύ Αλβανίας και 
Πολωνίας, κατά την οποία υπεγράφη Πρωτόκολλο από τον Πολωνό Υφυπουργό Οικονοµίας κ. Dycha 
και την Αλβανή Υφυπουργό Οικονοµίας, Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας κα Paskali. Επίκεντρο των 
συζητήσεων αποτέλεσε η δυναµική συνεργασίας σε τοµείς όπως το εµπόριο, η γεωργία, η ενέργεια και 
ο τουρισµός, αλλά και τα εµπόδια και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στα δύο 
κράτη. Ο κ.  Dycha πραγµατοποίησε, ακόµη, κατ’ ιδίαν συνάντηση µε τον Α/Υπουργό Μεταφορών και 
Υποδοµών, κ. Haxhinasto. 
 
Επίσηµη επίσκεψη Α/Υπουργού Οικονοµίας, Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας στην Ουγγαρία 
(17.07.2014) 
Ο Α/Υπουργός Οικονοµίας, Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας, κ. A. Ahmetaj πραγµατοποίησε 
επίσηµη επίσκεψη στην Ουγγαρία, όπου συναντήθηκε µε τον Υφυπουργό Εξωτερικών και Εµπορίου 
της Ουγγαρίας, κ. P. Szijjarto και συζήτησε για την εµβάθυνση των διµερών σχέσεων, ειδικότερα στους 
τοµείς των υποδοµών και της ενέργειας. Συνάντησε ακόµη πιθανούς επενδυτές από τον φαρµακευτικό 
και ενεργειακό τοµέα. 
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος 
 
Κατάταξη Αλβανίας στην 95η θέση ως προς την ανθρώπινη ανάπτυξη 
Σύµφωνα µε έκθεση των Ηνωµένων Εθνών, η Αλβανία κατατάσσεται 95η ανάµεσα σε 187 χώρες ως 
προς την ανθρώπινη ανάπτυξη (2014). Ως σηµαντικότερα προβληµατικά σηµεία αναγνωρίζεται η 
εκπαίδευση και η χαµηλή εθνική παραγωγή. Εµπόδια εντοπίζονται κατά την µετάβαση από το σχολείο 
στην αγορά εργασίας και από την εργασία στη σύνταξη. 
 
 
 
 
 
Η Προϊσταµένη κ.α.α. 
 
 
Θεοφανή Πανταζή 
Γραµµατέας ΟΕΥ Α΄ 
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