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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΙΡΑΝΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Συνοπτικό σημείωμα για τη διάρθρωση του λιανικού και 
εισαγωγικού εμπορίου τροφίμων στην Αλβανία 

 
 
Κύρια χαρακτηριστικά 

 
 Τα κύρια χαρακτηριστικά της διάρθρωσης του λιανικού και εισαγωγικού 
εμπορίου τροφίμων στην Αλβανία είναι τα ακόλουθα: 

 Σε ολόκληρη τη χώρα λειτουργεί ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός καταστημάτων 
λιανικής πώλησης (μίνι-μάρκετ, οπωροπωλεία, παντοπωλεία, μικρά σούπερ-μάρκετ 
κ.λπ.), όπου διατίθενται είδη διατροφής, αλλά και ευρείας κατανάλωσης, εγχώρια και 
εισαγόμενα, μεσαίας ποιότητας και χαμηλής τιμής. Oι ανάγκες των καταναλωτών σε 
τρόφιμα και ποτά, ιδιαίτερα εκτός των Τιράνων και των λοιπών μεγάλων πόλεων της 
χώρας, καλύπτονται στην πλειονότητά τους από τους εν λόγω «μικρούς», σε όγκο 
διακίνησης προϊόντων, λιανοπωλητές και από σημαντικό αριθμό «λαϊκών αγορών», 
πολλές από τις οποίες είναι μόνιμες και προσφέρουν ποικιλία ειδών σε προσιτές τιμές, 
που ανταποκρίνονται στις οικονομικές δυνατότητες και συνήθειες του αλβανικού 
αγοραστικού κοινού.  

Η διανομή των εισαγόμενων ειδών προς τους λιανοπωλητές, καθώς και τις 
αλυσίδες Σ/Μ, διενεργείται κυρίως από δραστηριοποιούμενες στη χώρα εισαγωγικές 
επιχειρήσεις τροφίμων, ποτών και ειδών ευρείας κατανάλωσης, οι οποίες διαθέτουν και 
δικά τους φορτηγά αυτοκίνητα. Σημειώνεται, ότι λαμβανομένου υπόψη και του μικρού 
μεγέθους της αγοράς (συνολικός πληθυσμός: 2,8 εκατ.), από τις εν λόγω επιχειρήσεις 
εισαγωγής – διανομής, κυρίαρχη θέση στην αγορά κατέχει ένας περιορισμένος αριθμός  
εταιρειών, μεταξύ των οποίων και ιδιαίτερα αξιόλογες επιχειρήσεις ομογενειακών 
συμφερόντων, που διακινούν και την πλειονότητα των ελληνικών ειδών διατροφής που 
κυκλοφορούν στην αλβανική αγορά.  

 
Αλυσίδες Σ/Μ ειδών διατροφής στην Αλβανία  
 

Οι αλυσίδες Σ/Μ λιανικής πώλησης ειδών διατροφής άρχισαν τη 
δραστηριοποίησή τους στην Αλβανία τα τελευταία χρόνια και πλέον αναπτύσσονται 
δυναμικά και κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Εξακολουθούν όμως να κατέχουν ένα 
ιδιαίτερα περιορισμένο μερίδιο των πωλήσεων ειδών διατροφής, το οποίο δεν ξεπερνά 
το 10%. Κύριοι προμηθευτές των αλυσίδων Σ/Μ είναι οι προαναφερθείσες εισαγωγικές 
επιχειρήσεις, ενώ διαθέτουν και τα δικά τους δίκτυα εισαγωγής και διανομής, μέσω των 
οποίων τροφοδοτούνται τα επιμέρους τοπικά καταστήματά τους, κυρίως με προϊόντα 
ιδιωτικής ετικέτας. 
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Από τα τέλη Νοεμβρίου 2011 λειτουργεί στην Αλβανία, στο εμπορικό κέντρο 

Tirana East Gate / TEG, η πρώτη υπεραγορά (7.000 τ.μ.) της αλυσίδας «CARREFOUR», 
ιδιοκτησίας της CMB Albania Sh.p.k., θυγατρικής της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, του 
ομίλου «Μαρινόπουλος».  

Ο όμιλος «Μαρινόπουλος» εξαγόρασε πρόσφατα και την αλυσίδα Σ/Μ 
«EUROMAX», που διέθετε περίπου 20 καταστήματα στη χώρα, τα περισσότερα στην 
ευρύτερη περιοχή των Τιράνων και κάποια στο Δυρράχιο, στο Ελμπασάν, το Φιέρι και 
την Αυλώνα, και κατείχε κυρίαρχη θέση στην αγορά ειδών διατροφής στην Αλβανία. 
Όλα τα καταστήματα λειτουργούν πλέον υπό την επωνυμία Carrefour. 

Στα καταστήματα των ως άνω αλυσίδων, που απευθύνονται στο ευρύτερο 
καταναλωτικό κοινό (όλων και κυρίως των μεσαίων εισοδηματικών δυνατοτήτων), 
προσφέρονται και αρκετά ελληνικά είδη διατροφής – ευρείας κατανάλωσης, την 
πλειονότητα των οποίων προμηθεύεται από τις εγχώριες εταιρείες εισαγωγής και 
διανομής.  

Σημειώνεται, ότι παρουσία του ομίλου «Μαρινόπουλος» στην αλβανική αγορά, 
μέσω της αλυσίδας Carrefour, εκτιμάται ότι  θα αυξήσει σημαντικά την διάθεση 
προϊόντων ελληνικής προέλευσης.   

Carrefour - CMB Albania Sh.p.k .  
Tirana East Gate, Lunder,  Tirane, ALBANIA 
Mrs. Marjeta Goce, Merchandise Director  
Mobile: 00355 66 40 79 428  
Email: marjeta_goce@marinopoulos.com  
www.carrefour.gr  
 
 

 
Μία από τις σημαντικότερες αλυσίδες Σ/Μ που λειτουργεί στην Αλβανία, είναι η 

ιταλικών συμφερόντων «CONAD», η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά από το 2009, 
απευθύνεται σε καταναλωτές υψηλότερων εισοδηματικών κατηγοριών και διαθέτει έξι 
καταστήματα στα Τίρανα και άλλα τρία στις πόλεις Καβάγια, Δυρράχιο και  Αυλώνα. 

Επιπλέον η «CONAD» προσπαθεί να αναπτύξει στην Αλβανία και την 
εκπτωτική αλυσίδα της «ΤΟDI», αλλά μέχρι σήμερα λειτουργεί μόνο ένα κατάστημα, 
στα Τίρανα. 

Στα καταστήματα «CONAD» διατίθεται, πέραν των ειδών διατροφής και ευρείας 
κατανάλωσης ιδιωτικής ετικέτας, ευρεία γκάμα προϊόντων ιταλικής προέλευσης, καθώς 
και περιορισμένος αριθμός ελληνικών «brand names» που τα προμηθεύονται από τις 
εδώ εισαγωγικές εταιρείες ή εισάγονται μέσω Ιταλίας. 

CONAD SHQIPERIA SH.P.K. 
Autostrada Tirane – Durres, 6th Klm. Kashar, Tirane, ALBANIA 
Tel.: 00355 4 8202800 
Fax: 00355 4 8202916 
E-mail: cedi.tirana@conadalbania.al     
Γενικός Δ/ντής Mr. Pietro Tafuni   
http://www.conad.al  

 
 

mailto:marjeta_goce@marinopoulos.com
http://www.carrefour.gr/
mailto:cedi.tirana@conadalbania.al
http://www.conad.al/
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Η μοναδική εγχώρια αλυσίδα Σ/Μ που λειτουργεί στην Αλβανία είναι η «ΒΙG 

MARKET», η οποία επεκτείνεται σταθερά και σήμερα διαθέτει 22 συνολικά 
καταστήματα, συγκριτικά μικρού μεγέθους,  στα Τίρανα κ.ά. αλβανικές πόλεις, στα 
οποία διατίθεται αρκετά μεγάλη γκάμα ειδών διατροφής και ευρείας κατανάλωσης, 
στην πλειονότητά τους ιταλικής προέλευσης, αλλά και ελληνικής, όπως και τουρκικής. 

Σημειώνεται, ότι η αλυσίδα απευθύνεται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό και σε 
χαμηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες και ως εκ τούτου αποφασιστικό κριτήριο για την 
επιλογή των προϊόντων που διαθέτει αποτελεί η τιμή τους.  

BIG MARKET 
Rr. Myslym Shyri, Tirane 
Tel.: 00355 4 2259564 
Μobile: 00355 694033777  
Email: info@bigalbgroup.com, Sales: vendite@bigalbgroup.com, Imports: 
import@bigalbgroup.com 
http://www.bigalbgroup.com/  
 
 
 

 
ECO MARKET FOOD SHPK 
Autostrada Tiranë - Durrës Km. 7  
TIRANA, ALBANIA 
Tel.: 00355 44504286 
Email: info@ecomarket-al.com;  
info@ecomarket-al.com; 
emance@ecomarket-al.com; 
www.ecomarket-al.com   

mailto:info@bigalbgroup.com
mailto:vendite@bigalbgroup.com
mailto:import@bigalbgroup.com
http://www.bigalbgroup.com/
mailto:info@ecomarket-al.com
mailto:info@ekomarket.al
mailto:emance@ecomarket-al.com
http://www.ecomarket-al.com/
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Νωπά είδη διατροφής 
 
Όπως προαναφέρθηκε, στη χώρα λειτουργεί ένας σημαντικός αριθμός 

οπωροπωλείων, όπως και οργανωμένων «λαϊκών αγορών», πολλές από τις οποίες είναι 
μόνιμες και προσφέρουν μεγάλη ποικιλία ειδών, που ανταποκρίνονται στις οικονομικές 
δυνατότητες και συνήθειες του αλβανικού αγοραστικού κοινού και ως εκ τούτου 
παρουσιάζουν μεγάλη επισκεψιμότητα. Σημειώνεται, ότι στις εν λόγω αγορές, από τις 
οποίες προμηθεύεται τα φρουτολαχανικά, τρόφιμα κ.λπ. συναφή προϊόντα για την 
κάλυψη των οικογενειακών αναγκών του, μεγάλο μέρος των Αλβανών καταναλωτών, 
πωλούνται εγχώρια, αλλά και εισαγόμενα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, όσπρια, κ.ά. 
είδη διατροφής σε μεγάλη ποικιλία και συγκριτικά χαμηλές τιμές.  

Οι λειτουργούσες στα Τίρανα οργανωμένες «λαϊκές αγορές», υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του Δήμου (Τιράνων) και η συμμετοχή σ’ αυτές δεν απαιτεί ειδική άδεια, 
παρά μόνο την καταβολή του προβλεπόμενου μηνιαίου τιμήματος ενοικίασης.  

 
 

 
Όσον αφορά τα νωπά φρουτολαχανικά κ.λπ. αγροτικά προϊόντα και ιδιαίτερα 

τα εισαγόμενα, κύριο σημείο διακίνησης στην ευρύτερη περιφέρεια των Τιράνων και τις 
γύρω περιοχές, αποτελεί η  Κεντρική Αγορά Χονδρικής – Λιανικής Πώλησης Φρούτων 
και Λαχανικών «Tregu Dinamo», που λειτουργεί στην αλβανική Πρωτεύουσα.  

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ως άνω Αγοράς http://www.dinamo-
sha.com/index.php?idr=3&idm=823&mod=1&lang=2, καλύπτει συνολικό χώρο 60.000 
τ.μ., όπου είναι εγκατεστημένοι 400 οίκοι χονδρεμπορίου (μεταξύ των οποίων και 150 
περίπου με αξιόλογα μερίδια αγοράς), 600 έμποροι λιανικής πώλησης νωπών ειδών, 
όπως και παραγωγοί φρέσκων προϊόντων διατροφής, ενώ η κίνησή της εκτιμάται, 
ημερησίως, στους 2.000 επισκέπτες – στην πλειονότητά τους ιδιοκτήτες καταστημάτων 
λιανικής πώλησης νωπών, εστιατορίων κ.ά. χώρων μαζικής εστίασης.  

Σημειώνεται ότι, όλες οι εταιρείες –συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων 
στην «Tregu Dinamo»–  προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στην Αλβανία, απαιτείται 
να έχουν εγγραφεί ως επιχειρήσεις στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφών (QKR-National 
Registration Center, http://www.qkr.gov.al/nrc/default.aspx) και να έχουν λάβει 
σχετική άδεια άσκησης εμπορικής δραστηριότητας από το Εθνικό Κέντρο Αδειών (QKL-
National Licensing Center). 

 
Τα στοιχεία της «Tregu Dinamo» είναι τα ακόλουθα: 
 
Dinamo Market, Rruga Ferit Xhajko, Tirana, Albania 
Τel./Fax : 00355 4 2253 798 
E-mail : market@dinamo-sha.com 
http://www.dinamo-sha.com  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dinamo-sha.com/index.php?idr=3&idm=823&mod=1&lang=2
http://www.dinamo-sha.com/index.php?idr=3&idm=823&mod=1&lang=2
http://www.qkr.gov.al/nrc/default.aspx
mailto:market@dinamo-sha.com
http://www.dinamo-sha.com/
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Υπεύθυνοι κυριότερων εταιρειών εισαγωγής και εμπορίας νωπών 
φρουτολαχανικών κ.λπ. ειδών διατροφής που στεγάζονται στην «Tregu Dinamo»: 

 

Όνομα  Επώνυμο  Εισαγωγές από  Κινητό  

Leonard  Qentro  Ελλάδα  00355-682530827 

Shpetim  Haremi  Ελλάδα 00355-692099073 

Nazmi  Estrefi  Ιταλία  00355-682522088 

Gezim  Muca  Ιταλία  00355-685701461 

Edlira  Dedei Ιταλία και Ελλάδα  00355-692054829 

Nesti  Kadiasi  Ελλάδα 00355-685813460 

Kelmend  Xhafa  Τουρκία  00355-672869988 

Edison  Jozenxhi Ιταλία  00355-692074940 

Erion  Janopoli Ελλάδα 00355-694020075 

Andrea  Mazniku  Ιταλία  00355-684080242 

Natasha  Luka  Ιταλία και Ελλάδα 00355-672294932 

Kujtim  Cupi  Ελλάδα 00355-685888112 

Agron  Luka  Ιταλία  00355-694321157 

Vehap  Muca  Ελλάδα 00355-692062334 

Agron  Karaj  Ελλάδα 00355-684020041 

Sefedin  Oshafi  Ελλάδα 00355-682022930 

Florida  Skenderaj  Ελλάδα 00355-692095269 

Luan  Malaj  Ελλάδα 00355-682513961 

Arben  Bashllari  Ελλάδα 00355-682069749 

 
 
 

Αλβανικές εισαγωγές προϊόντων ευρύτερου αγροτικού τομέα 
 

Μερίδια χωρών, βάσει αξίας εισαγωγών, 2013 
 

 
Πηγή: Αλβανική Στατιστική Υπηρεσία,  INSTAT 
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Αλβανικές εισαγωγές προϊόντων ευρύτερου αγροτικού τομέα, 2012 – 2013,  σε εκ. ALL  
 

HS Περιγραφή Σύνολο 
2013 

Μεταβολή 
2012/2013 

Σύνολο 
2012 

Μεταβολή 
2011/2012 

Από 
Ελλάδα 

2013 
Μεταβολή 
2012/2013 

Από 
Ελλάδα 

2012 
Μεταβολή 
2011/2012 

1 Ζώα ζωντανά 3.083,30 -4,20% 3.218,59 1,18% 1.215,50 9,86% 1.106,38 4,91% 

2 
Κρέατα και παρασκευάσματα 
σφαγίων, βρώσιμα 6.583,68 -12,61% 7.533,62 -0,12% 349,75 0,73% 347,21 -29,90% 

3 
Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια 
κ.ά. ασπόνδυλα υδρόβια 2.627,94 17,11% 2.244,04 -5,01% 366,31 32,53% 276,41 0,75% 

4 

Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας, 
αυγά πτηνών, μέλι φυσικό, προϊόντα 
βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν 
κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού 2.302,04 -2,53% 2.361,88 -4,12% 131,79 2,26% 128,88 14,58% 

5 

Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης 
που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού 430,00 -29,76% 612,15 53,70% 2,61 - 0,00 -100,00% 

6 
Φυτά ζωντανά και προϊόντα 
ανθοκομίας 395,46 -2,22% 404,46 5,23% 40,86 -10,29% 45,55 4,02% 

7 
Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, 
βρώσιμα  2.322,99 9,17% 2.127,79 1,08% 686,26 -0,32% 688,46 5,42% 

8 
Καρποί και φρούτα βρώσιμα, 
φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών 5.439,44 1,08% 5.381,44 -3,58% 2.233,99 9,02% 2.049,18 -6,88% 

9 Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά 3.446,18 7,62% 3.202,17 10,97% 39,58 43,03% 27,68 66,05% 

10 Δημητριακά 12.724,27 -3,50% 13.185,11 -7,94% 71,21 15,64% 61,58 -3,57% 

11 

Προϊόντα αλευροποιίας, βύνη, άμυλα 
κάθε είδους, ινουλίνη, γλουτένη από 
σιτάρι 3.034,24 1,42% 2.991,61 37,90% 164,12 20,98% 135,66 21,06% 

12 

Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις, 
σπέρματα, σπόροι και διάφοροι 
καρποί, βιομηχανικά και 
φαρμακευτικά φυτά, άχυρα και 
χορτονομές 562,64 38,08% 407,47 -16,19% 31,15 513,72% 5,08 -56,70% 

13 
Γόμες, ρητίνες και άλλοι χυμοί και 
εκχυλίσματα φυτικά 118,86 148,94% 47,75 102,57% 5,19 169,59% 1,93 -63,94% 

14 

Πλεκτικές ύλες κ.ά. προϊόντα φυτικής 
προέλευσης που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού 2,98 -64,66% 8,44 6648,11% 0,00 -100,00% 0,02 - 

15 

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά, 
προϊόντα της διάσπασης αυτών, λίπη 
βρώσιμα επεξεργασμένα, κεριά 
ζωικής ή φυτικής προέλευσης 5.904,68 -14,22% 6.883,76 -0,36% 551,59 -3,43% 571,17 10,19% 

16 

Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών 
ή μαλακόστρακων, μαλακίων ή 
άλλων ασπόνδυλων υδρόβιων 1.859,51 10,03% 1.690,05 -11,85% 68,21 20,33% 56,69 -12,01% 

17 Ζάχαρα και ζαχαρώδη 
παρασκευάσματα 

4.487,94 -15,91% 5.336,79 1,12% 83,94 -31,14% 121,90 -33,17% 

18 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού 1.622,95 12,54% 1.442,13 14,22% 202,81 10,31% 183,85 6,94% 

19 

Παρασκευάσματα με βάση τα 
δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα 
κάθε είδους ή το γάλα, είδη 
ζαχαροπλαστικής 7.232,84 9,60% 6.599,08 3,10% 1.047,64 7,37% 975,69 6,35% 

20 

Παρασκευάσματα λαχανικών, 
καρπών και φρούτων ή άλλων μερών 
φυτών 2.126,39 8,53% 1.959,23 -2,36% 735,39 11,53% 659,37 -14,08% 
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21 
Διάφορα παρασκευάσματα 
διατροφής 4.857,79 9,87% 4.421,28 5,59% 619,67 21,34% 510,67 13,18% 

22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι 10.393,14 5,17% 9.881,93 0,74% 1.305,52 -3,97% 1.359,53 -2,95% 

23 

Υπολείμματα και απορρίμματα των 
βιομηχανιών ειδών διατροφής, 
τροφές παρασκευασμένες για ζώα 2.612,62 10,25% 2.369,82 12,60% 410,90 1,20% 406,00 -21,34% 

24 
Καπνά και βιομηχανοποιημένα 
υποκατάστατα καπνού 9.255,78 4,39% 8.866,13 8,48% 2.876,58 7,38% 2.678,76 20,79% 

 
Πηγή: Αλβανική Στατιστική Υπηρεσία,  INSTAT 
 
 
 
 

Κυριότερες σε αξία  κατηγορίες εισαγόμενων στην Αλβανία ελληνικών προϊόντων 
ευρύτερου αγροτικού τομέα, 2011 – 2013,  σε εκ. ALL  

 

Προϊόν 2013 2012 2011 

Τσιγάρα 2.731,67 2.614,22 2.191,44 

Εσπεριδοειδή κ.ά. φρούτα νωπά 2.233,99 2.049,18 2.200,58 

Ζώντα ζώα και πουλερικά 1.254,22 1.154,63 1.080,23 

Μπύρα από βύνη 1.107,39 1.154,07 1.207,77 

Λαχανικά νωπά ή διατηρημένα 686,26 688,46 653,03 

Ζυμαρικά 680,92 638,24 576,23 

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα  442,66 363,81 436,11 

Μαργαρίνη 425,60 381,45 338,63 

Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα 349,75 346,00 490,60 

Παρασκευάσματα για τη διατροφή των ζώων 333,23 215,91 304,68 

Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 324,30 204,93 217,36 

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα 
καφέ, τσαγιού και παρασκευάσματά τους 224,73 133,72 100,76 

Άλλα παρασκευάσματα διατροφής 214,07 194,15 191,52 

Κακάο και παρασκευάσματα  202,79 183,83 171,91 

Εκχυλίσματα βύνης και παρασκευάσματα  197,82 167,93 150,27 

Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού 152,89 126,12 89,56 

Άλλοι καρποί και φρούτα και βρώσιμα μέρη 
φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα 105,73 110,92 134,82 

Χυμοί φρούτων 102,13 96,13 102,32 

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή 
μπισκοτοποιίας 94,70 84,39 102,83 

 
Πηγή: Αλβανική Στατιστική Υπηρεσία,  INSTAT 

 


