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Στο πλαίςιο τθσ “Συμφωνίασ Στακεροποίθςθσ και Σφνδεςθσ EE-Αλβανίασ”  θ οποία τζκθκε ςε 

ιςχφ τθν 1θ Απριλίου 2009, προβλζπεται θ ςταδιακι κατάργθςθ δαςμϊν ςτα ειςαγόμενα ςτθν 

Αλβανία προϊόντα από τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των νωπϊν φροφτων και 

λαχανικϊν, κακϊσ και θ δθμιουργία μίασ ηϊνθσ ελεφκερων ςυναλλαγϊν θ οποία πρόκειται να 

ολοκλθρωκεί από πλευράσ Αλβανίασ ςτο τζλοσ του 2011, ενϊ από πλευράσ ΕΕ ζχει ιδθ 

ολοκλθρωκεί με τθν κατάργθςθ όλων των δαςμϊν ςτα προϊόντα που ειςάγονται από τθν Αλβανία, 

με εξαίρεςθ οριςμζνα αγροτικά προϊόντα τα οποία υπάγονται ςτο “κακεςτϊσ προςταςίασ 

αγροτικϊν προϊόντων” τθσ ΕΕ.  

Ειδικά για τα νωπά φροφτα και λαχανικά, για τισ δαςμολογικζσ κλάςεισ 07 και 08 προβλζπεται 

άρςθ δαςμϊν επί τθσ αξίασ, αλλά  διατιρθςθ όλων των άλλων ειδικϊν δαςμϊν μζχρι το 2011 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του  άρκρου 27 τθσ ενδιάμεςθσ ςυμφωνίασ. (πρβλ Πίνακα 15, 

Παράρτθμα 2).  

Πιο αναλυτικά, για όλα τα ειςαγόμενα από τθν ΕΕ νωπά φροφτα και λαχανικά, επιβάλλεται 

δαςμόσ τθσ τάξεωσ του 4% με εξαίρεςθ το προϊόν “καρποφηι” (HS 080711) για το οποίο επιβάλλεται 

δαςμόσ 10%, το προϊόν “επιτραπζηια ςταφφλια”  (HS 080610) για το οποίο επιβάλλεται δαςμόσ 6% 

και το προϊόν “κοινά αγγοφρια” (HS 07070005) για το οποίο προβλζπεται δαςμόσ 15%.  

Ο βαςικόσ ειςαγωγικόσ δαςμόσ για χϊρεσ εκτόσ ΕΕ είναι 10% με εξαίρεςθ τα προϊόντα “κοινά 

αγγοφρια”  (07070005) και  “επιτραπζηια ςταφφλια” (080610). Οι δαςμοί για τα προϊόντα του 

κλάδου “νωπά φροφτα και λαχανικά” τα οποία ειςάγονται ςτθν Αλβανία, παρατίκενται ςτον Πίνακα 

1 ςτο Παράρτθμα 1. Για τα προϊόντα ιςχφει κατϊτατο όριο δαςμϊν, ςφμφωνα με τισ 

προβλεπόμενεσ “τιμζσ βάςθσ” όπωσ αυτζσ ορίηονται από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Τελωνείων τθσ 

Αλβανίασ, θ οποίεσ εξαρτϊνται από τθ χϊρα προζλευςθσ του ειςαγόμενου αγακοφ και από τον 

τρόπο φόρτωςθσ, ςφμφωνα με τον Πίνακα 2 Παράρτθμα 2.  

  Η αξία επί τθσ οποίασ επιβάλλεται ο δαςμόσ, υπολογίηεται με βάςθ τθν αξία του προϊόντοσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των δαςμϊν, φόρων, αςφαλίςτρων, και άλλων πικανϊν χρεϊςεων που 

ζχουν επιβλθκεί μζχρι τθ ςτιγμι ειςαγωγισ. 

Σχετικά με τθν αξία και τθν ποςότθτα των ειςαγόμενων ςτθν Αλβανία νωπϊν φροφτων και 

λαχανικϊν, το 2009 ςθμειϊκθκε ςθμαντικι μείωςθ των ειςαγόμενων ποςοτιτων φροφτων ςτθν 

Αλβανία, ςε ςχζςθ με το 2008, με εξαίρεςθ το προϊόν ‘καρποφηι”, για το οποίο οι ειςαγόμενεσ 
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ποςότθτεσ το 2009 δεκαπλαςιάςτθκαν ςε ςχζςθ με τισ ειςαγόμενεσ ποςότθτεσ το 2008. (πρβλ 

Πίνακα3, παράρτθμα1). 

Οι μεγαλφτερεσ ειςαγόμενεσ ποςότθτεσ ςτθν Αλβανία νωπϊν φροφτων και λαχανικϊν το 

ζτοσ 2009, αφοροφν ςτο προϊόν “πορτοκάλια” (HS 080510) με 15.413,20 τόνουσ και ςτo προϊόν 

“μιλα” (HS 080180) με 12.151,00 τόνουσ.  

Οι ετιςιεσ ειςαγωγζσ του προϊόντοσ “πορτοκάλια” (HS 080510) το ζτοσ 2009, μειϊκθκαν 

κατά 5 τόνουσ περίπου, από 20.770,2 τόνουσ το 2008 ςε 15.413,2 τόνουσ το 2009, ενϊ οι ετιςιεσ 

ειςαγόμενεσ ποςότθτεσ του προϊόντοσ “μιλα” το 2009 μειϊκθκαν κατά 3 τόνουσ περίπου ςε ςχζςθ 

με το 2008.  

Θεαματικι μείωςθ ειςαγόμενων ποςοτιτων το 2009, τθσ τάξεωσ του 93%, ςθμειϊκθκε και 

για τo προϊόν “ροδάκινα και νεχταρίνια” (HS 080930), από 5.129,4 τόνουσ το 2008, ςε 334 τόνουσ το 

2009, αλλά και για το προϊόν “κεράςια” (HS 080920) για το οποίο το 2009 ειςιχκθςαν ςτθν Αλβανία 

μόνο 21,2 τόνοι, ζναντι 300,4 τόνων το 2008 (πρβλ. Πίνακα 3) 

Η εγχώρια παραγωγι φροφτων και νωπϊν λαχανικϊν, καλφπτει το μεγαλφτερο μζροσ τθσ 

ηιτθςθσ, με τισ ειςαγωγζσ όμωσ να καλφπτουν μεγάλο μζροσ τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ για οριςμζνα 

είδθ όπωσ το προϊόν “πορτοκάλια” (HS 080510).  

Το ζτοσ 2008, θ εγχϊρια ηιτθςθ για το προϊόν “αγγοφρια κοινά”  (HS 070700), καλφφκθκε 

αποκλειςτικά ςχεδόν από τθν εγχϊρια παραγωγι θ οποία ανιλκε ςτουσ 55.040 τόνουσ, ςε 

ςυνολικι κατανάλωςθ ςτθν αλβανικι αγορά 55.700 τόνων. 

H εγχϊρια παραγωγι καλφπτει και το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ηιτθςθσ για τα προϊόντα  

“επιτραπζηια ςταφφλια”(HS 080610) και “καρποφηια” (HS 080711) για τα οποία το 2008, θ εγχϊρια 

παραγωγι για το προϊόν “επιτραπζηια ςταφφλια” ανιλκε ςε 148.892,5 τόνουσ ςε ςφνολο ηιτθςθσ 

153.900 τόνων, και  για το προϊόν “καρποφηια” ανιλκε ςε 142.803,4 τόνουσ, ςε ςφνολο ηιτθςθσ 

142.875 τόνων. 

Επίςθσ θ εγχϊρια παραγωγι καλφπτει ςτο μεγαλφτερο μζροσ  και τθ ηιτθςθ για τα προϊόντα 

“πιπεριζσ” (HS 070960)και “κεράςια” (HS 080920) αφοφ θ εγχϊρια παραγωγι για “πιπεριζσ” το 

2008 ανιλκε ςτουσ 46.600 τόνουσ επί ςυνολικισ ηιτθςθσ 47.693,7 τόνων ενϊ θ εγχϊρια παραγωγι 

για το προϊόν “κεράςια” το 2008 ανιλκε ςτουσ 8.000 τόνουσ επί ςυνολικισ ηιτθςθσ  8.300,4 τόνων. 

(πρβλ. πίνακα 4) .  

Η εγχϊρια παραγωγι των προϊόντων  “μιλα” (HS 080810) και “ροδάκινα/νεχταρίνια” ( HS 

080930) καλφπτουν τθν εγχϊρια ηιτθςθ κατά ζνα μεγάλο ποςοςτό, αφοφ θ παραγωγι του 

προϊόντοσ “μιλα” το 2008 ανιλκε ςτουσ 45.000 τόνουσ επί ςυνολικισ ηιτθςθσ 60.640,7 τόνων, ενϊ 

θ παραγωγι του προϊόντοσ “ροδάκινα” κάλυψε το 70% περίπου τθσ ηιτθςθσ με τθν εγχϊρια 

παραγωγι να ανζρχεται ςε 9.000 τόνουσ επί ςυνολικισ ηθτιςεωσ 14.129,4 τόνων, ωςτόςο μεγάλο 

μζροσ τθσ ηιτθςθσ εξακολουκεί να καλφπτεται από τισ ειςαγωγζσ  αυτϊν των αγακϊν,  (πρβλ. 

πίνακα 4). 

Αντίκετα, το προϊόν “ακτινίδια” (HS 081050) δεν παράγεται ςτθν Αλβανία και το ςφνολο τθσ 

εγχϊριασ ηιτθςθσ θ οποία κυμαίνεται ςτο χαμθλό επίπεδο των 442,4 τόνων,  καλφπτεται 

αποκλειςτικά και μόνο από τισ ειςαγωγζσ (πρβλ. πίνακα 4).  
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Τζλοσ το μεγαλφτερο μζροσ τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ για τα προϊόντα “μανταρίνια” (HS 080520) 

και “πορτοκάλια” (HS 080510) καλφπτεται από ειςαγωγζσ των ειδϊν αυτϊν, αφοφ θ εγχϊρια 

παραγωγι για “μανταρίνια” ανζρχεται ςτουσ 1.110 τόνουσ καλφπτοντασ μόνο το 1/8 τθσ ςυνολικισ 

ηιτθςθσ φψουσ 9.938,3 τόνων, ενϊ θ εγχϊρια παραγωγι τoυ προϊόντοσ “πορτοκάλια”, ανζρχεται 

ςτουσ 4.500 τόνουσ, καλφπτοντασ το ¼ περίπου τθσ ηιτθςθσ φψουσ 25.270,2 τόνων (πρβλ. Πίνακα 4, 

Παράρτθμα 1). 

Πιο αναλυτικά, για κάκε προϊόν, οι ειςαγωγζσ ανά χϊρα προζλευςθσ τόςο ςε ποςότθτα όςο 

και ςε αξία,   παρατίκενται ςτουσ πίνακεσ 5-14 του παραρτιματοσ 1.  

Για το περιςςότερα προϊόντα του πίνακα 4, θ Ελλάδα αποτελεί τον πρϊτο ςε ειςαγόμενεσ 

ποςότθτεσ προμθκευτι τθσ Αλβανίασ. Για το προϊόν “μανταρίνια” (HS 080520) θ Ελλάδα είναι ο 

δεφτεροσ προμθκευτισ τθσ Αλβανίασ μετά τθν Ιταλία,  για το προϊόν “πιπεριζσ” (HS 070960) θ 

Ελλάδα είναι ο δεφτεροσ προμθκευτισ τθσ Αλβανίασ μετά τθν Τουρκία, για το προϊόν “μιλα” (HS 

080610) θ Ελλάδα είναι ο δεφτεροσ προμθκευτισ τθσ Αλβανίασ μετά τθν Ιταλία, και για το προϊόν 

“επιτραπζηια ςταφφλια” (HS 080610) θ Ελλάδα είναι ο τρίτοσ προμθκευτισ  μετά τθν Ιταλία και τθν 

ΠΓΔΜ. 

Για όλα τα προϊόντα του πίνακα 4 ανωτζρω, οι ειςαγόμενεσ ποςότθτεσ το 2009, μειϊκθκαν ςε 

ςχζςθ με το 2008, με εξαίρεςθ το προϊόν “μανταρίνια” (HS 080520)  για το οποίο ςθμειϊκθκε 

αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 6,4%. 

Ειδικά για τα προϊόντα “ακτινίδια”, “μανταρίνια” και “πορτοκάλια” των οποίων θ εγχώρια 

ηιτθςθ καλφπτεται αποκλειςτικά,  όπωσ ςτθ περίπτωςθ του προϊόντοσ  “ακτινίδια” (HS 081050) ι 

ςε μεγάλο ποςοςτό από ειςαγωγζσ, ζχουμε να παρατθριςουμε ότι: 

 Η ειςαγόμενθ ποςότθτα του προϊόντοσ  “πορτοκάλια” (HS 080510), το ζτοσ 2009, 
μειϊκθκε κατά 49,3% ςε ςχζςθ με το 2008. Η Ελλάδα το ζτοσ 2009 εξιγαγε ςτθν 
Αλβανία 8.384,8 τόνουσ του προϊόντοσ “πορτοκάλια” (HS 080510) δθλαδι το 79,7% 
τθσ ςυνολικά ειςαγόμενθσ ποςότθτασ φψουσ 10.516,4 τόνων, ενϊ το 19,2% τθσ 
ειςαγόμενθσ ποςότθτασ ειςιχκθ από τθν Ιταλία. Τα αντίςτοιχα μερίδια για το ζτοσ 
2008 ιταν 44,7% για τθν Ελλάδα θ οποία προμικευςε ςτθν Αλβανία 9.272,5 τόνουσ 
πορτοκαλιϊν, και 54,3% για τθν Ιταλία τθσ οποίασ οι εξαγωγζσ πορτοκαλιϊν ςτθν 
Αλβανία, ανιλκαν ςτουσ 11.267 τόνουσ το 2008, ζναντι 2.023,9 τόνων το 2009. 

  
 Ο διπλαςιαςμόσ ςχεδόν του μεριδίου τθσ Ελλάδοσ, ωσ προσ το ςφνολο τθσ 

ειςαγόμενθσ ποςότθτασ πορτοκαλιϊν ςτθν Αλβανία, οφείλεται τόςο ςτο γεγονόσ 
ότι οι ςυνολικά ειςαγόμενθ ποςότθτα ςτθν Αλβανία για το προϊόν “πορτοκάλια” 
(HS 080510) το ζτοσ 2009,  μειϊκθκε κατά 49,3% ςε ςχζςθ με το ζτοσ 2008, αλλά 
και ςτο γεγονόσ ότι οι εξαγωγζσ τθσ Ιταλίασ ςτθν Αλβανία για αυτό το προϊόν το 
ζτοσ 2009, μειϊκθκαν κατά 82% ςε ςχζςθ με το 2008.    (πρβλ πίνακα 10 ςτο 
παράρτθμα 1). Η Ελλάδα, για το ζτοσ 2009, κατζχει μερίδιο επί τθσ ςυνολικισ 
κατανάλωςθσ πορτοκαλιϊν ςτθν Αλβανία τθσ τάξεωσ του 55%, ζναντι 37% περίπου, 
ςτο ςφνολο τθσ ηιτθςθσ για αυτό το προϊόν ςτθν Αλβανία το 2008. Η  Ιταλία  κατζχει 
μερίδιο επί τθσ ςυνολικι κατανάλωςθσ πορτοκαλιϊν το 2009 τθσ τάξεωσ του 13,5% 
και 44,6% το 2008. Θα πρζπει ωςτόςο να επιςθμάνουμε, ότι και οι εξαγωγζσ τθσ 
Ελλάδασ προσ τθν Αλβανία για το προϊόν  “πορτοκάλια” (HS 080510), μειϊκθκαν 
κατά  9,5% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ, δθλαδι με ρυκμό που αντιςτοιχεί 
ςτο 1/5 περίπου του ρυκμοφ μείωςθσ τθσ ςυνολικά ειςαγόμενθσ ποςότθτασ ςτθν 
Αλβανία.. Το 2009 δεν πραγματοποιικθκαν ειςαγωγζσ του προϊόντοσ “πορτοκάλια” 
(HS 080510), από τθν Ζάμπια, Συρία και Βραηιλία από τισ οποίεσ είχαν ειςαχκεί 
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μικρζσ ποςότθτεσ το 2008, ενϊ για πρϊτθ φορά ειςιχκθςαν πορτοκάλια από το 
Αηερμπαιτηάν ςε τιμι 86,47 Λζκ/χλγ, δθλαδι ςε τιμι 28,87 Λζκ υψθλότερθ από τθν 
μζςθ τιμι ζτουσ 2009 που ιταν 57,60 Λζκ/χλγ. Πζραν τθσ Ελλάδοσ και τθσ Ιταλίασ 
που αποτελοφν τουσ κυρίωσ προμθκευτζσ τθσ Αλβανίασ ςε Πορτοκάλια κατά 99% το 
2009 και το 2008, αξίηει να επιςθμανκεί ο δεκαπλαςιαςμόσ το 2009 ςε ςχζςθ με το 
2008 των ειςαγόμενων ποςοτιτων από τθν Ουρουγουάθ, ςε τιμι 101,2 Λζκ/χλγ 
δθλαδι 43,6 Λζκ  υψθλότερα από τθ μζςθ τιμι αυτοφ του προϊόντοσ το 2009.  Η 
τιμι του προϊόντοσ  “πορτοκάλια” (HS 080510) από τθν Ελλάδα, ιταν 0,7 Λζκ  
υψθλότερθ τθσ μζςθσ τιμισ ζτουσ 2009 αλλά 9,4 Λζκ υψθλότερθ ςε ςχζςθ με τθν 
τιμι ζτουσ 2008 οπότε και ςυνζπιπτε ςχεδόν με τθν μζςθ τιμι του 2008. Η τιμι του 
προϊόντοσ από Ιταλία, παρά τθν πολφ μεγάλθ μείωςθ των ειςαγομζνων ποςοτιτων, 
ιταν 5 Λζκ χαμθλότερθ από τθν μζςθ τιμι ζτουσ 2009 , και 3,55 Λζκ υψθλότερθ 
από τθν τιμι του ζτουσ 2008. 

 
 Για το προϊόν “μανταρίνια” (HS 080520) το οποίο είναι το μοναδικό από τα 

προϊόντα που εξετάηουμε, που ςθμείωςε αφξθςθ τθσ ειςαγόμενθσ ποςότθτασ 
(6,4%) ςτθν Αλβανία, ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ,  θ Ελλάδα το  2009 εξιγαγε 
το 35,5% τθσ ςυνολικά ειςαγόμενθσ ποςότθτασ ςτθν Αλβανία θ οποία ανιλκε ςτουσ 
9.451,7 τόνουσ, ενϊ το 60,2% ειςιχκθ από τθν Ιταλία. Η Ελλάδα, για το ζτοσ 2009, 
κατζχει μερίδιο επί τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ ςτθν Αλβανία του προϊόντοσ 
“μανταρίνια” (HS 080520) τθσ τάξεωσ του 30% περίπου, εξάγοντασ  3.354,2 τόνουσ, 
ζναντι 5.687,7 τόνων που εξιγαγε θ Ιταλία ςτθν Αλβανία το ζτοσ 2009, κατζχοντασ 
μερίδιο επί τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ για αυτό το προϊόν τθσ τάξεωσ του 54% 
περίπου. (πρβλ πίνακεσ 7 και 4).  Τα αντίςτοιχα μερίδια Ελλάδοσ και Ιταλίασ για το 
ζτοσ 2008 ιταν 23,9% και 67,1% αντίςτοιχα. Η εξαγόμενθ ποςότθτα του προϊόντοσ 
“μανταρίνια” (HS 080520)από τθν Ελλάδα ςτθν Αλβανία το 2009, αυξικθκε κατά  
28,9% ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο διάςτθμα του προθγουμζνου ζτουσ, δθλαδι με 
ρυκμό τριπλάςιο ςχεδόν από τον ρυκμό αφξθςθσ των ςυνολικά ειςαγόμενων 
ποςοτιτων ςτθν Αλβανία αυτοφ του προϊόντοσ. Η αφξθςθ αυτι ςθμαίνει και  
αφξθςθ του μεριδίου επί τθσ ςυνολικά ειςαγόμενθσ ποςότθτασ, κατά 8,5% αφοφ το 
2008 το μερίδιο τθσ Ελλάδοσ επί τθσ ςυνολικά ειςαγόμενθσ ποςότθτασ του 
προϊόντοσ “μανταρίνια” (HS 080520), ιταν 27%. Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι το ζτοσ 
2009, δεν πραγματοποιικθκαν ειςαγωγζσ του προϊόντοσ “μανταρίνια” (HS 080520) 
από τθν Αργεντινι, τθν Κφπρο, και τθν Ιςπανία από τισ οποίεσ είχαν 
πραγματοποιθκεί ειςαγωγζσ το 2008, ενϊ μειϊκθκε θ ειςαγόμενθ ποςότθτα από 
τθν Ιταλία κατά 10,4%  τθ ςτιγμι που θ ςυνολικά ειςαγόμενθ ποςότθτα αυξικθκε 
κατά 6,4%, ενϊ  πενταπλαςιάςτθκε θ ειςαγόμενθ ποςότθτα από Τουρκία, θ οποία 
το 2009 προμικευςε τθν Αλβανία με 405,6 τόνουσ  μανταρινιϊν θ οποία 
αντιςτοιχεί ςε μερίδιο επί τθσ ςυνολικά ειςαγόμενθσ ποςότθτασ 4,2%, ζναντι 86,1 
τόνων το 2008 που αντιςτοιχοφςε ςε μερίδιο επί τθσ ςυνολικά ειςαγόμενθσ 
ποςότθτασ τθσ τάξεωσ του 0,97%. Η αφξθςθ του μεριδίου τθσ Τουρκίασ, οφείλεται 
ςε μεγάλο βακμό και ςτθν χαμθλι τιμι των 61,1 Λεκ/χλγ δθλαδι 8 Λζκ χαμθλότερθ 
τιμι από τθ μζςθ τιμι ζτουσ 2009 που ιταν 69 Λζκ/χλγ . Η τιμι από Ελλάδα, 
ανιλκε ςτα 70 Λζκ/χλγ δθλαδι 1 Λζκ υψθλότερθ από τθ μζςθ τιμι ζτουσ 2009 και 
19,28 Λζκ υψθλότερθ από τθν τιμι του 2008 θ οποία ιταν 50,72 Λζκ  δθλαδι 2,28 
Λζκ χαμθλότερθ από τθ μζςθ τιμι ζτουσ 2008 που ιταν 53 Λζκ/χλγ. Η τιμι από τθν 
Ιταλία ιταν υψθλότερθ κατά 15,4 Λζκ/χλγ, ςε ςχζςθ με τθν τιμι του 2008 και 0,1 
Λζκ/χλγ χαμθλότερθ από τθ μζςθ τιμι ζτουσ 2009.  

 
 Για το προϊόν “ακτινίδια” (HS 081050)    το ςφνολο τθσ κατανάλωςθσ ςτθν Αλβανία  

καλφπτεται από τισ ειςαγωγζσ αφοφ το προϊόν αυτό δεν παράγεται ςτθν Αλβανία 
(πρβλ πίνακα 4). Το ζτοσ 2009, το 78,3% τθσ ςυνολικά ειςαγόμενθσ ποςότθτασ 
ειςιχκθ από τθν Ελλάδα, θ οποία κατζχει μερίδιο 78,3% επί τθσ ςυνολικισ 
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κατανάλωςθσ του προϊόντοσ αυτοφ ςτθν Αλβανία, ζναντι μεριδίου 80,28% το 2008. 
Η ελαφρά μείωςθ των ελλθνικϊν εξαγωγϊν ακτινιδίου ςτθν Αλβανία, οφείλεται 
ςτθν ειςαγωγι για πρϊτθ φορά  0,7 τόνων από τθν Νότια Αφρικι και τθν αφξθςθ 
κατά 38,5% των ειςαγωγϊν αυτοφ του προϊόντοσ ςτθν Αλβανία, από τθν Χιλι, από 
7 τόνουσ το 2008, ςε 11,4 τόνουσ το 2009 που αντιςτοιχοφν ςε μερίδιο 2,9%. Η 
ειςαγόμενθ ποςότθτα από τθν Ιταλία το 2009, ςθμείωςε ελαφρά μείωςθ ςε ςχζςθ 
με το αντίςτοιχο μζγεκοσ του 2008, κατά 8,9%,  ενϊ θ μείωςθ για τθν Ελλάδα ιταν 
τθσ τάξεωσ του 14,4% δφο περίπου ποςοςτιαίεσ μονάδεσ πάνω από τθ μείωςθ το 
2009 τθσ ςυνολικά ειςαγόμενθσ ποςότθτασ ςτθν Αλβανία του προϊόντοσ “ακτινίδια” 
(HS 081050) , ςε ςχζςθ με το 2008, που ιταν 12,2%.((πρβλ πίνακα 6). Αξίηει να 
ςθμειωκεί ότι θ μζςθ τιμι θ οποία το 2009 κυμάνκθκε ςτα 85,43 Λζκ/χλγ, 
αυξικθκε το 2009 κατά 17,78 Λζκ  ςε ςχζςθ με το 2008 που ιταν 67,64 Λζκ/χλγ, 
γεγονόσ που εξθγεί ςε μεγάλο βακμό γιατί  οι εξαγωγζσ του ιταλικοφ ακτινιδίου 
μειϊκθκαν με ρυκμό 3% χαμθλότερο από τον ρυκμό μείωςθσ τθσ ςυνολικά 
ειςαγόμενθσ ποςότθτασ, ενϊ οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ μειϊκθκαν με ρυκμό 2% 
υψθλότερα από τον ρυκμό μείωςθσ τθσ ςυνολικά ειςαγόμενθσ ποςότθτασ. Τζλοσ, 
κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ τιμι του προϊόντοσ από τθν Χιλι για το 2009, ιταν 
104,6 Λζκ δθλαδι 19,17 Λεκ από τθν μζςθ τιμι, αλλά οι εξαγωγζσ αυξικθκαν κατά 
38,5% 

  
Όςον αφορά ςτα προϊόντα των οποίων θ ειςαγόμενθ ποςότθτα ςτθν Αλβανία καλφπτει 

ελάχιςτο ποςοςτό τθσ ηιτθςθσ αφοφ τα προϊόντα αυτά παράγονται ςτθν Αλβανία, ζχουμε να 

παρατθριςουμε ότι: 

 Το προϊόν “κεράςια”  (080920), παρουςιάηει ιδιαιτερότθτα, αφοφ ουςιαςτικά δεν 
πραγματοποιικθκαν ειςαγωγζσ του ςτθν Αλβανία το 2009, οπότε ειςιχκθςαν 0,6 
τόνοι από Ελλάδα και Κίνα ςε ποςοςτά 33,3% και 66,7% αντίςτοιχα, ενϊ το 2008 
είχαν ειςαχκεί 300,4 τόνοι κατά 86,4% από τθν Ελλάδα , 12,8% από τθν ΠΓΔΜ και 
2,5% από τθν Ιταλία, χωρίσ να ζχει πραγματοποιθκεί ειςαγωγι του προϊόντοσ 
αυτοφ από τθν Κίνα.(πρβλ πίνακα 11, παράρτθμα 1). Η κάλυψθ τθσ ηιτθςθσ γι αυτό 
το προϊόν πραγματοποιείται κυρίωσ από τθν εγχϊρια παραγωγι αφοφ το 2008, 
μόνο το 3,7% τθσ εγχϊριασ κατανάλωςθσ, προζρχονταν από ειςαγωγζσ (πρβλ 
πίνακα 4, παράρτθμα1 ). Η μζςθ τιμι ζτουσ 2009 ιταν 585,16 Λζκ /χλγ ζναντι 61,2 
Λζκ/χλγ τθσ μζςθσ τιμισ ζτουσ 2008. Η τιμι από τθν Ελλάδα ιταν 415,6 Λζκ 
χαμθλότερθ από τθν μζςθ τιμι, ενϊ εκείνθ τθσ Κίνασ ιταν 207,84 Λζκ υψθλότερθ 
από τθ μζςθ τιμι ζτουσ 2009 , δθλαδι 793 Λζκ/χλγ, ωςτόςο θ ειςαγόμενθ 
ποςότθτα από τθν Κίνα για το 2009 ιταν 0,4 τόνοι δθλαδι διπλάςια από τθν 
ποςότθτα  θ οποία εξιχκθ από τθν Ελλάδα που ιταν 0,2 τόνοι. 

 
 Το προϊόν “καρποφηια” (HS 080711)  όπωσ και το προϊόν  “κεράςια”  (080920) 

ουςιαςτικά δεν ειςάγεται ςτθν Αλβανία, αφοφ το ζτοσ 2009 ειςιχκθςαν 3,7 τόνοι 
ςε μια χϊρα που παράγει πάνω 140.000 τόνουσ ετθςίωσ. Η ειςαγόμενθ ποςότθτα 
του προϊόντοσ αυτοφ το 2009 προιλκε κατά 91,9% από τθν Ελλάδα (3,4 τόνοι), κατά 
2,7% από τθν Ιταλία (0,1 τόνοι) και κατά 5,4% από τθν ΠΓΔΜ (0,2 τόνοι).Η μζςθ τιμι 
ειςαγωγισ ζτουσ 2009 ανιλκε ςτα 139,4 Λζκ/χλγ.  

 
 

  Επίςθσ και για το προϊόν “αγγοφρια κοινά” (HS 070700), το ποςοςτό των 
ειςαγόμενων προϊόντων που καλφπτει τθν εγχϊρια ηιτθςθ, είναι ελάχιςτο, τθσ 
τάξεωσ του 1,1% το 2008  και κάτω από 0,9% το 2009 (πρβλ πίνακα 4). Η 
ειςαγόμενθ ποςότθτα ςτθν Αλβανία, αυτοφ του προϊόντοσ, μειϊκθκε το 2009 κατά 
16,55%  ςε ςχζςθ με το 2008, από 658,3 τόνουσ το 2008, ςε 549,3 τόνουσ το 2009. 
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Το ζτοσ 2009, το 33%  τθσ ςυνολικά ειςαγόμενθσ ποςότθτασ ςτθν Αλβανία του 
προϊόντοσ αυτοφ, ειςιχκθ από τθν Ελλάδα, ζναντι αντίςτοιχου μεριδίου τθσ 
Τουρκίασ  54%. Επί ειςαγόμενθσ ποςότθτασ 549,3 τόνων το 2009, θ Ελλάδα 
προμικευςε τθν Αλβανία με 179,3 τόνουσ ςτθν τιμι των 94,3 Λζκ/χλγ, δθλαδι 0,76 
Λζκ υψθλότερθ από τθν μζςθ τιμι ειςαγωγισ αυτοφ του προϊόντοσ ςτθν Αλβανία 
το 2009 που ιταν 93,53 Λζκ, ενϊ θ Τουρκία προμικευςε τθν Αλβανία με 298 
τόνουσ ςτθν ακόμθ υψθλότερθ τιμι των 95,5 Λζκ,, δθλαδι 1,19 Λζκ υψθλότερθ 
από τθν μζςθ τιμι του 2009. Παρά το γεγονόσ ότι θ τιμι από τθν Ελλάδα του 
προϊόντοσ “αγγοφρια κοινά” (HS 070700),  ιταν χαμθλότερθ ςε ςχζςθ με εκείνθ τθσ 
Τουρκίασ, το 2009 οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ ςτθν Αλβανία αυτοφ του προϊόντοσ, 
μειϊκθκαν κατά 24,6%, δθλαδι οκτϊ (8) ποςοςτιαίεσ μονάδεσ  πάνω από τθ 
μείωςθ τθσ ςυνολικισ ειςαγόμενθσ ποςότθτασ, ενϊ το μερίδιο επί τθσ ειςαγόμενθσ 
ποςότθτασ μειϊκθκε κατά τρεισ (3) ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Μείωςθ ςε ςχζςθ με το 
2008 ςθμείωςαν και οι εξαγωγζσ ςτθν Αλβανία, του προϊόντοσ “αγγοφρια κοινά” 
(HS 070700) από τθν Ιταλία, τθν Ιορδανία, τθν ΠΓΔΜ, και τθν Συρία, με 
κεαματικότερθ αυτι τθσ Ιταλίασ τθσ τάξθσ του 82,6% όπου μερίδιο 8% το 2008 
μειϊκθκε ςτο 2% το 2009. Αντίκετα οι εξαγωγζσ ςτθν Αλβανία του προϊόντοσ  
“αγγοφρια κοινά” (HS 070700) αυξικθκαν το 2009 κατά 27,7% ςε ςχζςθ με το 2008. 
Η μζςθ τιμι ειςαγωγισ του προϊόντοσ αυτοφ ςτθν  Αλβανία, αυξικθκε το 2009 κατά 
27,53% ςε ςχζςθ με το 2008, από 67,78Λεκ/χλγ ςε 93,53Λζκ/χλγ, με τθν τιμι από 
Τουρκία να αυξάνεται κατά 23,24 Λζκ, ςε ςχζςθ με εκείνθ του 2008, δθλαδι 4,29 
Λεκ χαμθλότερθ από τθν ετιςια αφξθςθ τθσ μζςθσ τιμισ, και τθν τιμι από τθν 
Ελλάδα να αυξάνεται κατά 25,64 Λζκ., δθλαδι 1,89 Λεκ χαμθλότερθ από τθν ετιςια 
αφξθςθ τθσ μζςθσ τιμισ.  

 
 Επιπλζον και για το προϊόν “επιτραπζηια ςταφφλια” (HS 080610) το ποςοςτό των 

ειςαγόμενων προϊόντων που καλφπτει τθν εγχϊρια ηιτθςθ, είναι χαμθλό, τθσ 
τάξεωσ του 3,2% το 2008  και κάτω από 3% το 2009 (πρβλ πίνακα 4). Η ειςαγόμενθ 
ποςότθτα ςτθν Αλβανία, αυτοφ του προϊόντοσ, μειϊκθκε το 2009 κατά 21,1% ςε 
ςχζςθ με το 2008, από 5.007,5 τόνουσ το 2008, ςε 3.950,2 τόνουσ το 2009. Το ζτοσ 
2009, το 7,8%  τθσ ςυνολικά ειςαγόμενθσ ποςότθτασ ειςιχκθ από τθν Ελλάδα,   
ζναντι αντίςτοιχου μεριδίου τθσ ΠΓΔΜ  55,8% και τθσ Ιταλίασ 36,3%. Επί 
ειςαγόμενθσ ποςότθτασ 3.950,2 τόνων το 2009, θ Ελλάδα προμικευςε τθν Αλβανία 
με 279,6  τόνουσ του προϊόντοσ “επιτραπζηια ςταφφλια” (HS 080610), ςτθν τιμι των 
107,26 Λζκ/χλγ, δθλαδι 32,61 Λζκ υψθλότερθ (43,6%) από τθν μζςθ τιμι 
ειςαγωγισ αυτοφ του προϊόντοσ ςτθν Αλβανία για το 2009 που ιταν 74,64 Λζκ, ενϊ 
θ ΠΓΔΜ προμικευςε τθν Αλβανία με  2.205,20 τόνουσ “επιτραπζηιων ςταφυλιϊν” 
(HS 080610), ςτθν πολφ χαμθλι τιμι των 44,08 Λζκ/τχλγ, δθλαδι 63,18 Λζκ 
χαμθλότερθ (40,95%)από τθν μζςθ τιμι του 2009, και θ Ιταλία εξιγαγε ςτθν 
Αλβανία 1.432,2 τόνουσ ςτθ τιμι των 114,7Λζκ/χλγ, δθλαδι 7,44 Λζκ παραπάνω 
από τθν ελλθνικι τιμι και 40,06 Λζκ πάνω από τθν μζςθ τιμι ειςαγωγισ αυτοφ του 
προϊόντοσ ςτθν Αλβανία για το 2009. Παρά τθν υψθλι αυτι τιμι, θ Ιταλία δεν 
“ζχαςε” μερίδιο ωσ προσ τθ ςυνολικι ειςαγόμενθ ποςότθτα ςτθν Αλβανία αυτοφ 
του προϊόντοσ το ζτοσ 2009 ςε ςχζςθ με το 2008, αν και οι ειςαγόμενεσ από τθν 
Ιταλία ποςότθτεσ του προϊόντοσ  “επιτραπζηια ςταφφλια” (HS 080610),  μειϊκθκαν 
το 2009 κατά 20,8% ςε ςχζςθ με το 2008, από 1810,6 τόνουσ, ςε 1432,2 τόνουσ. 
Όλεσ οι άλλεσ χϊρεσ, το 2009 ςθμείωςαν αιςκθτι ετιςια μείωςθ των εξαγωγϊν 
τουσ ςτθν Αλβανία  για το προϊόν “επιτραπζηια ςταφφλια” (HS 080610), με εξαίρεςθ 
τθ Νότια Αφρικι που τριπλαςίαςε το πολφ μικρό μερίδιο τθσ από 0,2% ςε 0,6% 
εξάγοντασ ςτθν Αλβανία, 2,5 τόνουσ το 2009 από 0,2 τόνουσ το 2008, ςτθν πολφ 
υψθλι τιμι, ςχεδόν διπλάςια από τθ μζςθ τιμι ζτουσ 2009, των 132,4 Λζκ/χλγ. Το 
ζτοσ 2009 δεν πραγματοποιικθκαν ειςαγωγζσ από τθν Χιλι και τθν Αργεντινι από 
τισ οποίεσ είχαν ειςαχκεί μικρζσ ποςότθτεσ το 2008, ενϊ για πρϊτθ φορά το 2009 
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πραγματοποιικθκαν ειςαγωγζσ του προϊόντοσ “επιτραπζηια ςταφφλια” (HS 
080610), από τθ Σαουδικι Αραβία ςτθ ποςότθτα των 1,3 τόνων ςτθν υψθλι τιμι 
των 110,07 Λζκ/χλγ. (πρβλ πίνακα 14, παράρτθμα 1). Η μζςθ τιμι ειςαγωγισ αυτοφ 
του προϊόντοσ ςτθν  Αλβανία, αυξικθκε το 2009 κατά 32,3% ςε ςχζςθ με το 2008, 
από 50,46 Λεκ/χλγ το 2008,  ςε 74,64Λζκ/χλγ το 2009.  

 
 Επίςθσ,  το προϊόν  “πιπεριζσ” (HS 070960) αποτελεί ζνα ακόμθ προϊόν με χαμθλι 

ςυμμετοχι των ειςαγόμενων προϊόντων ςτθν εγχϊρια ηιτθςθ Το ποςοςτό αυτοφ 
του προϊόντοσ ςτθν  εγχϊρια ηιτθςθ, είναι τθσ τάξεωσ του 2,3% το 2008  και κάτω 
από 1% το 2009 (πρβλ πίνακα 4). Η ειςαγόμενθ ποςότθτα ςτθν Αλβανία, αυτοφ του 
προϊόντοσ, μειϊκθκε το 2009 κατά 52,6% ςε ςχζςθ με το 2008, από 1093,7 τόνουσ 
το 2008, ςε 517,4 τόνουσ το 2009. Το ζτοσ 2009, το 67,4%  τθσ ςυνολικά 
ειςαγόμενθσ ποςότθτασ ειςιχκθ από τθν Ελλάδα,  ζναντι αντίςτοιχου μεριδίου τθσ 
Τουρκίασ 30,3. Ο δφο χϊρεσ μαηί κατζχουν το 97,7% των ειςαγόμενων ποςοτιτων 
αυτοφ του προϊόντοσ. Η Ελλάδα προμικευςε τθν Αλβανία με 348,7  τόνουσ του 
προϊόντοσ “πιπεριζσ” (HS 070960), ςτθν τιμι των 10,24 Λζκ/χλγ, δθλαδι 4,05 Λζκ 
χαμθλότερθ από τθν μζςθ τιμι ειςαγωγισ αυτοφ του προϊόντοσ ςτθν Αλβανία για 
το 2009 που ιταν 104,2 Λζκ, ενϊ θ Τουρκία προμικευςε τθν Αλβανία με  157 
τόνουσ αυτοφ του προϊόντοσ, ςτθν πολφ υψθλι τιμι των 114,31 Λζκ/χλγ, δθλαδι 
10,11 Λζκ υψθλότερθ από τθν μζςθ τιμι του 2009. Παρά τθν υψθλι αυτι τιμι, θ 
Τουρκία ζχαςε μόνο 2,3% του μεριδίου τθσ επί των ειςαγομζνων ποςοτιτων αυτοφ 
του προϊόντοσ, το ζτοσ 2009 ςε ςχζςθ με το 2008. (πρβλ πίνακα 13, παράρτθμα 
1).Οι ειςαγόμενεσ από τθν Ελλάδα ποςότθτεσ του προϊόντοσ  “πιπεριζσ” (HS 
070960),  μειϊκθκαν το 2009 κατά 43% ςε ςχζςθ με το 2008, δθλαδι με ρυκμό 9,6 
ποςοςτιαίεσ μονάδεσ χαμθλότερο από τον ρυκμό μείωςθσ τθσ ςυνολικισ 
ειςαγόμενθσ ποςότθτασ το 2009 ςε ςχζςθ με το 2008, από 612,3 τόνουσ, ςε 348,7 
τόνουσ. Όλοι οι προμθκευτζσ τθσ Αλβανίασ για το προϊόν  “πιπεριζσ” (HS 070960) 
ςθμείωςαν μείωςθ των εξαγωγϊν τουσ με εξαίρεςθ τθν ΠΓΔΜ τθσ οποίασ το μικρό 
μερίδιο επί των ειςαγόμενων ποςοτιτων ςτθν Αλβανία το 2009, 
υπερτετραπλαςιάςτθκε, από 0,3% το 2008 ςε 1,3% το 2009, ςτθν πάρα πολφ υψθλι 
τιμι των 370,9 Λζκ/χλγ. Το ζτοσ 2009 δεν πραγματοποιικθκαν ειςαγωγζσ από τθν 
Ιςπανία τθν Ιορδανία και το Κοςςυφοπζδιο, από τισ οποίεσ είχαν ειςαχκεί μικρζσ 
ποςότθτεσ το 2008. Η μζςθ τιμι ειςαγωγισ ςτθν  Αλβανία του προϊόντοσ αυτοφ 
αυξικθκε το 2009 κατά 34,28 Λζκ  ςε ςχζςθ με το 2008, ςε ποςοςτό 32,9%, από 
69,91 Λεκ/χλγ το 2008,  ςε 104,2 Λζκ/χλγ το 2009.  

 

Τζλοσ, για δφο από τα προϊόντα του πίνακα 4, θ εγχϊρια ηιτθςθ καλφπτεται ςε μεγάλο 

ποςοςτό από τισ ειςαγωγζσ. Πρόκειται για τα προϊόντα “μιλα” (HS 080810) και 

“ροδάκινα/νεχταρίνια” (HS 080930). 

 Όςον αφορά ςτο προϊόν  “μιλα” (HS 080810) , θ ςυμμετοχι των ειςαγόμενων 
ποςοτιτων αυτοφ του προϊόντοσ,  ςτθν εγχϊρια ηιτθςθ είναι τθσ τάξεωσ του 
34,7% το 2008  και κάτω από 10% το 2009 (πρβλ πίνακα 4). Η ειςαγόμενθ 
ποςότθτα ςτθν Αλβανία, αυτοφ του προϊόντοσ, μειϊκθκε το 2009 ςτο ζνα τρίτο 
περίπου ςε ςχζςθ με το 2008, από 15.640,7 τόνουσ το 2008, ςε 4.529,5 τόνουσ 
το 2009. Η διαφορά αυτι αντιςτοιχεί ςε ρυκμό μείωςθσ τθσ τάξεωσ του 71%. Το 
ζτοσ 2009, το 24,8%  τθσ ςυνολικά ειςαγόμενθσ ποςότθτασ ςτθν Αλβανία, 
ειςιχκθ από τθν Ελλάδα,  ζναντι αντίςτοιχου μεριδίου τθσ Ιταλίασ 59,4%.Οι δφο 
χϊρεσ μαηί κατζχουν το 84,2% των ειςαγόμενων ποςοτιτων αυτοφ του 
προϊόντοσ. Η Ελλάδα προμικευςε τθν Αλβανία με 1.124  τόνουσ του προϊόντοσ 
“μιλα” (HS 080810), ςτθν τιμι των 96,06 Λζκ/χλγ, δθλαδι 5,78 Λζκ παραπάνω 
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από τθν μζςθ τιμι ειςαγωγισ αυτοφ του προϊόντοσ ςτθν Αλβανία για το 2009 θ 
οποία ιταν 90,81 Λζκ/χλγ, ενϊ θ Ιταλία προμικευςε τθν Αλβανία με 2.690,6 
τόνουσ αυτοφ του προϊόντοσ, ςτθ τιμι των 93,68 Λζκ/χλγ, δθλαδι 2,8 Λζκ 
υψθλότερθ από τθν μζςθ τιμι του 2009. Η ΠΓΔΜ προμικευςε τθν Αλβανία με 
714,9 τόνουσ “μιλα” (HS 080810), ςυμμετζχοντασ ςτθ ςυνολικι ειςαγόμενθ 
ποςότθτα ςτθν Αλβανία, κατά 15,8% , ςτθ πολφ χαμθλι τιμι των 71,79 Λζκ/χλγ, 
δθλαδι 19 Λζκ λιγότερα από τθν μζςθ τιμι ειςαγωγισ ςτθν Αλβανία του 
προϊόντοσ αυτοφ, το 2009. Λόγω τθσ υψθλισ τιμισ θ Ελλάδα, το 2009, ζχαςε 
17,6 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ από το μερίδιο επί τθσ ςυνολικισ ειςαγόμενθσ 
ποςότθτασ του προϊόντοσ αυτοφ ςτθν Αλβανία από 42,4% το 2008, ςε 24,8% το 
2009, ενϊ τα αντίςτοιχα μερίδια για τθν Ιταλία, είναι από 44,6% το 2008 ςε 
59,4% το 2009, και τθσ ΠΓΔΜ από 12,9% το 2008 ςε 15,8% το 2009 (πρβλ 
πίνακα 8, παράρτθμα 1).Οι ειςαγόμενεσ από τθν Ελλάδα ποςότθτεσ του 
προϊόντοσ  αυτοφ,  ςυρρικνϊκθκαν  το 2009 κατά 83,06% ςε ςχζςθ με το 2008, 
δθλαδι κατά 12,6  ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςε ςχζςθ προσ τον ρυκμό μείωςθσ τθσ 
ςυνολικισ ειςαγόμενθσ ποςότθτασ το 2009 ζναντι του  2008, ο οποίοσ ιταν 
71%.  Όλοι οι προμθκευτζσ τθσ Αλβανίασ για το προϊόν  “μιλα” (HS 080810) 
ςθμείωςαν μείωςθ των εξαγωγϊν τουσ. Το ζτοσ 2009 δεν πραγματοποιικθκαν 
ειςαγωγζσ από τθν Τουρκία, και το Κοςςυφοπζδιο, από τισ οποίεσ είχαν 
ειςαχκεί μικρζσ ποςότθτεσ το 2008. Η μζςθ τιμι ειςαγωγισ ςτθν  Αλβανία του 
προϊόντοσ αυτοφ αυξικθκε το 2009 κατά 32,6 Λζκ  ςε ςχζςθ με το 2008, ςε 
ποςοςτό 35,9%, από 58,22 Λεκ/χλγ το 2008,  ςε 90.81 Λζκ/χλγ το 2009.  

 
 Σχετικά με το προϊόν “ροδάκινα/νεχταρίνια” (HS 080930), θ ςυμμετοχι ςτθν 

εγχϊρια ηιτθςθ των ειςαγόμενων ποςοτιτων αυτοφ του προϊόντοσ,  είναι τθσ 
τάξεωσ του 57% το 2008  και κάτω από 37% το 2009 (πρβλ πίνακα 4). Η 
ειςαγόμενθ ποςότθτα ςτθν Αλβανία, αυτοφ του προϊόντοσ, μειϊκθκε το 2009 
κατά 34,2% ςε ςχζςθ με το 2008, από 5.129,3 τόνουσ το 2008, ςε 3.373,9 
τόνουσ το 2009. Το ζτοσ 2009, το 69,1%  τθσ ςυνολικά ειςαγόμενθσ ποςότθτασ 
ςτθν Αλβανία, ειςιχκθ από τθν Ελλάδα,  ζναντι αντίςτοιχου μεριδίου τθσ 
Ιταλίασ 28,3% και μεριδίου τθσ ΠΓΔΜ 2,5%. Οι Ελλάδα και Ιταλία, μαηί κατζχουν 
το 97,5% των ειςαγόμενων ποςοτιτων αυτοφ του προϊόντοσ. Η Ελλάδα 
προμικευςε τθν Αλβανία με 2.333  τόνουσ του προϊόντοσ 
“ροδάκινα/νεχταρίνια” (HS 080930), ςτθν τιμι των 73,47 Λζκ/χλγ, δθλαδι 1,15 
Λζκ λιγότερα από τθ μζςθ τιμι ειςαγωγισ αυτοφ του προϊόντοσ ςτθν Αλβανία 
για το 2009 θ οποία ιταν 74,62 Λζκ/χλγ, ενϊ θ Ιταλία προμικευςε τθν Αλβανία 
με 955 τόνουσ αυτοφ του προϊόντοσ, ςτθ τιμι των 78,25 Λζκ/χλγ, δθλαδι 3,6 
Λζκ παραπάνω από τθν μζςθ τιμι του 2009. Η ΠΓΔΜ προμικευςε τθν Αλβανία 
με  85,9 τόνουσ “ροδάκινα/νεχταρίνια” (HS 080930), ςτθ χαμθλι τιμι των 65,53 
Λζκ/χλγ, δθλαδι 9 Λζκ λιγότερα από τθν μζςθ τιμι ειςαγωγισ ςτθν Αλβανία 
του προϊόντοσ αυτοφ, το 2009. Ωςτόςο, τόςο θ ΠΓΔΜ όςο και θ Ιταλία “ζχαςαν”  
μερίδια ωσ προσ το ςφνολο τθσ ειςαγόμενθσ ποςότθτασ, ενϊ θ Ελλάδα 
“κζρδιςε” μερίδιο 7,1 ποςοςτιαίων μονάδων. Οι ειςαγόμενεσ από τθν Ελλάδα 
ποςότθτεσ του προϊόντοσ  αυτοφ,  μειϊκθκαν το 2009 κατά 26,6% ςε ςχζςθ με 
το 2008, δθλαδι κατά 7,6 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ λιγότερεσ ςε ςχζςθ προσ τον 
ρυκμό μείωςθσ τθσ ςυνολικισ ειςαγόμενθσ ποςότθτασ το 2009 ζναντι του  
2008. Το ζτοσ 2009 δεν πραγματοποιικθκαν ειςαγωγζσ του προϊόντοσ 
“ροδάκινα/νεκταρίνια” (HS 080930), από τθν Αργεντινι, τθν Ιςπανία και τθν 
Τουρκία, από τισ οποίεσ είχαν ειςαχκεί μικρζσ ποςότθτεσ το 2008. Η μζςθ τιμι 
ειςαγωγισ ςτθν  Αλβανία του προϊόντοσ αυτοφ αυξικθκε το 2009 κατά 21,11 
Λζκ  ςε ςχζςθ με το 2008, κατά 28,29%, από 53,51 Λεκ/χλγ το 2008,  ςε 74,62 
Λζκ/χλγ το 2009.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Πίλαθαο 1 

Δαζκνί θπξηόηεξωλ  θξνύηωλ θαη ιαραληθώλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ Αιβαλία 

 

Περιγραφή Κωδικός (HS) Δασμός από ΕΕ (%) Βασικός Δασμός (%) 

Εσπεριδοειδή       

Πορτοκάλια  080510 4 10 

Μανταρίνια  080520 4 10 

Πυρηνόκαρπα     

Ροδάκινα  080930 4 10 

Νεκταρίνια  080930 4 10 

Κεράσια 080920 4 10 

Επιτραπέζια σταφύλια 080610 6 15 

Κηπευτικά     

Καρπούζια 080711 10 10 

Αγγούρια κανονικά 07070005 15 15 

Αγγουράκια 07070090 4 10 

Πιπεριές  07096010 4 10 

Ακτινίδια 0810 5000 100 01/01-14/05 - 4 01/01-14/05 - 10 

  0811 5000 200 15/05-15/11 - 4 15/05-15/11 - 10 

  0811 5000 300 16/11-31/12 - 4 16/11-31/12 – 10 

Μήλα 080810 4 10 

            Πηγή: Γενική Διεύθυνςη Τελωνείων 
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Πίλαθαο 2 

Δαζκνί θπξηόηεξωλ  θξνύηωλ θαη ιαραληθώλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ Αιβαλία 

Κωδ. Περιγραφή  Aπό Τρόπος  

Φόρτωσης  

Τιμή σε  

Ευρώ/Kg 

0805 Πορτοκάλια (Μάιο- Οκτ.) EU FOB 0,74-0,76 

  Πορτοκάλια (Μάιο- Οκτ.) NEU FOB 0,68-0,70 

  Πορτοκάλια (Nοεμβ. - Απρ.) EU FOB 0,47-0,49 

  Πορτοκάλια (Nοεμβ. - Απρ.) NEU FOB 0,42-0,44 

0805 Μανταρίνια (Μάιο- Οκτ.) EU FOB 0,78-0,80 

  Μανταρίνια (Μάιο- Οκτ.) NEU FOB 0,70-0,72 

  Μανταρίνια (Nοεμβ. - Απρ.) EU FOB 0,51-0,53 

  Μανταρίνια (Nοεμβ. - Απρ.) NEU FOB 0,46-0,48 

0809 Ροδάκινα & Νεκταρίνια (Δεκ.-Μάιο) EU FOB 0,68-0,70 

  Ροδάκινα & Νεκταρίνια (Δεκ.-Μάιο) NEU FOB 0,61-0,63 

  Ροδάκινα & Νεκταρίνια (Ιουν.- Νοεμβ.) EU FOB 0,54-0,56 

  Ροδάκινα & Νεκταρίνια (Ιουν.- Νοεμβ.) NEU FOB 0,49-0,51 

0809 Κεράσια EU FOB 1,22-1,24 

  Κεράσια NEU FOB 1,08-1,10 

0807 Καρπούζια EU FOB 1,05-1,10 

0707 Αγγούρια (Ιουν.- Νοεμβ.) EU FOB 0,58-0,60 

  Αγγούρια (Ιουν.- Νοεμβ.) NEU FOB 0,54-0,56 

  Αγγούρια (Δεκ.-Μάιο) EU FOB 0,74-0,76 

  Αγγούρια (Δεκ.-Μάιο) NEU FOB 0,70-0,72 

0709 Πιπεριές (Δεκ.-Μάιο) EU FOB 0,84-0,86 

  Πιπεριές (Δεκ.-Μάιο) NEU FOB 0,80-0,82 

  Πιπεριές (Ιουν.- Νοεμβ.) EU FOB 0,68-0,70 

  Πιπεριές (Ιουν.- Νοεμβ.) NEU FOB 0,63-0,65 

0810 Ακτινίδια (Απρ.-επτ.) EU FOB 0,81-0,83 

  Ακτινίδια (Απρ.-επτ.) NEU FOB 0,73-0,75 

  Ακτινίδια (Οκτ.-Μαρτ.) EU FOB 0,68-0,70 

  Ακτινίδια (Οκτ.-Μαρτ.) NEU FOB 0,61-0,63 
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0808 Μήλα (Μάιο- Οκτ.) EU FOB 1,05-1,07 

  Μήλα (Μάιο- Οκτ.) NEU FOB 0,98-1,00 

  Μήλα (Νοεμβ.-Απρ.) EU FOB 1,15-1,17 

  Μήλα (Νοεμβ.-Απρ.) NEU FOB 1,08-1,10 

                     Πηγή: Γενική Διεύθυνςη Τελωνείων 

Πίλαθαο 3 

Εηζαγωγέο θαη Εμαγωγέο λωπώλ θξνύηωλ θαη ιαραληθώλ ζηελ Αιβαλία, έηνπο 2008 θαη 2009 

 

Πεξηγξαθή θωδηθόο Δμαγωγέο (ζε ηόλνπο) Δηζαγωγέο (ζε ηόλνπο) 

2008 2009 κεηαβνιή 2008 2009 κεηαβνιή 

Αγγνύξηα θνηλά 070700 352,3 430,2 22% 658,3 549,33 -16,5% 

Πηπεξηέο  070960 168,5 170,2 1% 1.093,70 517,4 -47,2% 

Πνξηνθάιηα  080510 0,2 0,4 100% 20.755 10.516,4 -49,3% 

Μαληαξίληα  080520 7,9 69,8 784% 8.838,30 9.451,7 6,4% 

Δπηηξαπέδηα ζηαθύιηα 080610 0,4  -100% 5.007,50 3.950,2 -21,1% 

Καξπνύδηα 080711 7.151,80 8.470,90 18% 0 3,7  

Μήια 080810 33,8 108,5 221% 15.640,70 4.529,5 -71,04% 

Κεξάζηα 080920 2,6 1,8 -31% 300,40 0,6  

Ρνδάθηλα & Νεθηαξίληα 080930 21,1 17 -19% 5.129,40 3.373,9 -34,2% 

Αθηηλίδηα 081050    442,40 388,20 -12,25% 

 Πηγή: INSTAT. Επεξεργαςία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 
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Πίλαθαο 4 

Παξαγωγή  λωπώλ θξνύηωλ θαη ιαραληθώλ ζηελ Αιβαλία, έηνπο 2008 , ζε πνζόηεηα (ηόλνη) 

 

Περιγραυή Χώρα 

προέλεσσης 

Παραγωγή 

2008  

Εισαγωγές 

2008 

Διαυορά 

παραγωγής 

εισαγωγών 

2008 

Σσνολική 

κατανάλωση 

2008 

Εισαγωγές 

2009 

Σσνολική 

κατανάλωση 

2009 

(προσέγγιση) 

Αγγνύξηα  070700 55.700 659,4 55.040,6 56.359,4 549,3 56.249,3 

Πηπεξηέο  070960 46.600 1.093,70 45.506,3 47.693,7 517,4 47.117,4 

Πνξηνθάιηα  080510 4.500 20.755 -10.238,6 25.255 10.516,4 15.016 

Μαληαξίληα  080520 1.100 8.838,30 -7.738,3 9.938,3 9.451,7 10.551,7 

Δπηηξαπέδηα ζηαθύιηα 080610 153.900 5.007,50 148.892,5 158.907,5 3.950,2 157.850,2 

Καξπνύδηα 080711 142.875 0 142.875 142.875 3,7 142.878,7 

Μήια 080810 45.000 15.640,70 29.359,3 60.640,7 4.529,5 49.529,5 

Κεξάζηα 080920 8.000 300,40 7.699,6 8.300,4 0,6 8.000,6 

Ρνδάθηλα/λερηαξίληα  080930 9.000 5.129,40 3.870,6 14.129,4 3.373,9 12.373,9 

Αθηηλίδηα 081050 0 442,40 -442,4 442,4 388,2  

 Πηγή: INSTAT. Επεξεργαςία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

Πίλαθαο 5 

Εηζαγωγέο ζηελ Αιβαλία ηνπ πξνϊόληνο “αγγνύξηα θνηλά” (HS 070700), έηνπο 2008 θαη 2009 

Χώρα 2008 2009 

ηόλνη % εθ. ιεθ % ηόλνη % εθ. ιεθ % 

Διιάδα 238 36% 16.342,00 37% 179,3 33% 16.916,70 33% 

Ιηαιία 52,4 8% 3.590,20 8% 9,1 2% 947,4 2% 

Ινξδαλία 14,7 2% 1.249,30 3% 10 2% 877,2 2% 

ΠΓΓΜ 79,2 12% 3.787,80 8% 15,4 3% 1.049,50 2% 

πξία 40,8 6% 2.800,10 6% 37,5 7% 3.129,10 6% 

Σνπξθία 233,2 35% 16.851,30 38% 298 54% 28.457,20 55% 

Σύνολο 658,3  44.620,70  549,3  51.377,10  

Πηγή: INSTAT. Επεξεργαςία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

 



 13 

Πίλαθαο 6 

Εηζαγωγέο ζηελ Αιβαλία ηνπ πξνϊόληνο “αθηηλίδηα” (HS 081050), έηνπο 2008 θαη 2009 

Χώρα προέλεσσης 2008 2009 

ηόλνη % Εθ. ιεθ % ηόλνη % Εθ. ιεθ % 

Αξγεληηλή 1 0,2% 76,4 0,3%     

Χηιή 7 1,6% 536,2 1,8% 11,4 2,9% 1.186,30 3,6% 

Διιάδα 355,2 80,3% 23.423,60 78,3% 304 78,3% 26.186,60 79,0

% 

Ιηαιία 79,2 17,9% 5.887,90 19,7% 72,1 18,6% 5.723,10 17,3

% 

Κνζζπθνπέδην   1,2 0,0%     

Νόηηα Αθξηθή     0,7 0,2% 68,7 0,2% 

Σύνολο 442,4  29925,3  388,2  33164,7  

Πηγή: INSTAT. Επεξεργαςία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

 

Πίλαθαο 7 

Εηζαγωγέο ζηελ Αιβαλία ηνπ πξνϊόληνο “καληαξίληα” (HS 080520), έηνπο 2008 θαη 2009 

Χώρα 2008 2009 

ηόλνη % Εθ. ιεθ % ηόλνη % Εθ. ιεθ % 

Αξγεληηλή 2,3 0,03% 178,9 0,04%     

Κύπξνο 0,7 0,01% 97,9 0,02%     

Ιζπαλία 6,6 0,07% 519,6 0,11%     

Διιάδα 2.384,30 27,0% 120.940,50 25,81% 3.354,20 35,5% 234.799,30 36,0% 

Ιηαιία 6.350,10 71,8% 340.129,00 72,59% 5.687,70 60,2% 392.219,60 60,1% 

Μαπξνβνύλην 8,2 0,09% 364,8 0,08% 4,2 0,04% 653,8 0,1% 

Σνπξθία 86,1 0,97% 6.319,30 1,35% 405,6 4,3% 24.808,40 3,8% 

Σύνολο 8838,3  468550  9451,7  652481,1  

Πηγή: INSTAT. Επεξεργαςία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 
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Πίλαθαο 8 

Εηζαγωγέο ζηελ Αιβαλία ηνπ πξνϊόληνο “κήια” (HS 080810 ), έηνπο 2008 θαη 2009 

 

Χώξα  πξνέιεπζεο 2008 2009 

ηόλνη % Εθ. ιεθ % ηόλνη % Εθ. ιεθ % 

Διιάδα 6.638,30 42,4% 361.575,40 39,7% 1.124,00 24,8% 107.975,10 26,2% 

Ιηαιία 6.971,30 44,6% 453.174,50 49,8% 2.690,60 59,4% 252.068,50 61,3% 

Κνζζπθνπέδην 0,3 0,0% 12,2 0,0%  0,0%  0,0% 

ΠΓΓΜ 2.012,30 12,9% 94.702,00 10,4% 714,9 15,8% 51.323,80 12,5% 

Σνπξθία 18,5 0,1% 1.154,60 0,1%     

Σύλνιν 15.640,70  910.618,70  4.529,50  411.367,40  

Πηγή: INSTAT. Επεξεργαςία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

 

 

Πίλαθαο 9 

Εηζαγωγέο ζηελ Αιβαλία ηνπ πξνϊόληνο “ξνδάθηλα / λερηαξίληα” (HS 080930 ), έηνπο 2008 θαη 2009 

 

Χώξα  πξνέιεπζεο 2008 2009 

ηόλνη % Εθ. ιεθ % ηόλνη % Εθ. ιεθ % 

Αξγεληηλή 0,1 0,0% 24,9 0,01%     

Ιζπαλία 12,4 0,2% 1.307,70 0,5%     

Διιάδα 3.179,60 62,0% 165.298,40 60,2% 2.333,00 69,1% 171.408,80 68,1 

Ιηαιία 1.669,20 32,5% 95.425,30 34,8% 955 28,3% 74.732,60 29,7 

ΠΓΓΜ 261 5,1% 11.974,20 4,4% 85,9 2,5% 5.629,10 2,2 

Σνπξθία 7 0,1% 457 0,2%     

Σύνολο 5129,3  274487,5  3373,9  251770,5  

Πηγή: INSTAT. Επεξεργαςία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 
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Πίλαθαο 10 

Εηζαγωγέο ζηελ Αιβαλία ηνπ πξνϊόληνο “πνξηνθάιηα” (HS 080510 ), έηνπο 2008 θαη 2009 

Χώξα πξνέιεπζεο 2008 2009 

ηόλνη % Εθ. ιεθ % ηόλνη % Εθ. ιεθ % 

Αξγεληηλή 15,2 0,1% 1.127,10 0,11% 34,1 0,32% 3.188,50 0,53% 

Αδεξκπαϊηδάλ    0,00% 2,1 0,02% 181,6 0,03% 

Βξαδηιία 17 0,1% 1.079,10 0,11%     

Χηιή 0,5 0,00% 23,6 0,00% 2,5 0,02% 250,9 0,04% 

Διιάδα 9.272,50 44,7% 453.473,00 44,6% 8.384,80 79,7% 488.964,90 80,7% 

Ιηαιία 11.267,00 54,3% 549.154,80 54,0% 2.023,90 19,2% 106.308,70 17,5% 

πξία 4,2 0,02% 293,7 0,03%     

Σνπξθία 5,9 0,03% 288,4 0,03% 4,2 0,04% 214,7 0,04% 

Οπξνπγνπάε 4,5 0,02% 222,9 0,02% 48,7 0,46% 4.930,20 0,81% 

Νόηηα Αθξηθή 182,7 0,9% 12.375,60 1,22% 52,3 0,50% 5.149,80 0,85% 

Εάκπηα 0,7 0,00% 53,3 0,01%     

Σύνολο 20755  1016964,4  10516,4  605819,2  

Πηγή: INSTAT. Επεξεργαςία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

Πίλαθαο 11 

Εηζαγωγέο ζηελ Αιβαλία ηνπ πξνϊόληνο “θεξάζηα” (HS 080920 ), έηνπο 2008 θαη 2009 

Χώρα προέλεσσης 2008 2009 

ηόλνη % Εθ. ιεθ % ηόλνη % Εθ. ιεθ % 

Κίλα     0,4 66,7% 317,2 90,3% 

Διιάδα 259,5 86,4% 15.984,10 86,9% 0,2 33,3% 33,9 9,7% 

Ιηαιία 2,5 0,8% 307,6 1,7%     

ΠΓΓΜ 38,4 12,8% 2.097,30 11,4%     

Σύνολο 300,4  18.389,00  0,6 100,0% 351,1 100,0% 

         

Πηγή: INSTAT. Επεξεργαςία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 
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Πίλαθαο 12 

Εηζαγωγέο ζηελ Αιβαλία ηνπ πξνϊόληνο “Καξπνύδηα” (HS080711 ), έηνπο 2008 θαη 2009 

 

Χώρα προέλεσσης 2008 2009 

ηόλνη % Εθ. ιεθ % ηόλνη % Εθ. ιεθ % 

Διιάδα     3,4 91,9% 496,7 96,2% 

Ιηαιία     0,1 2,7% 14,2 2,8% 

ΠΓΓΜ     0,2 5,4% 5,2 1,0% 

Σύνολο     3,7  516,1  

         Πηγή: INSTAT. Επεξεργαςία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

 

 

Πίλαθαο 13 

Εηζαγωγέο ζηελ Αιβαλία ηνπ πξνϊόληνο “Πηπεξηέο” (HS070960 ), έηνπο 2008 θαη 2009 

 

Χώρα προέλεσσης 2008 2009 

ηόλνη % Εθ. ιεθ % ηόλνη % Εθ. ιεθ % 

Ιζπαλία 3,4 0,3% 474,6 0,6%     

Διιάδα 612,3 56,0% 48.786,00 63,8% 348,7 67,4% 34.954,00 64,8% 

Ιηαιία 10,6 1,0% 1.163,40 1,5% 3,6 0,7% 405,5 0,8% 

Ινξδαλία 6,4 0,6% 593,2 0,8%     

Κνζζπθνπέδην 103,2 9,4% 2.561,00 3,3%     

ΠΓΓΜ 3,7 0,3% 232,5 0,3% 6,6 1,3% 482,2 0,9% 

πξία 4,1 0,4% 342,4 0,4% 1,5 0,3% 146,7 0,3% 

Σνπξθία 350 32,0% 22.309,50 29,2% 157 30,3% 17.948,20 33,3% 

Σύνολο 1093,7  76.462,60  517,4  53.936,60  

Πηγή: INSTAT. Επεξεργαςία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 
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Πίλαθαο 14 

Εηζαγωγέο ζηελ Αιβαλία ηνπ πξνϊόληνο “επηηξαπέδηα ζηαθύιηα” (HS 080610 ), έηνπο 2008 θαη 2009 

Πηγή: INSTAT. Επεξεργαςία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χώρα προέλεσσης 2008 2009 

ηόλνη % Εθ. ιεθ % ηόλνη % Εθ. ιεθ % 

Αξγεληηλή 0,7 0,01% 123,2 0,05%         

Χηιή 1,5 0,03% 270,8 0,11%         

Ιζπαλία 0,8 0,02% 80 0,03% 0,7 0,02% 87,4 0,03% 

Διιάδα 343,8 6,87% 25.414,10 10,1% 279,6 7,08% 29.990,40 10,2% 

Ιηαιία 1.810,60 36,2% 137.439,30 54,4% 1.432,20 36,3% 164.378,00 55,7% 

Κνζζπθνπέδην  25,3 0,51% 802,9 0,32% 14,5 0,37% 621,1 0,21% 

ΠΓΓΜ 2.786,10 55,6% 85.136,30 33,7% 2.205,20 55,8% 97.207,70 33,0% 

ανπδηθή Αξαβία         1,3 0,03% 143,1 0,05% 

Σνπξθία 38,5 0,77% 3.417,10 1,35% 14,2 0,36% 2.111,90 0,72% 

Νόηηα Αθξηθή 0,2 0,00% 18,6 0,01% 2,5 0,06% 331 0,11% 

Σύνολο 5007,5   252702,3   3950,2   294870,6   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Πίλαθαο 15 

Αγξνηηθά πξνϊόληα πνπ εμαηξνύληαη ηεο άξζεο δαζκώλ 

Κωδηθόο Αλαθνξά Πεξηγξαθή 
Καζεζηώο ζην πιαίζην ηεο 

Ελδηάκεζεο Σπκθωλίαο 

0102,0201,0202 
Παξάγξαθνο 1 άξζξνπ 27 ηεο 

ελδηάκεζεο ζπκθωλίαο 

Μνζραξίζην 

γάιαθηνο θαη βνδηλό 

Αξρή ηνπ πιένλ επλννύκελνπ 

θξάηνπο 

07 θαη 08 
Παξάγξαθνο 1 άξζξνπ 27 ηεο 

ελδηάκεζεο ζπκθωλίαο 
Λαραληθά θαη θξνύηα 

Άξζε δαζκώλ επί ηεο αμίαο, 

αιιά άιινη εηδηθνί δαζκνί 

παξακέλνπλ 

1701 θαη 1702 
Παξάγξαθνο 1 άξζξνπ 27 ηεο 

ελδηάκεζεο ζπκθωλίαο 
δάραξε 

Γαζκνινγηθέο πνζνζηώζεηο 

γηα 1000 ηόλνπο 

220410 θαη 220421 
Παξάξηεκα 1 Πξωηνθόιινπ 3 

ηεο ελδηάκεζεο ζπκθωλίαο 

Πνηνηηθνί αθξώδεηο 

νίλνη θαη νίλνη από 

θξέζθα ζηαθύιηα 

Άξζε δαζκώλ κέρξη 

πνζόηεηαο 5000 hl 

220429 
Παξάξηεκα 1 Πξωηνθόιινπ 3 

ηεο ελδηάκεζεο ζπκθωλίαο 

νίλνη από θξέζθα 

ζηαθύιηα 

Άξζε δαζκώλ κέρξη 

πνζόηεηαο 2000 hl 

Οη θωδηθνί γηα 

πέζηξνθεο, 

θππξίλνπο, 

ηζηπνύξεο  θαη 

ζπλαγξίδεο 

16041311 

16041319 

Παξάξηεκα ΙΙΙ ηεο ελδηάκεζεο 

ζπκθωλίαο 

Πέζηξνθεο, 

ηζηπνύξεο, 

ζπλαγξίδεο, 

Kππξίλνη 

 

Διεύζεξα δαζκώλ κέρξη 50 

ηνλ. Πέζηξνθαο 

Διεύζεξα δαζκώλ κέρξη 20 

ηνλ. Κππξίλωλ 

Διεύζεξα δαζκώλ κέρξη 20 

ηνλ. ζπλαγξίδαο 

Διεύζεξα δαζκώλ κέρξη 20 

ηνλ. ηζηπνύξαο 

 

Οη θωδηθνί  

16042050 

160416 

16042040 

 

αξδέιεο 

αληδνύγηεο 

6% από ην MFN γηα 100 ηνλ. 

Πνζόζηωζεο ζαξδέιωλ 

Διεύζεξα δαζκώλ έωο 1000 

ηνλ. Πνζνζηώζεηο γηα 

αληζνύγηεο, κε αύμεζε 

πνζόζηωζεο γηα ην επόκελν 

έηνο ζηνπο 1600 ηνλ 

 

 

 

 


