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           Τίξαλα, 04 Ννεκβξίνπ 2010 

 
 
 
 
Η έθδνζε Δπηρεηξεκαηηθνύ Οδεγνύ γηα ηελ Αιβαλία από ην Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ 

Δκπνξηθώλ Υπνζέζεσλ (Ο.Δ.Υ) ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηα Τίξαλα, ζα απνηειέζεη ζεκαληηθό 
εξγαιείν γηα ηνλ έιιελα επηρεηξεκαηία πνπ επηζπκεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηε ρώξα απηή. 

 Πξνζθέξεη κηα πξώηε πξνζέγγηζε ηεο λνκηθήο, νηθνλνκηθήο  θαη θνηλσληθήο  
πξαγκαηηθόηεηαο ηεο Αιβαλίαο απαξαίηεηεο γηα ηελ νπνηαδήπνηε ιήςε εκπνξηθήο ή 
επελδπηηθήο απόθαζεο,  

 
Η εηθόλα ηεο Αιβαλίαο ζηνλ θόζκν βειηηώλεηαη ξαγδαία θαη ζε απηό έρεη ζπκβάιιεη 

απνθαζηζηηθά ε Διιάδα, αθνύ απνηειεί ηνλ πξώην μέλν επελδπηή, ηνλ δεύηεξν εκπνξηθό 
εηαίξν, βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνπο έμη κεγαιύηεξνπο παξνρείο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο ελώ 
ρξεκαηνδνηεί ζε ζεκαληηθό βαζκό ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο γείηνλνο ρώξαο,  κέζσ ησλ 
ξνώλ ζπλαιιάγκαηνο πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ αιβαλνύο κεηαλάζηεο πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη 
ζηε ρώξα καο.  

Τν έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ Αιβαλία, αληαλαθιάηαη θαη 
ζην γεγνλόο όηη ην Γξαθείν Ο.Δ.Υ Τηξάλσλ (πνπ ιόγσ αξκνδηόηεηαο ππνζηεξίδεη ηελ 
εμσζηξέθεηα ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αιβαληθή αγνξά), δέρεηαη εηεζίσο θαη 
αληαπνθξίλεηαη ζε πάλσ από 300 αηηήκαηα ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ. 

 
H ηζηνξία θαη ε γεσγξαθία επηπιένλ, ζπλεγνξνύλ ζηελ πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ηεο 

δηκεξνύο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ην 2009 νη ειιεληθέο εμαγσγέο 
απμήζεθαλ θαηά 4% πξνζεγγίδνληαο ηα 500 εθ Δπξώ.  

 
Τν Γξαθείν καο, πξνο ππνζηήξημε ηεο δπλακηθήο απηήο παξνπζίαο δηνξγαλώλεη 

εηεζίσο 10 επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο θαη ζπκκεηνρέο ζε  δηεζλείο ή πεξηθεξεηαθέο εθζέζεηο 
ζηελ Διιάδα,  εζληθή ζπκκεηνρή ζε εκπνξηθή έθζεζε ζηα θαζώο θαη ην εηήζην Φόξνπκ Διιελν-
Αιβαληθώλ Οηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ ζηα Τίξαλα ελώ εθδίδεη πάλσ από 20 δειηία πνηθίιεο 
νηθνλνκηθήο θαη λνκηθήο πιεξνθόξεζεο. 

 
Με ηελ βεβαηόηεηα όηη παξαδίδνπκε έλα ρξήζηκν εξγαιείν πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθή 

θνηλόηεηα, επηζπκώ λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ, πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ δεκηνπξγία 
απηνύ ηνπ «Δπηρεηξεκαηηθνύ Οδεγνύ γηα ηελ Αιβαλία», ηδηαίηεξα ηνλ θν Σπύξν Οηθνλόκνπ 
Γξακκαηέα Α΄ Ο.Δ.Υ, πνπ αζρνιήζεθε δηεμνδηθά κε ηελ επεμεξγαζία  όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ 
θαη δεδνκέλσλ  πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηόλ, ηελ θα Μαξία Βαζηιάθε Γξακκαηέα Β΄ Ο.Δ.Υ 
θαζώο θαη ηελ θα Σνθία Κίζζε,  επηζηεκνληθή ζπλεξγάηηδα ηνπ Γξαθείνπ καο. 

 
Τέινο ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο εθθξάδνπκε πξνο ηελ ΄Δλσζε Διιεληθώλ Δπηρεηξήζεσλ 

Αιβαλίαο πνπ κε ηελ επγεληθή ρνξεγία ηεο θαηάζηεζε εθηθηή ηελ έθδνζε ηνπ παξόληνο 
επηρεηξεκαηηθνύ νδεγνύ.  

 
                                                                         

                                                                                                     Φξήζηνο Φαξκάθεο 
                                                                                                      Σύκβνπινο ΟΔΥ Α΄ 
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1. Γεληθά ζηνηρεία γηα ηε ρψξα 
 

1.1. Γεσγξαθηθά ζηνηρεία 

Xψξα ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ (δπηηθά Ώαιθάληα), ε Ύιβαλία απνηειεί ηελ 144ε ρψξα ζε έθηαζε 

ζηνλ θφζκν, κε 28.748 η. ρικ., εθ ησλ νπνίσλ επηθάλεηα 1.350 η. ρικ θαιχπηεηαη απφ πνηακνχο θαη ιίκλεο, ελψ 

ηα  ρσξηθά ηεο χδαηα εθηείλνληαη ζηα 12 λαπηηθά κίιηα. Γ ρψξα εθηείλεηαη  κεηαμχ ησλ ζπληεηαγκέλσλ, 41.00 

βφξεηα θαη 20.00 αλαηνιηθά θαη ζπλνξεχεη ζηα αλαηνιηθά κε ηελ ΠΓΐΜ (151 ρικ.), λφηηα θαη λνηηναλαηνιηθά κε 

ηελ Αιιάδα (282 ρικ.), βφξεηα θαη βνξεηναλαηνιηθά κε ην Κνζζπθνπέδην (112 ρικ.) θαη ην Μαπξνβνχλην (172 

ρικ.)  θαη ζηα δπηηθά ηεο βξέρεηαη απφ ηελ Ύδξηαηηθή Θάιαζζα θαη ην Δφλην Πέιαγνο, ζε αθηνγξακκή κήθνπο 

362 ρικ.  

Γ ηνπηθή ψξα είλαη GMT +1. Ύπφ ηελ ηειεπηαία Κπξηαθή κελφο Μαξηίνπ κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία 

Κπξηαθή κελφο Οθησβξίνπ, ηζρχεη ην ζεξηλφ σξάξην. (GMT+2) 

Σν κέζν πςφκεηξν ηεο ρψξαο είλαη δηπιάζην απφ ην κέζν επξσπατθφ, ήηνη 708 κέηξα, κε πςειφηεξε 

θνξπθή ζηα αλαηνιηθά ηεο ρψξαο ην φξνο Korabi (2.753 κ. απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο).  

Οη θπξηφηεξεο παξαιίεο είλαη: Velipoja, Tale, Shengjinit, Divjaka, Semani, ΐπξξάρην, Ύπιψλα,  ΐέξκε, 

Υηκάξα θαη Άγηνη αξάληα.  

Σε ρψξα δηαζρίδνπλ νθηψ κεγάινη πνηακνί νη νπνίνη δηαθιαδίδνληαη ζε 152 παξαπνηάκνπο, θαη  

εθβάιινπλ ζηελ Ύδξηαηηθή ζάιαζζα 1308 θ.κ./s χδαηνο. Ύπφ ηε ζπλνιηθή εηήζηα πνζφηεηα  42,25 δηο θπβηθψλ 

κέηξσλ χδαηνο, κφλν 12,8 δηο απνηειινχλ ππφγεηα χδαηα. Ο κεγαιχηεξνο πνηακφο είλαη ν ΐξίλνο, (πάλσ απφ 

400 ρικ), ελψ ν πνηακφο Buna κήθνπο 44 ρικ., είλαη πισηφο.  

 Απηπιένλ, ζηε ρψξα ππάξρνπλ ηξεηο ιίκλεο, ηεο θφδξαο (368 η.ρ.), ηεο Ορξίδαο θαη ησλ Πξεζπψλ.  

 

1.2 Κιίκα  

Σν θιίκα ηεο ρψξαο είλαη κεζνγεηαθφ, σζηφζν ιφγσ ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ, ην θιίκα πνηθίιεη κε ηηο 

κέζεο ζεξκνθξαζίεο λα θπκαίλνληαη απφ  3,5 νC ζε 8,9νC ην ρεηκψλα θαη απφ 17,8 νC ζε 24,6 νC  ην θαινθαίξη. 

Οη κέζεο εηήζηεο βξνρνπηψζεηο ζηελ αιβαληθή επηθξάηεηα, είλαη 1430 mm/vit. Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία ησλ 

πδάησλ είλαη ρακειά, κεηαμχ 150 θαη 500 mg/l.  

 

1.3. Φπζηθφ Πεξηβάιινλ  

Γ Ύιβαλία είλαη πινχζηα ζε ρακειά κεζνγεηαθά δάζε. Γ παλίδα θαη ε ρισξίδα ηεο ρψξαο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηιία. Αλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ην φξνο Tomori ή baba tomori ηνπ νπνίνπ ε θνξπθή 

είλαη επίπεδε θαη γη΄ απηφ απνθαιείηαη ν «ζξφλνο ησλ ζεψλ», θαζψο θαη ην φξνο Bardhe γλσζηφ γηα ηνλ 

ππάξρνληα εθεί λαφ.  

Ύξθεηέο πεξηνρέο πξνζηαηεχνληαη απφ δηεζλείο ζπλζήθεο, φπσο ν πδξνβηφηνπνο ησλ  Πξεζπψλ θαη ηα 

πάξθα Tomorri Dajti, Thethi, Qafshtame, Hotove, Drenove, Divjake, Lure, Λνγαξά, θαζψο θαη νη πεξηνρέο ηεο  

Νάξηαο, Ώνπζξσηνχ, Orikum θ.α. 
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Κπξηφηεξα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα αθνξνχλ ζηελ θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ, ζηελ κφιπλζε ησλ 

πδάησλ, θαζψο θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ  πεξηνρψλ κε ηδηαίηεξν πεξηβαιινληηθφ θνξηίν ιφγσ 

βηνκεραληθψλ θαηαινίπσλ. Σν 2008, ζε θνηλή κειέηε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ 

Γλσκέλσλ Αζλψλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε,  θαηαξηίζηεθαλ πξνγξάκκαηα  απνθαηάζηαζεο ησλ 

δέθα πιένλ επεηγνπζψλ πεξηπηψζεσλ (hot spots) πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο,  ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ ην  UNDP1. Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, παξαηίζεληαη ζην νηθείν θεθάιαην 3.3. 

 

1.4. Φπζηθέο Πεγέο – Πινπηνπαξαγσγηθνί πφξνη 

1.4.1 Φπζηθνί Πφξνη 

 

Γ ρψξα είλαη πινχζηα ζε θπζηθέο πήγεο κε ππέδαθνο πινχζην ζε κεηαιιεχκαηα, ελψ δηαζέηεη 41,7 

θ. ρικ (2001),  πδάηηλνπο πφξνπο  γηα ηελ παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο Αλέξγεηαο. Σν 98% ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζηελ Ύιβαλία, παξάγεηαη απφ πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα (ΓΡΡ), ελψ κφλν ην 2% απφ 

ζεξκνειεθηξηθά (ΣΡΡ). Γ αληίζηνηρε θαηαλνκή γηα ηελ Αιιάδα είλαη: 88% ΣΡΡ, 9% ΓΡΡ θαη 2% ειηαθή 

ελέξγεηα. Σα ζπλνιηθά απνζέκαηα πδξνελέξγεηαο ηεο Ύιβαλίαο εθηηκψληαη ζε 3.000 ΜW.  

 Γ  ρψξα δηαζέηεη πινχζηα απνζέκαηα μπιείαο. Σν ππέδαθνο είλαη πινχζην ζε θνηηάζκαηα Άλζξαθα, 

Βσμίηε, Υξσκίνπ, Υαιθνχ, ίδεξνκεηαιεχκαηνο, Νηθειίνπ, Φσζθφξνπ θαη Άιαηνο, ελψ πθίζηαληαη 

αμηφινγα θνηηάζκαηα Πεηξειαίνπ 2 , θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ 3 .  (Γηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην 

πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην πξβι νηθεία θεθάιαηα 3.5.2 θαη 3.5.3). Πξίλ ην 1990, ε Ύιβαλία ήηαλ ν ηξίηνο 

παξαγσγφο ρξσκίνπ, παγθνοκίσο ελψ είλαη ε κνλαδηθή ρψξα ζηελ Απξψπε , ε νπνία δηαζέηεη απνζέκαηα 

απηνχ ηνπ νξπθηνχ.  

Σα πδάηηλα απνζέκαηα θαηάιιεια γηα αγξνηηθή –βηνκεραληθή ρξήζε, αλέξρνληαη ζε 1,71 θπβ. 

ρικ/yard, εθ ησλ νπνίσλ 62% γηα αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε θαη 11% γηα βηνκεραληθή ρξήζε. 

Σα απνδεδεηγκέλα ππφγεηα θαη ππνζαιάζζηα απνζέκαηα ηεο ρψξαο ζε πεηξέιαην, αλέξρνληαη ζε 

165 εθαη. βαξέιηα (έλαληη 4,5 εθαη. βαξειηψλ ηεο Αιιάδνο θαη 8,1 εθαη. ηεο Ώνπιγαξίαο), θαη ηα εθηηκψκελα ζε 

100-200 εθαη. m3.  

Σν 2007 ε παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ 4 , αλήξρεην ζε 11.089.000 Νm3. Ύπφ απηά ε εζσηεξηθή 

θαηαλάισζε είλαη 4.460.000Nm3. Σα απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ ππνινγηδνληαη ζηα 1,56 δηο Νm3.  Οη 

θπξηψηεξεο πεξηνρέο θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ είλαη Povelce, Divjaka, Frakulla Panaja θαη Delvina. Σν 

απαξραησκέλν δίθηπν κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, έρεη κήθνο 498 ρικ. (Γηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία πξβι 

θεθάιαην 3.5.3). 

                                                 
1 United Nations Development Programme 
2 Σν 1991, φιε ε ζαιάζζηα δψλε ηεο Ύιβαλίαο κνηξάζηεθε ζε πέληε ζαιάζζηεο πεξηνρέο γηα έξεπλα πεηξειαίνπ. Σηο Rodoni 1, Adriatik 2, 

Adriatik 3, Adriatik 4 θαη Joni 5 (Δφλην 5). ήκεξα (επηέκβξηνο 2010),  έξεπλεο γηα πεηξέιαην δηεμάγνληαη κφλν ζε δχν πεξηνρέο: ζηελ 

δψλε Δφλην 5 θαη ηελ πεξηνρή ηνπ ΐπξξαρίνπ, ε νπνία θαιχπηεη ηκήκαηα ησλ δσλψλ Rodoni 1, Adriatik 3 θαη Adriatik 4. Γ θάζε ησλ 

εξεπλψλ ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ επηά ρξφληα θαη δηαηξείηαη ζε ηξεηο πεξηφδνπο δηάξθεηαο δπν έσο ηξηψλ εηψλ ε θαζεκία. 
3 Παξάιιεια κε ηηο έξεπλεο ζην Δφλην 5, ζπλερίδεηαη εδψ θαη 20 ρξφληα ε εμφξπμε θπζηθνχ αεξίνπ ζε κηθξέο πνζφηεηεο, αιιά ζε ζηαζεξή 

πίεζε ζηελ πεδηάδα ηνπ ΐειβίλνπ.  
4 ηηο 25 Ύπγνχζηνπ 2010 ελεθξίζε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ην ζρέδην λφκνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαλφλσλ, φξσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απνλνκή αδεηψλ θαηαζθεπήο θαη ρξήζεο αγσγψλ θαη ππνδνκήο ζπζηήκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Ύιβαλία. 
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Ο ιηγλίηεο ηεο ρψξαο δελ είλαη θαιήο πνηφηεηαο θαη έρεη ρακειή ζεξκηθή αμία, κε ζπλέπεηα λα 

θαζίζηαηαη αληηνηθνλνκηθή ε ρξήζε ηνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ εηζαγφκελν. Γ εηήζηα παξαγσγή έρεη κεησζεί 

ζηνπο 30 εθ. ηφλνπο.  Σα απνζέκαηα ηεο ρψξαο εθηηκψληαη ζε 225 εθαη. ηφλνπο. Σν ζεκαληηθφηεξν εξγνηάμην 

εμφξπμεο είλαη απηφ ηεο Memaliaj. Σξία κηθξφηεξα βξίζθνληαη ζηε πεξηνρή ηεο Κνξπηζάο.  

1.4.2 Υξήζεηο  γήο 

 

Σν 43% ηεο Ύιβαλίαο απνηειείηαη απφ πεδηλά εδάθε, ην 23% απφ βνπλά θαη ην 34% απφ πιαγηέο & 

ιφθνπο. Σν 36% ηεο ρψξαο θαιχπηεηαη απφ δάζε, ην 15% απνηειεί βνζθνηφπηα, ελψ ην 24% ηνπ αιβαληθνχ 

εδάθνπο απνηειεί  αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο, εθ ησλ νπνίσλ φκσο, κφλν ην 4,21% απνηειεί κφληκεο 

θαιιηέξγεηεο, Γ αξδεπηηθή γε εθηείλεηαη ζε 3.530 η. ρικ (2003)  

1.4.2.1 Γεκφζηεο εθηάζεηο 

Γ δεκφζηα ηδηνθηεζία ζηε γή πξνζδηνξίδεηαη απφ ην λφκν 8743/22.02.2001 «γηα ηελ Κξαηηθή 

ηδηνθηεζία», ζηνλ νπνίν πξνβιέπνληαη θαη νη φξνη θαζψο θαη νη πξνππνζέζεηο δηάζεζεο ηεο δεκφζηαο γήο γηα 

ρξήζε θαη εθκεηάιεπζε ζε ηδηψηεο.  

Ο λφκνο 7980/27.07.1995 (άξζξν 3) πξνβιέπεη ηελ απαγφξεπζε νηαζδήπνηε κεηαβνιήο ζην 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο φζνλ αθνξά ζηε γε γηα ηελ νπνία δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία απνδεκίσζεο 

ησλ πξνεγνχκελσλ ηδηνθηεηψλ ηεο, κε ηελ εμαίξεζε σζηφζν ηεο παξαγξάθνπ 3/β ε νπνία πξνβιέπεη φηη ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηελ πψιεζε ειεχζεξεο δεκφζηαο ηδηνθηεζίαο εάλ ε 

ζρεδηαδφκελε επέλδπζε ζηελ γή απηή, είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ ρψξα.  

Σνλ Δνχιην ηνπ 2010, δεκηνπξγήζεθε λέα Αξρή Δπηζηξνθήο Πεξηνπζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηθαησζνχλ νη πάλσ απφ 7 ρηιηάδεο (7.000) εθθξεκείο αηηήζεηο πξψελ ηδηνθηεηψλ, ησλ νπνίσλ ηηο πεξηνπζίεο 

έρνπλ θαηαιάβεη ηξίηνη.  Γ  λέα Ύξρή, ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξψζεη ην πξφγξακκα ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εθθξεκνχλησλ αηηήζεσλ, κέρξη ην ΐεθέκβξην 2011. Απίζεο, ζηηο 27 Δνπιίνπ 2010, ε Κπβέξλεζε ηεο Ύιβαλίαο, 

πξνψζεζε γηα ςήθηζε ζην αιβαληθφ θνηλνβνχιην, λνκνζρέδην γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ αθαιιηέξγεησλ 

γεσξγηθψλ εθηάζεσλ, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ νη αλαμηνπνίεηεο γεσξγηθέο εθηάζεηο ζηελ Ύιβαλία.  

1.4.2.2 Πψιεζε γήο ζε αιινδαπνχο  

Γ αγνξά αθηλήησλ ζηελ Ύιβαλία ξπζκίδεηαη απφ ηνλ λφκν 7843 «γηα ηελ  εγγξαθή αθηλήησλ» θαη απφ 

ηνλ λφκν 7980/22.07.1995 «γηα ηελ απφθηεζε γεο». χκθσλα κε ηνλ λφκν 7980/22.07.1995, νη αιινδαπνί ψο 

θπζηθά πξφζσπα δελ δηθαηνχληαη λα αγνξάζνπλ γή ζηελ Ύιβαλία, σζηφζν απηφ είλαη δπλαηφλ γηα ηα λνκηθά 

πξφζσπα ηεο αιινδαπήο ζε πεξίπησζε πνπ ε ζρεδηαδφκελε επέλδπζε ζηελ Ύιβαλία, ζα μεπεξλά ην 

ηξηπιάζην ηεο αμίαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεο.  
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1.5. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

1.5.1 Ο Πιεζπζκφο 

  
1.5.1.1  χλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

Ο αιβαληθφο πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζε 3.619.778 (Δνχιηνο 2005). Πάλσ απφ 40% ηνπ πιεζπζκνχ 

αλήθεη ζηελ ειηθία 0-19 εηψλ. Σα θπξηφηεξα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα1.1 θαησηέξσ, 

ελψ ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ αιβαληθή επηθξάηεηα, θαηαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα 1.3 

θαησηέξσ. 

 Γ αθξηβήο ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ θνξέα πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ έξεπλα. 

Σν πνζνζηφ ησλ Αιβαλψλ αλαθέξεηαη απφ 86% έσο θαη 97%, νη  ·ιιελεο θαηαγξάθνληαη απφ 12% έσο θαη 

1%, ελψ πνζνζηφ απφ  2% έσο θαη 0,5%, θαηαγξάθεηαη ζε άιιεο εζλφηεηεο, φπσο Βιάρνη, Ρσκά, έξβνη, θαη 

Βνχιγαξνη ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δνπιίνπ 2005.  

Ίζνλ αθνξά ζηε ρσξηθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ, πέξαλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, ν πιεζπζκφο ηεο 

Ύιβαλίαο, θαηαλέκεηαη ζε 2.962 ρσξηά. Ύπφ ην ζχλνιν ησλ 73 αζηηθψλ θέληξσλ, νη θπξηφηεξεο πφιεηο - 

δηνηθεηηθά θέληξα ηεο Ύιβαλίαο, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2004, είλαη: ε πξσηεχνπζα Tirane (Σίξαλα) κε 

πιεζπζκφ 432.652 (δήκνο),  ε πφιε Durres (ΐπξξάρην) κε 139.979 θαηνίθνπο, ε πφιε Elbasan  (Αικπαζάλ) κε  

98.145 θαηνίθνπο, ν δήκνο Vlore (Ύπιψλα) κε  93.402 θαηνίθνπο, ε πφιε Shkoder (θφδξα) κε 84.364 

θαηνίθνπο, θαη  ε πφιε Korce (Κνξπηζά) κε 60.781 θαηνίθνπο.  (πξβι . αλαιπηηθφηεξα, Κεθάιαην 3.2.1, πίλαθα 

3.1). 

 
Πίλαθαο 1.1 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 
 

Ζιηθηαθή δνκή 
 
 
 
Ρπζκφο  Αχμεζεο πιεζπζκνχ  
Πξνζδφθηκν δσήο 
Μέζε ειηθία 
Πνζνζηφ γελλήζεσλ 
Πνζνζηφ ζαλάησλ 
Πνζνζηφ γνληκφηεηαο 
Βξεθηθή ζλεζηκφηεηα 
Ρπζκφο κεηαλάζηεπζεο 
Πιεζπζκφο ζηελ χπαηζξν 
Δηήζηνο ξπζκφο αζηπθηιίαο 
Αλαιθάβεηνη (2001) 
Γηάξθεηα ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο 
Γαπάλεο γηα ηελ παηδεία 
Δλειηθίσζε 
Πιεζπζκφο θάησ απφ ηα φξηα ηεο 
θηψρεηαο 

0-14 ρξνλώλ:       23.6% (άλδξεο 447,126,      γπλαίθεο 
406,757) 
15-64 ρξνλώλ:     66.9% (άλδξεο 1,239,819,γπλαίθεο 
1,180,720) 65 θαη άλσ:             9.5% (άλδξεο 160,241,      
γπλαίθεο 185,115)  
 
0,538% εηεζίσο (2007) 
77,96 έηε,(2007),  72 έηε (2000), 71 έηε (1995) 
29,9 έηε (Άλδξεο 29,3    Γπλαίθεο, 30,6) 
15/1000 
5,4/1000 
2,01 ηέθλα / ζήιπ 
18,62/1000 
-4,41 αλά 1000 θαηνίθνπο 
47% 
1,9% 
1,3% (Άλδξεο 0,8%,  Γπλαίθεο 1,7%) 
11 έηε 
2,9% ηνπ ΑΔΠ (2002) 
18 εηψλ 
25% (2004) 

Πεγή. Εζληθή Σηαηηζηηθε Υπεξεζία Αιβαλίαο. Επεμεξγαζία, Γξαθείν ΟΕΥ Τηξάλωλ 
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1.5.1.2  ηνηρεία δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ 

Ίζνλ αθνξά ζηα ζηνηρεία δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ε Ύιβαλία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη άικαηα ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία. ηνλ πίλαθα 1.2 θαησηέξσ, θαηαγξάθνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ελδεηθηηθά ηνπ επηπέδνπ 

δηαβίσζεο, ελψ ζηνλ πίλαθα 1.3 παξαηίζεηαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ.  

Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο Ύιβαλίαο αλέξρεηαη ζε δχν (2) εθαηνκκχξηα εξγαδφκελνπο. Γ κέζε ειηθία 

είλαη 29 εηψλ, δειαδή πνιχ λεψηεξε απφ ηνλ αληίηνηρν δείθηε ζηελ ΑΑ. Γ εθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ππνιείπεηαη εθείλεο ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο, σζηφζν ν βαζηθφο κηζζφο είλαη πνιχ ρακειφηεξνο απφ 

ηνλ βαζηθφ κηζζφ ησλ φκνξσλ ρσξψλ, κε εμαίξεζε ίζσο εθείλνλ ζηελ ΠΓΐΜ.  

Σν 2010 ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ αλέξρνληαλ ζηηο 142.062 δειαδή ζε πνζνζηφ 12,7% ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ.  

Πίλαθαο 1.2 
ηνηρεία δηαβίσζεο ηνπ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ 

πλδξνκεηέο ζηαζεξήο 
ηειεθσλίαο 

580.000 (2009) , 353.600 (2005), 212.870 (2002), 114.784 (1998). 

πλδξνκεηέο θηλεηήο ηειεθσλίαο 2,3 εθ.(2007), 1.350.000 (2004), 350.000 (2000) 

Αξηζκφο ρξεζηψλ δηαδηθηχνπ 830.000 (2008), 471.200 (2006) 

Αξηζκφο παξφρσλ ππεξεζηψλ 
δηαδηθηχνπ (ISPs) 

14 (2008),           Κσδηθφο ρψξαο ζην δηαδχθηην: .al 

Αξηζκφο Μέζσλ Μαδηθήο 
Δπηθνηλσλίαο (2005) 

Σειενπηηθνί ηαζκνί: 67 (3 εζλ. Ακβέιεηαο, 62 ηνπηθνί, 2 θαισδ) 

Ραδηνθσληθνί ζηαζκνί: AM 13, FM 46, SW 1 

Ορήκαηα αλά 1000 θαηνίθνπο  Aπηνθίλεηα 61 (2000: 30) 

Αξηζκφο λέσλ νηθνδνκψλ (2007) Καηνηθίεο 881, μελνδνρεία 11, εκπνξηθά θηήξηα 343, βηνκεραληθά θηήξηα 54, άιια 

θηήξηα 152 (ζχλνιν 2004: 1.441 ζχλνιν 2002: 2.698). 

Καηαλνκή Καηαλάισζεο (2004) 
 

Υακειφηεξν 10%:          3,4% 

Τςειφηεξν  10%:         24,4% 

πληειεζηήο Gini:         26,7 

Αξηζκφο λνζνθνκείσλ (2007) 51 

Αξηζκφο θιηλψλ (2007) 9.284 

Αξηζκφο πεξηζαιπνκέλσλ (2007) 272.402 

Ιαηξνί αλά 100.000 θαη.(2007) 119 

Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ αλά 
100.000 θαη.(2007) 

358 

Δθπαίδεπζε (ηδξχκαηα-
θνηηνχληεο, 2005-2007) 

ΐαπάλεο γηα εθπαίδεπζε 2,9% ΎΑΠ (2002) 

Νεπηαγσγεία 1.573 – 74.642 

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 1.725 – 450.702 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 376 – 138.788 

Αλψηεξεο-Αλψηαηεο ζρνιέο 10-72.465 

Πεγή. Εζληθή Σηαηηζηηθε Υπεξεζία Αιβαλίαο. Επεμεξγαζία, Γξαθείν ΟΕΥ Τηξάλωλ 
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1.5.2  Ζ Θξεζθεία  

ηελ Ύιβαλία επηθξαηεί αλεμηζξεζθεία, κε ην 60% - 70%, ηνπ πιεζπζκνχ λα δειψλεη κνπζνπικαληθφ 

ζξήζθεπκα εθ ησλ νπνίσλ ηα ηξία ηέηαξηα νπλίηεο  θαη ην έλα ηέηαξην  Μπεθηαζήδεο, (Bektashi). Γ Ύιβαλία 

δηαζέηεη ηε κεγαιχηεξε θνηλφηεηα Bektashi ζηνλ θφζκν. χκθσλα κε εθηηκήζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ην 20% 

έσο 27% ηνπ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ απνηειείηαη απφ Οξζφδνμνπο, θαη ην  10% έσο θαη 13% απφ Καζνιηθνχο. 

Ο κνπζνπικαληθφο πιεζπζκφο είλαη δηαζθνξπηζκέλνο ζρεδφλ ζε φιε ηε ρψξα ελψ νη νξζφδνμνη βξίζθνληαη 

θπξίσο ζην Νφην θαη νη Καζνιηθνί ζην Ώνξξά. Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ δελ είλαη 

γλσζηφο αθνχ ην 1967 είρε απαγνξεπηεί ε ιεηηνπξγία θαη δξαζηεξηφηεηα φισλ ησλ εθθιεζηψλ θαη θάζε 

έθθξαζε ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο. 

  

1.5.3  Ζ γιψζζα  

Απίζεκε γιψζζα είλαη ε Ύιβαληθή φπσο απηή κεηεμειίρζεθε απφ ηελ Σνζθηθή, (Tosk) δηάιεθην, ε 

νπνία πηνζεηεί ην ιαηηληθφ αιθάβεην 36 ραξαθηήξσλ, ελψ νκηιείηαη επξέσο ε ειιεληθή θπξίσο ζην Νφην, θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο ε Ώιάρηθε, ε Ρνπκάληθε, θαζψο θαη ε εξβηθή.  

Σφζν ε αγγιηθή φζν θαη ε ηηαιηθή απνηεινχλ ηηο ζπλεζηζκέλεο γιψζζεο πνπ νη Ύιβαλνί δηδάζθνληαη 

«σο μέλε γιψζζα», θαη νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο επαθέο θαη εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο, ελψ επξεία είλαη θαη ε ρξήζε ηεο ειιεληθήο, θπξίσο ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ αιβαλψλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ Αιιάδα. 
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Πίλαθαο 1.3 
Γεσγξαθηθή Καηαλνκή Πιεζπζκνχ 

((εκτιμήσειρ-απογπαυή 2001) 

A/A Δπαξρίεο Πιεζπζκόο Πνζνζηό επί ηνπ 
ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ 

    

1 Berat (Μπεξάηη) 138.410 3,82% 

2 Bulqiye 45.985 1,27% 

3 Delvine (ΐέιβηλν) 11.859 0,33% 

4 Devoll  37.844 1,05% 

5 Diber (ΐίβξε) 86.144 2,38% 

6 Durres(ΐπξξάρην) 202.988 5,61% 

7 Elbasan(Αικπαζάλ) 234.974 6,49% 

8 Fier (Φηέξη) 210.154 5,81% 

9 Gramsh 36.935 1,02% 

10 Gjirokaster (Ύξγπξφθαζηξν) 61.991 1,71% 

11 Has 19.942 0,55% 

12 Kavaje (Καβάγηε) 88.415 2,44% 

13 Kolonje 21.176 0,59% 

14 Korce (Kνξπηζά) 173.499 4,79% 

15 Kruje (Κξνχγηα) 74.367 2,05% 

16 Kucove 36.572 1,01% 

17 Kukes (Kνχθεο) 67.367 1,86% 

18 Kurbin 64.159 1,77% 

19 Leyhe 78.228 2,16% 

20 Librayhd 77.520 2,14% 

21 Lushnje (Λνχζληα) 159.351 4,40% 

22 Malesi M. 38.770 1,07% 

23 Mallakaster 41.881 1,16% 

24 Mat 63.906 1,77% 

25 Mirdite 40.265 1,11% 

26 Peqin 34.920 0,96% 

27 Permet 28.837 0,80% 

28 Pogradec (Πφγξαδεηο) 80.900 2,23% 

29 Puke 40.464 1,12% 

30 Sarande (Άγηνη αξάληα) 55.235 1,53% 

31 Skrapar 34.874 0,96% 

32 Shkoder (θφδξα) 215.790 5,96% 

33 Tepelene 37.475 1,04% 

34 Tirane (Tίξαλα) 773.150 21,36% 

35 Tropoje (Σξνπφγηα) 38.154 1,05% 

36 Vlore (Απιψλα) 167.277 4,62% 
       Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθε Τπεξεζία ηεο Αιβαλίαοt. Δπεμεξγαζία, Γξαθείν ΟΔΤ Σηξάλωλ 
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2. χληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή 
 

Γ θαηαγσγή ησλ Αιβαλψλ απνηειεί ζέκα ακθηζβήηεζεο κεηαμχ ησλ ηζηνξηθψλ, ησλ νπνίσλ ε 

πιεηνςεθία ζπκθσλεί φηη νη Ύιβαλνί, πξνέξρνληαη απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο πιεζπζκνχο ησλ Ώαιθαλίσλ, 

φπσο Διιπξηνί θαη ΐάθεο. Οη αιβαλνί πξσηνεκθαλίδνληαη ζε ηζηνξηθά θείκελα ζηηο Ώπδαληηλέο πεγέο, ζην ηέινο 

ηνπ 11νπ αη. κ.Υ. Γ αιβαληθή γιψζζα, απνηειεί μερσξηζηφ θιάδν ηεο ηλδνεπξσπατθήο θαη αλήθεη ζηελ νκάδα  

“satem”  

Γ πεξηνρή ζηελ νπνία εθηείλεηαη ζήκεξα ην αιβαληθφ θξάηνο, άξρηζε λα θαηνηθείηαη ζηελ 

παιαηνιηζηθή επνρή, πξηλ 100.000 ρξφληα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία αλαζθαθψλ φπνπ αλαθαιχθζεθαλ νηθηζκνί 

ζην ζπήιαην Gajtani (θφδξα),ζην φξνο Dajtit, ζην Xara (Άγηνη αξάληα) θ.α. Απίζεο ε αξραηνινγηθή ζθαπάλε 

έρεη θέξεη ζην θσο  λενιηζηθνχο νηθηζκνχο (π.ρ. 12 ζηελ πεξηνρή ηεο Κνξπηζάο) εθ ησλ νπνίσλ νη πιένλ 

γλσζηνί είλαη απηφο ζην Maliq φπνπ βξίζθεηαη ε γλσζηή ΅θαηνηθία ηνπ Maliq΅ ε νπνία αλαθαιχθζεθε ην 1948, 

ην ζπήιαην Velca, νη ζπειαηνγξαθίεο ζηε Lepecina θ.α. Λίζηλα αληηθείκελα ηα νπνία εθηίζεληαη ζηα αιβαληθά 

κνπζεία, αλαθαιχθζεθαλ ζην ζπήιαην Komrikut ηεο πεξηνρήο Kolonje θαη ζηε ΅ζπειηά΅ ζηε Υηκάξα, ελψ 

αληηθείκελα ηεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ, έρνπλ αλαθαιπθζεί ζε πεξηνρέο ηεο ρψξαο, φπσο Payhoku, Mati, ζην 

ρσξηφ Vajze ηνπ Ύπιψλνο, θαη ζην ρσξηφ Ώνδηλφ ηεο πεξηνρήο Ύξγπξνθάζηξνπ.  

ηελ  πεξηνρή αλαπηχρζεθε ζην ηέινο ηνπ V αηψλα ην θξάηνο ησλ Ιιιπξηψλ, ησλ νπνίσλ ν 

πνιηηηζκφο ζψδεηαη θπξίσο ζε θνζκήκαηα αθνχ δελ έρνπλ βξεζεί άιια κλεκεία. Ωο πξψηνο βαζηιηάο, 

αλαθέξεηαη ν Sira ελψ ν πιένλ γλσζηφο είλαη ν κεηαγελέζηεξνο ηνπ, Bardhyl. Ωζηφζν ζηνηρεία χπαξμεο ησλ 

Διιπξηψλ ζηελ πεξηνρή, αλάγνληαη ζηελ πεξίνδν ηνπ ΅ζηδήξνπ΅ ηελ πξψηε ρηιηεηία π.Υ. νπφηε αλαπηχρζεθαλ  ηα 

δηάθνξα Διιπξηθά θχιια φπσο Ύλδξηαλνί, Αλθειεηδνί, Σανπιαλδνί, Πηξνπζηηνί, νη νπνίνη είραλ ζηελέο ζρέζεηο 

κε ηα ειιεληθά θχιια ησλ Υαφλσλ θαη Μνινζζψλ θαζψο θαη κε ην ζξαθηθφ θχιιν ησλ ΐαξδαληψλ.  ηελ επνρή 

ηνπ ζηδήξνπ αλαπηχρζεθαλ νη πφιεηο Μπηιίζη, θφδξα, Ύληίπαηξε, Ύπιψλα, ΐπκάιη, Ύκαληηα, Ύληηγσλέα θαζψο 

θαη νη απνηθίεο ηνπ ΐπξξαρίνπ, ηεο Ύπνιισλίαο, ηνπ Ίξηθνπκ, θαη ηνπ Ώνπζξσηνχ.  

Σν 168 π.Υ. ε Ιιιπξία θαηαθηήζεθε απφ ηνπο Ρσκαίνπο, ππφ ηνλ Παχιν Ύηκηιηαλφ θαη παξέκεηλε 

ππφ Ρσκαηθή θαη κεηέπεηηα Ώπδαληηλή θπξηαξρία κέρξη ηε πεξίνδν ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ ιαβηθψλ θχισλ ηνλ 

7ν αη. κ.Υ. νπφηε θαη ελζσκαηψζεθε ζηε βνπιγαξηθή Ύπηνθξαηνξία ηνλ 9ν αη. κ.Υ. 

 

Γ πξψηε θαηαγξαθή ηνπ αιβαληθνχ εζληθνχ ζηνηρείνπ ρξνλνινγείηαη ηελ πεξίνδν δεκηνπξγίαο ηνπ 

πξψηνπ  ππξήλα ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο ην κεζαίσλα, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ “Ώαζηιείνπ ηεο Ύιβαλίαο” ζηελ 

Νφηηα Ύιβαλία θαη ηνπ  “Πξηγθηπάηνπ ησλ Ύξκπεξηψλ” ζηε Ώφξεηα Ύιβαλία κε πξσηεχνπζα ηελ Κξνχγηα θαη 

πιένλ γλσζηφ θέληξν ηελ Νηεξθαληίλα, ηδξπηήο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ν Progoni ηνλ νπνίνλ δηαδέρζεθαλ ν Gjini θαη ν 

Dhimiter. Σν “Πξηγθηπάην ησλ Ύξκπεξηψλ”  γλψξηζε ηε κεγαιχηεξε δφμα, ππφ ηνλ ηξίην θαη ηειεπηαίν Πξίγθηπα 

ηεο Ύιβαλίαο Dhimiter Progoni (1208-1216) ν νπνίνο είρε σο ζχδπγν ηελ Komnena, θφξε ηνπ ζέξβνπ Πξίγθηπα 

Stefan Nemanja θαη εγγνλή ηνπ Ώπδαληηλνχ Ύπηνθξάηνξα Ύιεμίνπ ΔΔΔ Ύγγέινπ, θαη ηνλ νπνίν νη ΐπηηθνί 

πξνζθσλνχζαλ κε ηνπο ηίηινπο judex ("judge") θαη  princeps Arbanorum ελψ νη Ώπδαληηλνί ηνπ είραλ απνλείκεη 

ηνπο ηίηινπο “Mέγαο Άξρσλ” θαη “Παλππεξζέβαζηνο”.  Με ηελ πηψζε ηεο δπλαζηείαο ησλ Progon, ην  

http://en.wikipedia.org/wiki/Dhimiter_Progoni
http://en.wikipedia.org/wiki/Stefan_Nemanja
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“Πξηγθηπάην ησλ Ύξκπεξηψλ”  πέξαζε ζηελ εμνπζία ησλ Grigor Kamona θαη Gulam of Albania, θαη  δηαιχζεθε ην 

1255. Άιια γλσζηά πξηγθηπάηα Ύξκπεξεζηψλ ήηαλ ηα Balshqive, Muzakajve θαη Ardianeve ηα νπνία 

δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ην ζάλαην ηνπ εζληθνχ ήξσα Γεσξγίνπ Καζηξηψηε θεξληέκπεε (1468)ν νπνίνο 

αληηζηάζεθε ζηνπο ηνχξθνπο γηα 25 ρξφληα.  

Σν “Βαζίιεην ηεο Αιβαλίαο” (Regnum Albaniae), δεκηνπξγήζεθε ην 1271 απφ ηνλ Charles of 

Anjou ζηελ πεξηνρή πνπ απηφο θαηέθηεζε απφ ην “Γεζπνηάην ηεο Ζπείξνπ”.  

H πεξηνρή πξνζαξηήζεθε ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ηνλ 15ν αη. γηα λα ππαρζεί δηνηθεηηθά ζηελ 

Απαξρία ηεο Rumelias κέρξη ην 1912 νπφηε αλαθεξχρζεθε ην πξψην αλεμάξηεην αιβαληθφ θξάηνο ζηελ 

Απιψλα ζηηο 28 ΐεθεκβξίνπ 1912 ππφ ηνλ Ismail Qemali, o νπνίνο θπβέξλεζε επί 14 κήλεο. Γ αλαθχξεμε ηνπ 

πξψηνπ αλεμάξηεηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο, ήηαλ απνηέιεζκα 40 εηψλ πεξίπνπ απηνλνκηζηηθψλ θηλήζεσλ φπσο 

εθείλν ηεο “Ύιβαληθήο ·λσζεο ηεο Πξηδξέλεο” ην 1878, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνλ 19ν αη. αλδξψλ φπσο νη Ismail 

Qemali θαη Luigi Gurakugi θαη ηνλ ηνλ 18ν αη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ Naum Veqilharxi, Jeronim De Rada, 

αδεξθψλ Frasheri, Pashko Vasa, Konstandin Kristoforidi. Σε κηθξήο δηάξθεηαο “Μνλαξρία” (1914-1925) 

δηαδέρζεθε ε αθφκε κηθξφηεξεο δηάξθεηαο πξψηε “αιβαληθή ΐεκνθξαηία” (1925-1928), γηα λα αληηθαηαζηαζεί 

απφ κία αθφκε “Μνλαξρία” (1928-1939), ε νπνία ππέθπςε ζηηο 7 Ύπξηιίνπ 1938, ζηε θαζηζηηθή Δηαιία. 

 Μεηά ηελ απειεπζέξσζε απφ ηελ θαζηζηηθή θαηνρή ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 1944, επεβιήζε 

θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ππφ ηνλ  Αnver Hoxha κέρξη ην 1985 θαη ηνλ  Ramiz Alia κέρξη ην 1990.  

Οη πξψηεο ειεχζεξεο εθινγέο κεηά ην 1925, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 1991, σζηφζν ε ζηαζεξφηεηα 

ζηε ρψξα δνθηκάζηεθε κε ην «ζθάλδαιν ησλ ππξακίδσλ» ην 1997, εμ΄αηηίαο ηνπ νπνίνπ  κεγάιν ηκήκα ηνπ 

πιεζπζκνχ σζήζεθε ζηε κεηαλάζηεπζε θπξίσο ζε Αιιάδα θαη Δηαιία αιιά θαη ζηε Γεξκαλία, Αιβεηία θαη 

Ώφξεηα Ύκεξηθή.  

Γ κεηάβαζε ζηε Γεκνθξαηία θαη ζηελ νκαιφηεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2005, κε ηελ απνθαζηζηηθή 

εθινγηθή λίθε ηνπ ΐεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο. 

Γ Ύιβαλία έγηλε δεθηή σο πιήξεο κέινο ηνπ ΝΑΣΟ ην 2009, ελψ ζηηο 1 Ύπξηιίνπ ηνπ 2009, ηέζεθε ζε 

ηζρχ ε “πκθσλία χλδεζεο θαη ηαζεξνπνίεζεο” κε ηελ ΑΑ κεηά απφ πεξίνδν πξνζαξκνγήο ηεζζαξσλ εηψλ  

νπφηε πξνσζήζθαλ ζεηξά ζεκαληηθψλ κεηαξπζκίζεσλ ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο «ελδηάκεζεο 

ζπκθσλίαο» κε ηελ Απξσπαηθή ·λσζε, ε νπνία είρε ηεζέη ζε ηζρχ ην 2005.    

Γ Ύιβαλία έρεη ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηελ έληαμε ηεο ψο πιήξεο κέινο ζηελ ΔΔ ζηηο 28 Ύπξηιίνπ 

2009, θαη ε απάληεζε επί ηεο αηηήζεσο απηήο αλακέλεηαη ην πξψην εμάκελν ηνπ 2011.   

 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Grigor_Kamona
http://en.wikipedia.org/wiki/Gulam_of_Albania
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_I_of_Naples
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_I_of_Naples
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3. Σν αιβαληθφ Κξάηνο 
 

3.1. Οξγάλσζε ηεο Πνιηηείαο 

Ζ επίζεκε νλνκαζία ηεο ρψξαο είλαη, «ΐεκνθξαηία ηεο Ύιβαλίαο»(Republic of Albania), ε νπνία ζηε 

θαζεκεξηλή ρξήζε αλαθέξεηαη σο «Ύιβαλία». Γ εζσηεξηθή νλνκαζία είλαη “Republika e Shqiperise” θαη ελ 

ζπληνκία,  “Shqiperia”.  

Πξσηεχνπζα ηεο Υψξαο είλαη ηα Σίξαλα, κία ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε πφιε κε πςειφ ξπζκφ 

αλνηθνδφκεζεο θαη αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ν νπνίνο ζήκεξα καδί κε ηα πεξίρσξα εθηηκάηαη ζηηο 850.000 

θαηνίθνπο.  

Σν Πνιίηεπκα ηεο ρψξαο είλαη Πξνεδξεπφκελε Κνηλνβνπιεπηηθή ΐεκνθξαηία. Ο Θεκειηψδεο Υάξηεο 

ηεο Ύιβαλίαο ελεθξίζε θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 2 Ννεκβξίνπ 1998, κεηά απφ δεκνςήθηζκα, αληηθαζηζηψληαο ηα 

παιαηφηεξα θείκελα ηνπ 1991 θαη 1994.  

Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο εθιέγεηαη απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ θνηλνβνπιίνπ γηα ζεηεία πέληε (5) 

εηψλ, κε πιεηνςεθία ηξηψλ πέκπησλ (3/5) θαη δπλαηφηεηα επαλεθινγήο γηα κία αθφκε θνξά. Ο ζεκεξηλφο 

Πξφεδξνο ηεο ΐεκνθξαηίαο (2010) θ. Bamir TOPI, εθιέρηεθε ζηηο  24 Δνπιίνπ 2007 κεηά απφ ηέζζεξηο 

δηαδνρηθέο ςεθνθνξίεο .  

Σν Ννκνζεηηθφ ψκα, (Assembly of Kuvendi), απνηειείηαη απφ 140 αληηπξνζψπνπο απφ ηηο 100 

πεξηθέξεηεο. Σνλ Ννέκβξην 2008, ην Κνηλνβνχιην ςήθηζε ηνλ λέν Αθινγηθφ Κψδηθα, κε ηνλ νπνίν 

αληηθαηαζηάζεθε ην πιεηνςεθηθφ εθινγηθφ ζχζηεκα απφ έλα πεξηθεξεηαθφ αλαινγηθφ ζχζηεκα , θαη 

επηπιένλ ζεζκνζεηήζεθε ην ειάρηζην φξην ηνπ 2,5%, γηα ηελ είζνδν ελφο θφκκαηνο ζην Κνηλνβνχιην  

θαη ην φξην ηνπ 4% γηα ηελ είζνδν ζην θνηλνβνχιην, ζπλαζπηζκνχ θνκκάησλ.  ηηο εθινγέο ηεο 28εο  

Δνπλίνπ 2009 ην ΐεκνθξαηηθφ Κφκκα  (PD) εμέιεμε  68 βνπιεπηέο, ην νζηαιηζηηθφ Κφκκα (PS) εμέιεμε  

64 βνπιεπηέο, ην  νζηαιηζηηθφ Κίλεκα γηα ηελ Αλζσκάησζε (LSI) εμέιεμε  4 βνπιεπηέο, ελψ άιια 

κηθξφηεξα θφκκαηα εμέιεμαλ 4 βνπιεπηέο. Πξφεδξνο ηνπ παξφληνο θνηλνβνπιίνπ (2010) επαλεμειέγε 

ε θα Jozefina Topalli. 

Γ Κπβέξλεζε απνηειείηαη απφ ηα κέιε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ νπνίνπ πξνεδξεχεη ν  

Πξσζππνπξγφο. Οη Τπνπξγνί, θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ Πξσζππνπξγνχ, δηνξίδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 

ΐεκνθξαηίαο, ν νπνίνο δηνξίδεη θαη ηνλ Πξσζππνπξγφ εθφζνλ ζην πξφζσπν ηνπ έρεη πξνεγνπκέλσο  

εθθξαζηεί ε “δεδεισκέλε” απφ ην Κνηλνβνχιην. Γ Κπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ πνπ πξνέθπςε απφ ηηο εθινγέο ηεο 

28εο  Δνπλίνπ 2009, απνηειείηαη απφ ην «ΐεκνθξαηηθφ  Κφκκα» (DP) κε αξρεγφ ηνλ ζεκεξηλφ Πξσζππνπξγφ ηεο 

Ύιβαλίαο5, Καζεγεηή  θ. Sali Berisha, θαη απφ ην «νζηαιηζηηθφ Κίλεκα γηα ηελ Αλζσκάησζε» (LSI), κε αξρεγφ 

ηνλ θ. Ilir Meta.  

Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο είλαη ν θ. Sali BERISHA, ν νπνίνο θπβεξλά ηε ρψξα απφ ηηο 10 επηεκβξίνπ 2005, 

«θεξδίδνληαο» φιεο ηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο απφ ην 2005 θαη κεηά. Οη θπξηφηεξνη ππνπξγνί 6  είλαη: 

Ύληηπξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο, Ακπνξίνπ θαη Αλέξγεηαο: θ Ilir Meta, Τπνπξγφο 

                                                 
5 επηέκβξηνο 2010 
6 επηέκβξηνο 2010 
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Οηθνλνκηθψλ: θ. Ridvan Bode, Τπνπξγφο Αζσηεξηθψλ: θ. Lulyim Basha, Τπνπξγφο Αμσηεξηθψλ: θ.Edmond 

Haxhinasto, Τπνπξγφο Γεσξγίαο: θ. Genc Ruli, Τπνπξγφο ΐεκνζίσλ ·ξγσλ, Μεηαθνξψλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ: 

θ. Sokol Oldashi, Τπνπξγφο Απξσπατθήο Οινθιήξσζεο θαη Αλζσκάησζεο: θα Majlinda Bregou, Τπνπξγφο 

Αξγαζίαο, Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη τζσλ Απθαηξηψλ: θ. Spiro Ksera. 

H Γηθαζηηθή Δμνπζία είλαη νξγαλσκέλε ζε «πξσηνβάζκηα» θαη «δεπηεξνβάζκηα». Σα δηθαζηηθά φξγαλα, 

είλαη:(α) ην «Ύλψηαην ΐηθαζηήξην» (Άξεηνο Πάγνο), ηνπ νπνίνπ ν Πξφεδξνο θαη ν Ύληηπξφεδξνο δηνξίδνληαη απφ 

ην Κνηλνβνχιην γηα ελλέα έηε, δίρσο δπλαηφηεηα επαλεθινγήο, (β) ην «πληαγκαηηθφ ΐηθαζηήξην»7  ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ ελλέα κέιε ηα νπνία ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΐεκνθξαηίαο  θαη εγθξίλνληαη απφ 

ην Κνηλνβνχιην, (γ)ηα «ΐεπηεξνβάζκηα ΐηθαζηήξηα» (Αθεηεία, Άξεηνο Πάγνο) θαη (δ) ηα «Πεξηθεξεηαθά 

ΐηθαζηήξηα» (Πξσηνδηθεία). Κάζε δηθαζηήξην έρεη αξκνδηφηεηα, ηφζν γηα αζηηθέο, πνηληθέο, εκπνξηθέο φζν θαη 

γηα δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο8. Σν ζηξαηησηηθφ λνκηθφ ζχζηεκα αλήθεη ζηελ πνηληθή δηθαηνζχλε. Μέρξη θαη ην 

2007, ην αιβαληθφ δηθαζηηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ 346 δηθαζηέο, νη νπνίνη θαηαλέκνληαη ζε 29 

Πξσηνδηθεία, 6 εθεηεία, έλα (1) ηξαηνδηθείν ην νπνίν απνηειείηαη απφ Πξσηνδηθείν θαη Αθεηείν θαη ιεηηνπξγεί 

εληφο ηνπ ΐηθαζηηθνχ ψκαηνο, απφ ηνλ Άξεην Παγν θαη απφ ην πληαγκαηηθφ ΐηθαζηήξην. Γ έδξα θαη ε 

γεσγξαθηθή αξκνδηφηεηα ησλ πξσηνβάζκεησλ δηθαζηεξίσλ ζε θάζε λνκφ, θαζνξίδεηαη κε Πξνεδξηθφ ΐηάηαγκα, 

ην νπνίν εηζεγείηαη ν Τπνπξγφο ΐηθαηνζχλεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Ύλσηάηνπ 

πκβνπιίνπ ΐηθαηνζχλεο. Σα Αθεηεία θαηαλέκνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο πνπ νξίδεη ν Πξφεδξνο ηεο 

ΐεκνθξαηίαο, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ ΐηθαηνζχλεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε γλψκε ηνπ Ύλσηάηνπ 

πκβνπιίνπ ΐηθαηνζχλεο. Γ ζχλζεζε ηνπ Αθεηείνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) ΐηθαζηέο. Σν αιβαληθφ χληαγκα 

απαγνξεχεη ξεηά ηελ ίδξπζε έθηαθησλ δηθαζηεξίσλ (Άξζξν 135, παξ.2). 

Ωο κέινο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, θαη ζπκβαιφκελν κέξνο ηεο Απξσπαηθήο 

χκβαζεο ησλ ΐηθαησκάησλ ηνπ Ύλζξψπνπ, ε αιβαληθή Κπβέξλεζε ππφθεηηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ 

Απξσπαηθνχ ΐηθαζηεξίνπ Ύλζξσπίλσλ ΐηθαησκάησλ .  

Σν αιβαληθφ Γίθαην πηνζεηεί ην Ύζηηθφ ΐίθαην ηεο Γπεηξσηηθήο Απξψπεο,(Civil Law) σζηφζν δελ έρεη 

απνδερηεί ηελ ππνρξεσηηθή δηθαηνδνζία ηνπ ICJ (International Court Of Justice), αιιά έρεη επηθπξψζεη ηε 

χκβαζε ηεο Ρψκεο, θαη έρεη απνδερηεί ηε δηθαηνδνζία ηνπ ΐηεζλνχο Πνηληθνχ ΐηθαζηεξίνπ 

(Δnternational Criminal Court) (ICC). Απίζεο, ε Ύιβαλία είλαη κέινο ηεο Απξσπαηθήο χκβαζεο γηα 

ηε ΐηεζλή Ακπνξηθή ΐηαηηεζία. Γ λνκνζεζία ηεο Ύιβαλίαο έρεη πξνζαξκνζηεί ζην πξφηππν κηαο 

ζχγρξνλεο ρψξαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, κε ηελ βνήζεηα ηφζν ησλ ΓΠΎ φζν θαη ηεο ΑΑ αιιά θαη ηεο 

Αιιάδνο θαη ηεο Δηαιίαο.  

Οη πεγέο ηνπ αιβαληθνχ Γηθαίνπ  είλαη ην χληαγκα, νη επηθπξσκέλεο ΐηεζλείο πκθσλίεο, νη 

Κνηλνβνπιεπηηθέο πξάμεηο, θαη νη ΐηνηθεηηθέο Πξάμεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο αιβαληθήο 

θπβέξλεζεο. Γ θαηα ηφπν δηθαηνδνζία ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ησλ ηνπηθψλ Ύξρψλ ηεο Σνπηθήο 

Ύπηνδηνίθεζεο, (Local Government), επεθηείλεηε κφλν ζηα εδαθηθά φξηα αξκνδηφηεηαο ηνπο, ελψ νη 

                                                 
7 Πξφεδξνο ηνπ απφ επηέκβξην 2010, ν θ. Μπαζθίκ Νηέληηα 
8 Ύπνηειιέη αίηεκα ηεο ΐηεζλνχο Κνηλφηεηαο ε δεκηνπξγία δηαθξηηψλ ΐηνηθεηηθψλ ΐηθαζηεξίσ. Μάιηζηα , ηνλ επηέκβξην 2010, ε 

Πξεζβεία ησλ ΓΠΎ ζηελ Ύιβαλία έζεζε πξνζεζκία ηξηψλ κελψλ ζηελ αιβαληθή θπβέξλεζε γηα ηελ ςήθηζε ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ, κε ηελ 

απεηιή ηεο δηαθνπήο ρνξήγεζεο Ύλαπηπμηαθήο Ώνήζεηαο. 
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θαλνληζηηθέο πξαμεηο ηεο δηνίθεζεο ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο θαζ΄χιελ αξκνδηφηεηαο ηνπο 

εθαξκφδνληαη ζε φιε ηελ αιβαληθηή επηθξάηεηα.  

Σα θπξηφηεξα πνιηηηθά θφκκαηα ηεο Ύιβαλίαο είλαη9: (α) ην Ύγξνηηθφ Πεξηβαληνινγηθφ 

Κφκκα (Agrarian Environmentalist Party)(PAA) κε αξρεγφ ηνλ Lufter XHUVELI, (β) ην  Υξηζηηαληθφ 

ΐεκνθξαηηθφ Κφκκα (Christian Democratic Party) (PDK) κε αξρεγφ ηνλ Nard NDOKA, ην 

Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ηεο Ύιβαλίαο (Communist Party of Albania) (PKSH) κε αξρεγφ ηνλ Hysni 

MILLOSHI, ην Κφκκα ηεο ΐεκνθξαηηθήο πκκαρίαο (Democratic Alliance Party) (AD) κε αξρεγφ ηνλ 

Neritan CEKA, ην ΐεκνθξαηηθφ Κφκκα (Democratic Party) (PD) κε αξρεγφ ηνλ Sali BERISHA, ε 

Πνιηηηθή Κίλεζε (G99 Political Movement) κε αξρεγφ ηνλ Erion VELIAJ, ην Κφκκα ηεο ·λσζεο 

Φηιειεπζέξσλ (Liberal Union Party) (BLD) κε αξρεγφ ηνλ Arjan STAROVA, National Front Party 

(Balli Kombetar) (PBK) κε αξρεγφ ηνλ Artur ROSHI, ην Νέν ΐεκνθξαηηθφ Κφκκα (New Democratic 

Party)(PDR) κε αξρεγφ ηνλ Genc POLLO,  ην Ρεπνπκπιηθαληθφ Κφκκα (Republican Party) (PR) κε 

αξρεγφ ηνλ Fatmir MEDIU,  ην νζηαιδεκνθξαηηθφ Κφκκα ηεο Ύιβαλίαο (Social Democracy Party of 

Albania) (PDSSh) κε αξρεγφ ηνλ Paskal MILO, ην νζηαιηζηηθφ ΐεκνθξαηηθφ Κφκκα (Social 

Democratic Party) ( PSD) κε αξρεγφ ηνλ Skender GJINUSHI,  ην νζηαιηζηηθφ Κίλεκα γηα ηελ 

Οινθιήξσζε (Socialist Movement for Integration) (LSI) κε αξρεγφ ηνλ Ilir META,  ην νζηαιηζηηθφ 

Κφκκα (Socialist Party) (PS) κε αξρεγφ ηνλ Edi RAMA, ην νζηαιηζηηθφ Κφκκα 1991 (Socialist Party 

1991) κε αξρεγφ ηνλ Petro KOCI, θαη ε ·λσζε Ύλζξσπίλσλ ΐηθαησκάησλ (Union for Human Rights 

Party) (PBDNj) κε αξρεγφ ηνλ Vangjel DULE, ελψ πξνζθάησο (Ύπξίιηνο 2010), ηδξχζεθε ην λέν 

θφκκα ηεο Αιιεληθήο Μεηνλφηεηαο πνπ νλνκάδεηαη “MEGA” (απφ ηα αιβαληθά αξρηθά ηνπ «Αιιεληθή Αζληθή 

Μεηνλφηεηα γηα ην Μέιινλ») 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο Ύιβαλίαο  δηαδξακαηίδνπλ θαη νη αθφινπζεο 

νξγαλψζεηο: ην «Γξαθείν πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε» (Citizens Advocacy Office) ηνπ νπνίνπ εγείηαη ν 

Kreshnik Spahiu, ε «πλνκνζπνλδία πλδηθαιηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ ηεο Ύιβαλίαο»  (Confederation of 

Trade Unions of Albania) (KSSH)  ηνπ νπνίνπ εγείηαη ν Kastriot Muco, ε «Πξσηνβνπιία γηα ηελ Αζληθή 

·λσζε ηεο Ύιβαλίαο» (Front for Albanian National Unification) (FBKSH) ηεο νπνία εγείηαη ν Gafur 

Adili, ην «Κίλεκα ΎΡΚΑΣΎ» (Movement “Mjaft”), ε νξγάλσζε «Οκφλνηα» (Omonia) κε Πξφεδξν ηνλ 

Ώasili Bolano, ε «·λσζε Ύλεμάξηεησλ πλδηθαιηζηηθψλ Αλψζεσλ Ύιβαλίαο», (Union of Independent 

Trade Unions of Albania) (BSPSH) ηεο νπνίαο εγείηαη ν Gezim Kalaja.  

H Ύιβαλία είλαη κέινο ησλ αθφινπζσλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ:  BSEC, CE, CEI, EAPC, 

EBRD, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, 

IOC, IOM, IPU, ISO (correspondent), ITU, ITUC, MIGA, MINURCAT, NATO, OIC, OIF, OPCW, OSCE, 

SECI, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO  

                                                 
9 Πιεξνθφξεζε επηέκβξηνο 2010 
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3.1.1  Γηπισκαηηθή εθπξνζψπεζε ηεο Αιβαλίαο ζηελ Διιάδα 

 

 Πξεζβεία ηεο Ύιβαλίαο ζηελ Ύζήλα , κε Πξέζβε (επηέκβξηνο 2010) ηνλ θ. Dashnor 

Dervishi, (ΐηεχζπλζε: Ώεθηαξέιε 7, Φηινζέε, TK 15237,e-mail:albem@ath.forthnet.gr, ηειέθσλν: 

+30-210-6876200, +30-210-6876215 θαη ηειενκνηνηππία +30-210-6876223)  

Πξνμελείν ηεο Ύιβαλίαο ζηελ Ύζήλα  (ίδηα δηεχζπλζε κε ηελ Πξεζβεία) 

Πξνμελείν ηεο Ύιβαλίαο ζηε Θεζζαινλίθε  κε πξφμελν ηνλ θ.  Thomaq Nini (2009) 

(ΐηεχζπλζε: Tζηκηζθή 43, ηειέθσλν: +30-2310-257598, +30-2310-222694) 

 Πξνμελείν ηεο Ύιβαλίαο ζηα Δσάλληλα κε πξφμελν ηνλ θ.  Gianni Dako (επηέκβξηνο 2010) 

(ΐηεχζπλζε: Φψηε ηδαβέια 2, TK 45221, ηειέθσλν: +30-26510-21330, +30-26510-22636 θαη 

ηειενκνηνηππία +30-26510-37768). 

 

3.1.2  Γηπισκαηηθή εθπξνζψπεζε ηεο Διιάδνο ζηελ Αιβαλία10 

 

Πξεζβεία ηεο Αιιάδνο ζηα Σίξαλα : Πξέζβεο  θ. Νηθφιανο Πάδηνο, (ΐηεχζπλζε: Rr. “Frederik 

Shiroka”, No 3, Tirana, e-mail: gremb.tir@mfa.gr, www.mfa.gr/tirana , ηειέθσλν: +355-4-

2274668,669,670, ηειενκνηνηππία:  +355-4-2234290) 

Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Ακπνξηθψλ Τπνζέζεσλ (ΟΑΤ) Σηξάλσλ, κε επηθεθαιήο ηνλ θ. 

Υξήζην Φαξκάθε, χκβνπιν ΟΑΤ Ύ΄ (2009)  (ΐηεχζπλζε: Sky tower Business Centre, Rr. Deshmoret 

e 4 Shkurtit, No 5, e-mail:ecocom-tirana@mfa.gr, ηειέθσλν: +355-4-2228980, +355-4-2247323-4, 

ηειενκνηνηππία:  +355-4-2228979), 

Πξνμεληθφ Γξαθείν Σηξάλσλ, κε ΐηεπζχλνληα ηνλ θ. ΐεκήηξε αραξίδε, Γξακκαηέα 

Πξεζβείαο Γ΄ (2009), (ίδηα δηεχζπλζε φπσο ε Πξεζβεία , e-mail: grcon.tir@mfa.gr, www.mfa.gr/tirana 

, ηειέθσλν: +355-4-2274644,645,852, ηειενκνηνηππία: +355-4-2234443) 

Γξαθείν ηνπ Ύθνινχζνπ Άκπλαο,κε επηθεθαιήο ηνλ πληαγκαηάξρε Παλαγηψηε Φαξαληάην  

(ίδηα δηεχζπλζε φπσο ε Πξεζβεία , e-mail: defatt_al@e-geetha.mil.gr) 

 Γξαθείν Σχπνπ θαη Απηθνηλσλίαο, κε επηθεθαιήο ηνλ θ. Ύιέμε Γεσξγηάδε (ίδηα δηεχζπλζε 

φπσο ε Πξεζβεία, e-mail:grpresof@albnet.net, ηειέθσλν: +355-4-2274606,  ηειενκνηνηππία:  +355-

4-2274517) 

Γξαθείν Ύζηπλνκηθνχ πλδέζκνπ , κε επηθεθαιήο ηνλ Ύζηπλνκηθφ ΐηεπζπληή θ. Ώαζίιεην 

Κνληνγηάλλε (ίδηα δηεχζπλζε φπσο ε Πξεζβεία). Σειέθσλν: +355-4-2228980 (εζση. 280).   

Γξαθείν Ληκεληθνχ πλδέζκνπ (ίδηα δηεχζπλζε φπσο ε Πξεζβεία  e-

mail:hellenic_coastguard@yahoo.gr) 

                                                 
10  επηέκβξηνο 2010 

mailto:gremb.tir@mfa.gr
http://www.mfa.gr/tirana
mailto:grcon.tir@mfa.gr
http://www.mfa.gr/tirana
mailto:defatt_al@e-geetha.mil.gr
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Γεληθφ Πξνμελείν Ύξγπξνθάζηξνπ κε Γεληθφ Πξφμελν ηνλ θ. Δσάλλε Ρηδφπνπιν, χκβνπιν 

Πξεζβείαο Ύ΄  (2009)  (e-mail:grgencon.arg@mfa.gr, ηειέθσλν: +355-84-263804, +355-84-263091, 

+355-84-262010 ηειενκνηνηππία: +355-84-262011)  

Γεληθφ Πξνμελείν Κνξπηζάο, κε Γεληθφ Πξφμελν ηνλ θ.Θεφδσξν  Kακαξηλφ-Οηθνλφκνπ, 

χκβνπιν Πξεζβείαο Ύ΄ (2009) (e-mail:grgencon.kor@mfa.gr, ηειέθσλν: +355-82-252888, +355-82-

252889, ηειενκνηνηππία: +355-82-245052) 
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3.2 Γεκφζηα Γηνίθεζε 

3.2.1 Κεληξηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε 

 

Γ Γεκφζηα Γηνίθεζε ηεο Ύιβαλίαο, ρσξίδεηαη ζε Κεληξηθή θαη Πεξηθεξεηαθή. Γ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ξπζκίδεηαη απφ ηνλ ΐηνηθεηηθφ Κψδηθα.  

Γ Κεληξηθή ΐηνίθεζε απνηειείηαη απφ ηηο θαζ΄ χιελ ΐηνηθεηηθέο Μνλάδεο νξγαλσκέλεο ζε Τπνπξγεία 

θαη απφ ηε Πεξηθεξεηαθή ΐηνίθεζε, ε νπνία ρσξίδεηαη ζε 35 ΐηνηθεηηθά ΐηακεξίζκαηα (ζηελ αιβαληθή: rrethe) 

πέξαλ ηνπ ΐήκνπ Σηξάλσλ (πίλαθαο 3.1).  

Πίλαθαο 3.1 
Γηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο Αιβαλίαο 

Ννκόο - Δπαξρία Πεξηνρή-Πεξηθέξεηα Aξηζ. πόιεσλ Αξηζ. ρσξηώλ Κπξηόηεξεο πόιεηο 
–πιεζπζκόο (εθηηκ) 

 Berat 2 122  

Berat (Μπεξάηη) Kucove 1 17 Berat ((Μπεξάηη)   52.000 

 Skrapar 2 103  

  5 242  

 Diber 1 141  
Diber (Νηηκπέξ) Mat 3 76  

 Bulqize 2 62  
  6 279  

Duress (Γπξξάρην) Durres 4 61 Duress (Γπξξάρην) 155.000 

 Kruje 2 43  

  6 104  

 Elbasan 2 176  
Elbasan (Δικπαζάλ) Pegin 1 49 Elbasan 

(Δικπαζάλ)110.000 

 Gramsh 1 95  

 Librazhd 2 75  

  6 395  

 Fier 3 117  
Fier (Φίεξη) Mallakaster 1 40 Lushnje (Λνχζληα) 40.000 

 Lushnje 2 121  

  6 278  

 Girokaster 2 95  
Girokaster Tepelene 2 77 Girokaster 

(Aξγπξφθαζηξν) 25.000 
(Aξγπξφθαζηξν) Permet 2 97  

  6 269  

 Korce 2 155  
Korce (Kνξπηζά) Devoll 1 44 Korce (Kνξπηζά)  65.000 

 Kolonje 2 76  

 Pogradec 1 72  

  6 347  

 Kukes 1 90  
Kukes (Kνχθεο) Has 1 30  

 Tropoje 3 68  
  5 188  
 Lezhe 2 63  

Lezhe (Λέδηε) Kurbin 3 28  
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 Midrite 4 80  

  9 171  

 Shkoder 2 139  
Shkoder (θφδξα) Malesi e Madhe 2 56 Shkoder (θφδξα) 90.000 

 Puke 2 75  
  6 270  
 Tirane 3 155 Tirane (Σίξαλα) (Γήκνο) 

550.000 
Tirane (Σίξαλα) Kavaje 2 65 Kavaje (Καβάγηα) 30.000 

 Bashkia Tirane  0  

  5 220  

 Vlore 4 99 Vlore (Απιψλα) 100.000 

Vlore (Απιψλα) Sarande 2 62 Sarande (Άγηνη αξάληα) 
20.000 

 Delvine 1 38  

  7 199  

ΤΝΟΛΟ  73 2.962  

 
 Ύπφ ην ζχλνιν ησλ 73 αζηηθψλ θέληξσλ, νη θπξηφηεξεο πφιεηο - δηνηθεηηθά θέληξα ηεο Ύιβαλίαο, 

ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2004, είλαη: ε πξσηεχνπζα Tirane (Σίξαλα) κε πιεζπζκφ 432.652 (δήκνο),  ν 

δήκνο Vlore (Ύπιψλα) κε  93.402 θαηνίθνπο, ε πφιε Durres (ΐπξξάρην) κε 139.979 θαηνίθνπο, ε πφιε Elbasan  

(Αικπαζάλ) κε  98.145 θαηνίθνπο, ε πφιε Shkoder (θφδξα) κε 84.364 θαηνίθνπο, ε πφιε Korce (Κνξπηζά) κε 

60.871 θαηνίθνπο, ε πφιε Berat (Μπεξάηη) κε  45.448 θαηνίθνπο, ε πφιε Lushnje (Λνχζληα) κε 37.892 

θαηνίθνπο, ε πφιε Kavaje (Καβάγηε) κε 29.724 θαηνίθνπο, ε πφιε Pogradec (Πφγξαδεηο) κε 26.180 θαηνίθνπο,  ε 

πφιε Gjirokaster (Ύξγπξφθαζηξν) κε 23.558 θαηνίθνπο, θαη ε πφιε Sarande (Άγηνη αξάληα) κε 17.584 

θαηνίθνπο. Πέξαλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, ν πιεζπζκφο ηεο Ύιβαλίαο, θαηαλέκεηαη ζε 2.962 ρσξηά. (πξβι πίλαθα 

3.1). 

3.2.2. Δηδηθεπκέλεο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο – Οξγαληζκνί θαη Δπνπηηθέο Αξρέο 

 

Πέξαλ ησλ Τπνπξγείσλ, ιεηηνπξγνχλ επηκέξνπο Οξγαληζκνί θαη Γηεπζχλζεηο κε πεξηζζφηεξν 

εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, νη νπνίεο ζπλήζσο ππάγνληαη ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, φπσο ζηνλ θαησηέξσ 

Πίλαθα 5. 

Απηπιένλ, ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο εληάζζνληαη ζε εηδηθεπκέλεο Γηεπζχλζεηο κε ζεκαληηθφηεξεο, 

ηηο θαησηέξσ: 

(α) Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο ηέγαζεο (ηει. +355-4-2229406). H Τπεξεζία απηή, έρεη ψο αξκνδηφηεηα ηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηέγαζεο, ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζην αγαζφ ηεο ζηέγαζεο θαη ηε δηαηήξεζε 

θαη βειηίσζε ησλ αζηηθψλ θαηνηθηψλ.  

(β) Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Καηαζθεπψλ (ηει. +355-4-2256089). H Τπεξεζία απηή, έρεη ψο αξκνδηφηεηα ηελ 

θαηάξηηζε πινπνίεζε θαη έιεγρν ηεο Πνιηηηθήο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

αιβαληθήο λνκνζεζίαο ζην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν, θαζψο επίζεο θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ 

θαη ηερλνγλσζίαο ζηηο αιβαληθέο θαηαζθεπέο, ζηε βάζε ησλ ζχγρξνλσλ πξνηχπσλ. Απίζεο ζεκαληηθή 

αξκνδηφηεηα απηήο ηεο ΐηεχζπλζεο, είλαη ε θαηάξηηζε εληαίαο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη 

θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ θαηαζθεπψλ, γηα ηελ νξζνινγηθνηεξε δηαρείξεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ.  
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 (γ) Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο απφ ηα Αζηηθά Λχκαηα (ηει. +355-4-2257028). H Τπεξεζία απηή, έρεη ψο 

αξκνδηφηεηα ηε πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο, απφ ηε κφιπλζε πνπ πξνθαινχλ ηα αζηηθά ιχκαηα, θαη ηα 

πξνηφληα εθρσκάησζεο ή θαηεδάθηζεο, θαζνξίδνληαο ηνπο θαλφλεο, ηερληθέο θαη κεζφδνπο, γηα απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο.   

(δ) Τπεξεζία Τδξνδφηεζεο θαη Απνρέηεπζεο (ηει. +355-4-2256122). H Τπεξεζία απηή έρεη ψο αξκνδηφηεηα 

ηε παξνρή πδξνδφηεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζνξίδνληαο ηνπο θαλφλεο θαη ηα πξφηππα πνηφηεηαο γηα απηέο ηηο 

ππεξεζίεο, θαη εθηειψληαο  ηα πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Ύπφ ην 2007 ε 

ππεξεζία απηή έρεη απνθεληξσζεί δηαηεξψληαο παξαξηήκαηα ζηνπο θνξείο Σνπηθήο Ύπηνδηνίθεζεο.  

(ε) Τπεξεζία Άκεζεο Γξάζεο θαη Πεξηβάιινληνο (ηει. +355-4-2256122). H Τπεξεζία απηή έρεη ψο 

αξκνδηφηεηα ηε πξφιεςε θάζε δεκίαο θαη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ζηελ παλίδα, ζηε ρισξίδα, ζηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ζην Πεξηβάιινλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ έρεη ππνζηεί δεκηά ζηελ πεξηνπζία ηνπ. Απηπιένλ, ζηελ αξκνδηφηεηα απηήο ηεο Τπεξεζίαο, 

εκπίπηεη θαη ε πξνζηαζία απφ ηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα δεκφζηα έξγα θαη ηα 

Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο,  

(ζη) Πξφγξακκα ηέγαζεο ζηε Πξάμε. Πξφθαηηαη γηα πξφγξακκα ζηήξημεο ησλ νηθνγελεηψλ πνπ δελ δχλαληαη 

λα αλαηαπνθξηζνχλ ζηηο πςειέο ηηκέο ηεο αγνξάο θαηνηθίαο, αιιά δηαζέηνπλ κεγαιχηεξν εηζφδεκα απφ ηηο 

νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Πξφγξακκα ησλ δεκνζίσλ ελνηθηαδφκελσλ θαηνηθηψλ.  

Οη ζεκαληηθφηεξεο εηδηθεπκέλεο Τπεξεζίεο, παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 3.2 ζηελ επφκελε ζειίδα. 

3.2.3. Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

  
Γ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε απνηειείηαη απφ ηε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ησλ Σηξάλσλ, θαη  δψδεθα (12) 

λνκνχο (qarqe, εληθφ - qark), ηνπο λνκνχο Berat, Diber, Durres, Elbasan, Fier, Gjirokaster, Korce, Kukes, Lezhe, 

Shkoder, Tirane, Vlore (πξβι πίλαθα 4). 

Σα ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ξπζκίδνληαη απφ ην Νφκν πεξί 

Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ Σνπηθψλ Ύξρψλ. Οη εθπξφζσπνη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (θνηλφηεηεο, 

δήκνη θαη πεξηθέξεηεο) εθιέγνληαη κε άκεζε ςεθνθνξία γηα ηξηεηή ζεηεία. Οη επφκελεο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε 

ηνπηθψλ αξρφλησλ , ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηελ 8ε Μαίνπ 2011. 
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Πίλαθαο 3.2. Οξγαληζκνί θαη Αξρέο ηεο Αιβαλίαο κε εηδηθή αξκνδηφηεηα 

 
Οξγαληζκφο Γηεχζπλζε E-mail/ηζηφηνπνο Σειέθσλν/Fax 

Ύθαδεκί Απηζηεκψλ Sheshi Fan Noli, Tirane e-mail : nnati@akad.edu.al                    

http://www.akad.edu.al 

+355  4 23 03 05/       

+355  4 23 035 

Γεληθή ΐηεχζπλζε Κξαηηθψλ 

Ύξρίσλ 

Rruga “Jordan Misja”, Tirana email: dpa@albarchive.gov.al +355 4 22 79 59 

Αζληθφο Οξγαληζκφο 

Δδησ/πνηήζεσλ 

Rr.Muhamet Gjollesha (21 

Dhjetori) 

 
+355 4 2228123 

 

Οξγαληζκφο Απηζηξνθήο 

θαηΎπνθαηάζηαζεο Δδηνθηεζίαο 

Bulevardi "Deshmorët e Kombit" 

Kullat Bijnake, Kulla II, Tirane 

e-mail: e.cefa@akkp.gov.al +355 4 22 56 984 

Οξγαληζκφο Αγγξαθήο  Ύθίλεηεο 

Πεξηνπζίαο 

Rr: "Jordan Misja", Tirane  
+355 4  22 33 713           

Fax.+355 4  22 34419 

Οξγαληζκφο ΐεκνζίσλ 

Πξνκεζεηψλ 

Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", 

Këshilli i Ministrave, Tirane 

e-mail: infoapp@app.gov.al +355 4 23 04 34 

Ύιβαληθφο Οξγαληζκφο 

Απελδχζεσλ (Albinvest), 

Blvd. Zhan D‟ Ark, Nr. 3, Tirane e-mail : info@albinvest.gov.al 

 

+355 4 22 52 886 

+355 4 22 22341 

Αζληθφ Κέληξν Καηαρψξεζεο 

Απηρεηξήζεσλ 

Rruga "Papa Gjon Pali i II-të" 

Nr.3, Kati I, Tirane 

e-mail: info@qkr.gov.al 

http://www.qkr.gov.al 

+355 4 250066 

+355 4 255532 

Αζληθφ Κέληξν Ύδεηνδφηεζεο Rruga "Papa Gjon Pali II" Nr. 3, 

Kati III, Tiranë 

e-mail: info@qkl.gov.al + 355 4 22 29 416 

+ 355 4 22 74 499 

Fax: + 355 4 22 39 957 

Γεληθή ΐηεχζπλζε Πξνηχπσλ θαη 

Πνηφηεηαο 

Rruga "Mine Peza", Nr. 143/3, 

1014 - Tiranë, Kutia Postare Nr. 

98, 

e-mail:  nati@dps.gov.al +355 4 224 71 76, 

+355  224 71 77 

Γεληθή ΐηέπζπλζ Πηζηνπνίεζεο Rruga "Mine Peza", Nr. 143/3, 

1014 - Tiranë, Kutia Postare Nr. 

98, 

e-mail:  info@dps.gov.al 

http://www.dps.gov.al  

+355 4 222 62 55   

+355 4 224 71 77 

Γεληθή ΐηεχζπλζε Μέηξσλ θαη 

ηαζκψλ 

Rruga “ Sami Frasheri” Nr.33 

Tirane, 

email: metrology@dpmk.gov.al   +355 4 2 233 174 

   + 355 4 2 233 462 

Γεληθή ΐηεχζπλζε Οδνπνηίαο Ύπνηειιεί ΐηεχζπλζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο , 

Ακπνξίνπ θαη Αλέξγεηαο 

e-mail:  a.toma@dprr.gov.al +355 4 2234789 

 +355 4 2223600 

 

Δλζηηηνχην ηαηηζηηθήο, (INSTAT) Bul. "Zhan D'Ark ", Nr .3 Tirana e-mail : marketing@instat.gov.al  +355 4 2222411      

+355 4 2228300 

Ρπζκηζηηθή Ύξρή Γιεθηξνληθψλ θαη 

Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

Reshit Collaku Street 43, 1001 e-mail : info@akep.gov.al    +355 4 2259 571 

  +355 4 2230939 

Ρπζκηζηηθή Ύξρή Αλέξγεηαο 

 

Bulevardi Gjergj Fishta, Nr. 10 

Rruga “Marsel Kashen”, Nr. 10 

e-mail : erealb@ere.gov.al   +355 4 2229 63 

 +355 4 222963 

πκβνχιην Απηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 

ΐ/λζε ηνπ Τπνπξ. Οηθνλνκίαο 

,Ακπνξίνπ, Αλέξγεηαο 

      +355 4 2364 673 

 

Ύξρή Απνπείαο Υξεκαηαγνξάο Rruga Dora d‟ Istriaa, 10 L 8 e-mail : amf@amf.gov.al 

http://www.amf.gov.al 
       +355 4 22 71 849 

       +355 4 22 50 686 

Ϊδξπκα Κνηλσληθήο Ύζθάιηζεο θαη 

Δαηξηθήο Πεξίζαιςεο (I.S.K.SH) 

Rruga Sami  Frasheri, L 8          +355 4 223098, 

Fax: +355 4 2 274953 

Αζληθφο Οξγαληζκφο Αιέγρνπ ησλ 

Φαξκάθσλ 

Rr. e Dibres, Prane Fakultetit 

te Farmacise 

 

e-mail : besnik.jakaj@gmail.com 

drejtori@qkkb.gov.al 

http://www.qkkb.gov.al 

        +355682017117 

Αζληθφ Κέληξν Ύηκνδνζίαο Rr. Dibres, Nr. 370 e-mail : Drspit@sanx.net 

 

       +355 4 23 62 627 

Αζληθφ Κέληξν Ύλάπηπμεο θαη 

Πξνζηαζίαο Παίδσλ 

Kutia Postare 1738, Tiranë / 

Shqipëri 

e-mail : crca@adanet.com.al,                          

albchild@albaniaonline.net , 

http://www.crca.tsx.org 
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3.3. Πεξηβάιινλ  

3.3.1  Πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε 

 

Γ Ύιβαλία είλαη ρψξα κε επηβαξεκέλν πεξηβάιινλ. Κπξηφηεξα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα αθνξνχλ ζηελ 

θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ, ζηελ κφιπλζε ησλ πδάησλ, θαζψο θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ  πεξηνρψλ κε 

ηδηαίηεξν πεξηβαιινληηθφ θνξηίν ιφγσ βηνκεραληθψλ θαηαινίπσλ. 

ε θνηλή κειέηε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Γλσκέλσλ Αζλψλ ην 2008, 

θαηαξηίζηεθε θαηάινγνο ησλ πιένλ κνιπζκέλσλ πεξηνρψλ ηεο Ύιβαλίαο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε άκεζε 

πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε, εθ ησλ νπνίσλ ηα πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο ησλ δέθα πιένλ επεηγνπζψλ 

πεξηπηψζεσλ (hot spots) ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην  UNDP. Πξφθεηηαη γηα ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Πεξηθεξεηαθήο ΐηαρείξηζεο ηεξεψλ Ύπνβιήησλ (Urban Solid Waste Management) ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο 

Κνξπηζάο, ησλ Σηξάλσλ, ηεο θφδξα θαη ηεο Μπεξάη. 

 

3.3.2  Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή 

 

Ο πξψηνο λφκνο γηα ηελ “πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο” ςεθίζηεθε ην 2001 θαη φξηδε έμη ζηάδηα 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Ύιβαλία. Σα “Φπζηθά θαη επηζηεκνληθά απνζέκαηα”, ηα “Αζληθά πάξθα”, ηα 

“Φπζηθά κλεκεία”, ηα “ειεγρφκελα θπζηθά απνζέκαηα”, ηα “πξνζηαηεπφκελα ρεξζαία θαη ζαιάζζηα ηνπία” θαη 

ηηο “πξνζηαηεπφκελεο πεξνρέο θπζηθψλ πφξσλ”. 

ην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο αιιά θαη ησλ λέσλ απαηηήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

“πκθσλία ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο” κε ηελ ΑΑ ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ απφ 1εο Ύπξηιίνπ 2009, ηδξχζεθε 

ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο κε απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηα ζέκαηα «πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο». Ωζηφζν νη  θαζπζηεξήζεηο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ, 

ηδίσο φζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ησλ ιεγφκελσλ “eco-funds”, είραλ ψο απνηέιεζκα ηελ επηζήκαλζε απφ 

πιεπξάο ΑΑ, ζηελ έθζεζε πξνφδνπ ηνπ 2009,  ησλ κε ηθαλνπνηεηηθψλ ξπζκψλ πινπνίεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο φζνλ αθνξά ζηελ πξνζαξκνγή ζην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν. 

 Πέξαλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, ζρεηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο, έρνπλ θαη ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Σξνθίκσλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή, ην Τπνπξγείν 

Αξγαζίαο,  Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Δζσλ Απθαηξηψλ, ην Τπνπξγείν Τγείαο, θαζψο θαη ηα Δλζηηηνχηα 

ΐεκφζηαο Τγείαο θαη  Τδξν-Μεηεσξνινγίαο ηα νπνία ειέγρνπλ ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε κέζα απφ έλα 

δίθηπν 13 κνλάδσλ ειέγρνπ ζε επηά κεγάιεο πφιεηο ηεο Ύιβαλίαο.  
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3.3.2.1  Γηεζλείο πκθσλίεο γηα ην πεξηβάιινλ 

 
·ρνπλ ππνγξαθεί αιιά δελ έρνπλ επηθπξσζεί νη ζπκθσλίεο γηα, ηε «Ώηνπνηθηιφηεηα», γηα «ηα είδε 

ππφ εμαθάληζε», γηα ηα «επηθίλδπλα απφβιεηα», ηνπ «λφκνπ γηα ηε ζάιαζζα», ηεο «πξνζηαζίαο ηεο δψλεο 

ηνπ φδνληνο», γηα ηελ «αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε» θαζψο θαη ε  «πλζήθε ησλ Γλσκέλσλ Αζλψλ γηα ηελ 

Κιηκαηηθή Ύιιαγή»(UNFCCC)(Ίθηψβξηνο 1994) ηελ νπνία ε Ύιβαλία ππέγξαςε ψο ρψξα ηνπ Παξαξηήκαηνο 

ΔΏ.  Αηδηθά γηα ηνλ πδξνβηφηνπν ησλ Πξεζπψλ, ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 2010 ππεγξάθε ηξηκεξήο ζπκθσλία κεηαμχ 

Αιιάδνο, Ύιβαλίαο θαη ΠΓΐΜ γηα ηε δεκηνπξγία ΐηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ. 

 Σνλ ΐεθέκβξην ηνπ 2004 ε Ύιβαλία επηθχξσζε ην «Πξσηφθνιιν ηνπ Kyoto» (λ. 9334/16/12/2004), 

επζπγξακκηδφκελε κε ηελ δηεζλή θνηλή αληίιεςε, εηζάγνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο «επέιηθηνπο κεραληζκνχο ηνπ 

πξσηνθφιινπ ηνπ Κπφην» γηα ηελ πξνζέιθπζε „Ύκεζσλ Ξέλσλ Απελδχζεσλ (ΎΞΑ), ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

Αλέξγεηαο, εθ ησλ νπνίσλ ν πιένλ ζεκαληηθφο απεδείρζε ν CDM11 (Clean Development Mechanism)(αξζξν 12 

ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κπφην).  

3.3.2.2  Θεζκηθφ πιαίζην πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

Γ ζεκειίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Ύιβαλία, αθνξά ζηνπο λφκνπο 9834/05.09.2002 

«πεξη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο» θαη 8990/06.06.2003 «πεξί ηεο αμηνινγήζεσο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ», θαζψο θαη ζηηο ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο πξάμεηο.  

Γηα παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κηθξήο θιίκαθαο θαη κηθξνχ ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο απαηηείηαη ε 

έθδνζε «απιήο πεξηβαιινληηθήο άδεηαο», ελψ γηα ηηο ππφινηπεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο απαηηείηαη ε 

«πεξηβαιινληηθή άδεηα» κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηδηαίηεξεο 

πνιππινθφηεηαο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε «νινθιεξσκέλε πεξηβαιινληηθή άδεηα».  

Οη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έθδνζε πεξηβαιινληηθήο αδείαο, πξνβιέπνληαη ζηνλ λ. 10081/23.02.2009. Οη 

ζρεηηθέο αηηήζεηο ππνβάιινληαη ζην Αζληθφ Κέληξν Αγγξαθήο ζην πιαίζην ηνπ one stop shop12.  

H θαηάηαμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ έθδνζε πεξηβαιινληηθήο αδείαο, 

πξνβιέπεηαη ζην λφκν 8990, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ε αιβαληθή λνκνζεζία δηαθξίλεη δχν εηδψλ 

δξαζηεξηφηεηεο, εθείλεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ιεπηνκεξήο πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε θαη εθείλεο γηα ηηο 

νπνίεο απαηηείηαη ζχλνςε ηεο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο αλαιφγσο ηεο θχζεσο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη ηεο πξνζηαηεπφκελεο ηδηνθηεζίαο. Γηα ηελ έθδνζε πεξηβαιινληηθήο άδεηαο, απαηηείηαη ε θαηάζεζε ζρεηηθήο 

πεξηβαιινληηθήο κειέηεο απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα.  

                                                 
11 ν κεραληζκφο απηφο,  επηηξέπεη ζε επηρεηξήζεηο ηνπ αλαπηπγκέλνπ βηνκεραληθά θφζκνπ νη νπνίεο έρνπλ ππνρξέσζε λα πεξηνξίζνπλ 

ηηο εθπνκπέο ξχπσλ, λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα πεξηνξηζκνχ ησλ ξχπσλ, ζε ρψξεο φπσο ε Ύιβαλία, νη νπνίεο δελ είλαη κέιε ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Δ ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κπφην. χκθσλα κε απηφλ ηνλ κεραληζκφ, νη ξχπνη νη νπνίνη ππφθεηληαη ζηελ ππνρξέσζε 

“πεξηνξηζκνχ ξχπσλ”, ζπλαζξνίδνληαη  ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ Πηζηνπνηεκέλσλ Πεξηνξηζκψλ Ρχπσλ (CERs),(Certified Emision 

Reduction). Οη ξχπνη νη νπνίνη ζα εθπέκπνληαλ εάλ δελ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ε επέλδπζε ζπλππνινγίδνληαη ζηηο κνλάδεο CERs. (1 

CERS= 1tn. CO2). 

 
12 ην πιαίζην ηεο απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ειθπζηηθνχ επελδπηηθνχ θιίκαηνο, ην 2008 δεκηνπξγήζεθε ην 

Αζληθφ Κέληξν Αγγξαθήο ζην πξφηππν ηνπ one stop shop φπνπ ζε κία ππεξεζία ζε κία εκέξα θαηαρσξνχληαη φια ηα έγγξαθα γηα ηελ 

ίδξπζε επηρείξεζεο ζηελ Ύιβαλία, κε θφζηνο 1 Απξψ 
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3.4. Τπνδνκέο – Γίθηπα – Μεηαθνξέο 

3.4.1 Μεηαθνξέο 

 

Οη ππνδνκέο ηεο Ύιβαλίαο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ δελ θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο, σζηφζν έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθά βήκαηα ζηελ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ, ζηελ επέθηαζε 

ηνπ δηθηχνπ, ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ησλ νδηθψλ δηθηχσλ θαη ζηε πξνζαξκνγή ζην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν.  

Γ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Albanian 

Natural Transport Plan ην νπνίν απνηειεί ην βαζηθφ πξφγξακκα βάζεη ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

πινπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Ύιβαλίαο ζην πιάηζην ηεο “Αλδηάκεζεο πκθσλίαο” κέρξη ην 2008 θαη ζην 

πιάηζην ηεο “πκθσλίαο ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο” κεηά ηελ 1ε Ύπξηιίνπ 2009. Απηπιένλ,  ην Albanian 

Natural Transport Plan απνηειεί ην βαζηθφ πξφγξακκα πινπνίεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Ύιβαλίαο, γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζηε «ΐηεζλή πκθσλία γηα ηηο Μεηαθνξέο» (Transport Community Treaty) κεηαμχ ηεο ΑΑ θαη 

ησλ «ΐπηηθψλ Ώαιθαλίσλ», ε νπνία  ζα έρεη πεδίν εθαξκνγήο φιεο ηηο ρψξεο κέιε ηεο ΑΑ θαη ε νπνία  ζα 

ζπλαθζεί ζηε βάζε ηεο εκπεηξίαο απφ ηελ ήδε ζπλαθζείζα ζπκθσλία γηα ηηο Ύεξνκεηαθνξέο (Aviation 

Community Treaty).  

ην πιαίζην ησλ δηκεξψλ ζπκθσληψλ κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, γηα ηηο κεηαθνξέο, ε Ύιβαλία δελ 

αληηκεησπίδεη θαλέλα πξφβιεκα φζνλ αθνξά ζηελ Αιιάδα, σζηφζν, ζε θάζε επθαηξία ηνλίδνληαη ηα 

πξνβιήκαηα κε ηελ Δηαιία ηα νπνία ζπλίζηαληαη θπξίσο ζηελ ρνξήγεζε άδεηαο εηζφδνπ ησλ νδεγψλ ησλ 

εκπνξηθψλ νρεκάησλ. Απηπιένλ, δελ έρεη αθφκε επηθπξσζεί ε ζπκθσλία αλαγλψξηζεο ησλ δηπισκάησλ 

νδήγεζεο κε ηελ Δηαιία, ε νπνία ζα απνηειέζεη θαη ην πξφηππν γηα ηελ ζχλαςε ζρεηηθήο ζπκθσλίαο,  κε ηελ 

Αιιάδα  θαη άιιεο ρψξεο . 

3.4.1.1 Οδηθέο Μεηαθνξέο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, ηφζν ζην 

πιαίζην ηεο δηκεξνχο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο φζν θαη ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ησλ ππνδνκψλ ζην πιάηζην 

ηεο “πκθσλίαο ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο” κε ηελ ΑΑ. Τπφ θαηαζθεπή βξίζθνληαη νη Αζληθνί νδνί 

ΐπξξάρην- Πξίζηηλα, Librayhd – Qafe Thane (VIII), Lushnie –Fier (κέξνο ηνπ VIII θαη Ύδξηαηηθή Δφλην), Levan- 

Vlore (κέξνο ηνπ VIII), Levan- Tepelene, (κέξνο ηνπ Ύδξηαηηθή Δφλην), Tepelene –Gjirokaster (κέξνο ηνπ 

Ύδξηαηηθή Δφλην), Shkoder- Hani Hotit (κέξνο ηνπ Ύδξηαηηθή Δφλην). 

Σν αιβαληθφ νδηθφ δίθηπν, εθηείλεηαη ζε 18.000 ρικ εθ ησλ νπνίσλ κφλν ηα 7.020 ρικ είλαη 

αζθαιηνζηξσκέλα. Γ Ύιβαλία, απφ ην 2006 ζπκκεηέρεη ζην “Corporaten E” θαη απφ ην έδαθνο ηεο δηέξρνληαη, 

νη Απξσπαηθνί νδνί, Α86 (Κνξπηζά-Φιψξηλα-Θεζζαινλίθε), Α762(Sarajevo-Niksic-Podgorica-Tuzi-θφδξα), 

Α851(Dubrovnik-Bar-Ulcinj-θφδξα-Πξίζηηλα), Α852 (Σίξαλα-Αικπαζάλ-ηξνχγθα-Ορξίδα), θαη Α 853 (Άγηνη 

αξάληα-Δσάλληλα) 
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3.4.1.2 ηδεξνδξνκηθέο Μεηαθνξέο 

 

Ίζνλ αθνξά ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, ε Ύιβαλία έρεη ΅πξνρσξήζεη΅ ζηνλ πιήξε 

αλαζρεδηαζκφ  ησλ αιβαληθψλ ζηδεξνδξφκσλ, κε ηηο ζπκβνπιέο δηεζλνχο θνξέα, ζην πιαίζην ηεο 

εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο απφ ηελ “Αλδηάκεζε πκθσλία” κε ηελ ΑΑ, θαη έρεη νινθιεξψζεη ην 

ζρέδην ηνπ λένπ “Κψδηθα ηδεξνδξφκσλ” ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηηο νδεγίεο ηεο ΑΑ θαη  απνηειεί ηελ λνκηθή 

βάζε ησλ ξπζκίζεσλ πξνζαξκνγήο ζην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν, ζηνλ νπνίν  έρεη ππάξμεη πξφβιεςε  λα 

ελζσκαησζεί θαη ε εθδνζείζα ην 2009 νδεγία ηεο ΑΑ “γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ”.  

Μεηά απφ πηέζεηο ηεο ΑΑ, ε Ύιβαλία έρεη δεζκεπζεί  λα εγγπεζεί ηελ αλεμαξηεζία ηνπ θνξέα ησλ 

ζηδεξνδξφκσλ κε ηελ δεκηνπξγία Ύλεμάξηεηεο Ύξρήο ηεο νπνίαο ε λνκηθή κνξθή, δελ έρεη αθφκε 

δηεπθξηληζζεί.  

Γ δξαζηεξηφηεηα ησλ αιβαληθψλ ζηδεξνδξφκσλ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνππνινγηζκφ. 

Σν κέζν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο αλέξρεηαη ζε 4 εθ. ΐνι. ΓΠΎ πεξίπνπ ελψ θάζε έηνο 3 κε 4 εθ. ΐνι ΓΠΎ 

απνηεινχλ επελδπηηθν θεθάιαην. Οη δεκίεο ησλ αιβαληθψλ ζηδεξνδξφκσλ αλέξρνληαη ζην έλα (1) εθ. ΐνι. 

ΓΠΎ πεξίπνπ, θάζε έηνο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, Ο Ύιβαληθφο Οξγαληζκφο 

ηδεξνδξφκσλ, θαηέρεη 66 επηβαηηθά βαγφληα, 255 θνξηεγά βαγφληα, θαη 25 ληηδεινκεραλέο, κε ηα νπνία 

κεηαθηλνχληαη πεξίπνπ 1,8 εθ. επηβάηεο θαη 400-500 ρηιίάδεο ηφλνη πξνηφλησλ ην ρξφλν. (ζηνηρεία έηνπο 2007). 

Σν αιβαληθν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν εθηείλεηαη ζε 447 ρικ. θχξηαο γξακκήο, θαη 230 ρικ. δεπηεξεχνπζαο 

γξακκήο, θαη ζπλδέεηαη κε ην δηεζλέο ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν κέζσ ηεο γξακκήο Bajze-

Podgorice(Μαπξνβνχλην). Ύπηφ ην δίθηπν ζπλδέεηαη κε ην ιηκάλη ηνπ ΐπξξαρίνπ, απφ φπνπ ζρεδηάδεηαη λα 

μεθηλήζεη θαη ν “Οδηθφο Άμνλαο VIII”. H κεηαθνξά ησλ επηβαηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ γξακκψλ 

“Shkoder-Milot-Vore-Durres-Rrogoyhine-Fier-Vlore” πνπ απνηειιεί θαη ην λνηηφηεξν ζηαζκφ, “Vore-Tirane” θαη 

“Rrogozhine-Elbasan-Pogradec”. 

Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ άζθεζε Πνιηηηθήο ζηηο ηδεξνδξνκηθέο Μεηαθνξέο, είλαη  ε Γεληθή 

Γηέπζπλζε Μεηαθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ ηεο Αιβαλίαο. (Ιζηφηνπνο: www.mpptt.gov.al  ηει. 

+355-4-2234640). 

3.4.1.3 Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο- Ληκάληα 

Σα ζεκαληηθφηεξα ιηκάληα, είλαη απηά ηνπ ΐπξξαρίνπ, ηνπ Ύπιψλνο, ησλ Ύγίσλ αξάληα, θαη ην 

ιηκάλη ηνπ ελγθίλη. Σν 80% ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ιηκάλη ηνπ ΐπξξαρίνπ, ζην 

νπνίν βξίζθεηαη ππφ εμέιημε επέλδπζε χςνπο 23 εθ. ΐνι. ΓΠΎ εθ ησλ νπνίσλ ηα 17 εθ. ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, πέληε (5) εθ. απφ ηνλ ΟΠΑΚ, θαη έλα (1) εθ. ΐνι. ΓΠΎ απφ ην αιβαληθφ δεκφζην. 

Απίζεο επελδχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζηνλ ιηκέλα ηνπ Ύπιψλνο ηνπ νπνίνπ ε θαηαζθεπή έρεη 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Δηαιία κε 9,4 εθ. Απξψ ζην πιαίζην ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ην 2000. 

Πξφζθαηα (Μάξηηνο 2010), αλαθνηλψζεθε απφ ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε, ε αλάζεζε ηνπ έξγνπ “αλάπιαζεο 

ηνπ ιηκέλνο ηνπ Ύπιψλνο”  ζε εηαηξεία ειβεηηθψλ ζπκθεξφλησλ.  

http://www.mpptt.gov.al/
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ε θαζεκεξηλή βάζε πξαγκαηνπνηνχληαη δξνκνιφγηα ηφζν επηβαηψλ φζν θαη εκπνξεπκαησλ, απφ ην 

ΐπξξάρην πξνο: ηελ Tieste ηεο Δηαιίαο(απφ ην 1983), ην Koper ινβελίαο, θαη ην Bari ηεο Δηαιίαο. Απίζεο, απφ 

ηνπο Ύγίνπο αξάληα, πξαγκαηνπνηνχληαη δχν δξνκνιφγηα ηελ εκέξα πξνο ηελ Κέξθπξα(απφ ην 1988). 

Απίζεο, ππάξρεη δίθηπν πισηψλ νδψλ, κήθνπο  43 ρηιηνκέηξσλ. 

Γ Ύιβαλία έρεη ήδε ελαξκνλίζεη θαη ελζσκαηψζεη ηε λνκνζεζία ηνπ ηνκέα ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, 

πξνο ηε λνκνζεζία φισλ ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ αιιά θαη ησλ πξνηχπσλ ηεο ΑΑ, ελψ έρεη ελαξκνληζηεί 

πιήξσο θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Ληκεληθήο ΐηνίθεζεο, θαη έρεη επηηεπρζεί ν 

απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο θαη ζπληνληζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ πινίσλ ππφ αιβαληθή ζεκαία.  

Ώεβαίσο, ε λαπηηιία ζηε ρψξα βξίζθεηαη ζε ρακειφ επίπεδν, σζηφζν ε αιβαληθή Κπβέξλεζε έρεη 

πξνσζήζεη Πνιηηηθέο πνπ εληζρχνπλ ηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηεο. Αλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο δηαηάμεηο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αιβαληθήο λαπηηιίαο, ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε 

114/23.07.2008 γηα ηελ δηαγξαθή απφ ηα κεηξψα ησλ πινίσλ πέξαλ ησλ 30 εηψλ, ηελ πηνζέηεζε ησλ 

πξνηχπσλ ηεο ΐηεζλνχο χκβαζεο  γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηζεψξεζε πινίσλ θαη ιηκέλσλ  “ParisMOU”, 

θαζψο θαη ηελ απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ΦΠΎ ησλ πινίσλ ππφ αιβαληθή ζεκαία. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζέιεζεο ηεο αιβαληθήο Κπβέξλεζεο λα εθζπγρξνλίζεη ηνλ ηνκέα ηεο αιβαληθήο 

λαπηηιίαο, είλαη ην γεγνλφο φηη εληφο ηνπ 2008 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 91 επηζεσξήζεηο ζηα  31 πινία πνπ 

απνηεινχλ ηνλ ζηφιν ηεο Ύιβαλίαο, ζε ζρέζε κε ηηο 97 επηζεσξήζεηο ζηα 54 πινία πνπ αξηζκνχζε ν ζηφινο 

ηεο Ύιβαλίαο ην 2006. Αθ ησλ 31 πινίσλ ηνπ αιβαληθνχ ζηφινπ, ηα 22 είλαη Cargo, ηα δχν (2) είλαη 

εγγεγξακκέλα ζηα κεηξψα ηνπ Παλακά, θαη έλα είλαη αιινδαπήο (Σνπξθηθήο) ηδηνθηεζίαο.  ηελ πξνζπάζεηα 

εθζπγρξνληζκνχ ηεο αιβαληθήο λαπηηιίαο θαη πξνζαξκνγήο ηεο ζην “θνηλνηηθφ θεθηεκέλν” έρνπλ ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ε Αιιάδα, ε Δζπαλία θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα. 

Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή, είλαη ε Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Θαιάζζησλ 

Μεηαθνξψλ, ηεο Γεληθήο Γηέπζπλζεο Μεηαθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ ηεο Αιβαλίαο. (e-mail: 

dpshtrr@dpshtrr.gov.al, ηει. +355-4-2238138).  

Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ γηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ παξνρή κεηαθνξηθψλ 

ππεξεζηψλ, είλαη ε Γηεχζπλζε Αδεηνδφηεζεο Μεηαθνξψλ ηεο Γεληθήο Γηέπζπλζεο Μεηαθνξψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ ηεο Αιβαλίαο. (e-mail: dpshtrr@dpshtrr.gov.al, ηει. +355-4-2256093)  

 

3.4.1.4 Αεξνκεηαθνξέο- Αεξνιηκέλεο 

ηνλ ηνκέα ησλ αεξνκεηαθνξψλ, κεηά ηελ απνρψξεζε ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ Aegean Airlines, δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Ύιβαλία13 δεθαηέζζεξηο (14) αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, 

απφ ηηο νπνίεο νη έλδεθα (11) αιινδαπέο, θαη νη ηξεηο (3) κεηθηέο, κε  ζαξξαληαδχν (42) πξννξηζκνχο (2010). 

Οη εηαηξείεο απηέο θαη νη πξννξηζκνί ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.3 θαησηέξσ. Απίζεο , απφ ην 2011 

ζα πξνζθέξνληαη θαη ππεξεζίεο κίζζσζεο ηδησηηθψλ Jet απφ ηελ εηαηξεία Ύπζηξναιβαληθψλ ζπκθεξφλησλ, 

                                                 
13 επηέκβξηνο 2010 
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«spherus-aviation.com»  κε έδξα ηελ Ώηέλλε ηεο Ύπζηξίαο (πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ ηζηφηνπν www. 

Spherus – aviation.com).  

Γ Ύιβαλία δηαζέηεη κφλν έλαλ δηεζλή αεξνιηκέλα, ηνλ αεξνιηκέλα Rinas  “Μεηέξα Σεξέδα” 

(γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο: 41‟ 21‟ 54‟  V θαη 19΄43΄14΄L. ) ν νπνίνο βξίζθεηαη 18 ρικ βνξεηνδπηηθά ηνπ 

θέληξνπ ηεο πξσηεχνπζαο, Σίξαλα, θαη 7 ρηιηφκεηξα απφ ηε δηαζηαχξσζε ηεο εζληθήο νδνχ Σηξάλσλ-

ΐπξξαρίνπ. Γ κεηάβαζε ζηνλ αεξνιηκέλα γίλεηαη κφλν νδηθψο (κε ηδησηηθφ απηνθίλεην ή κηζζσκέλν φρεκα ή 

δεκφζην ιεσθνξείν) θαη δηαξθεί 20 κε 30 ιεπηά. Σν θφζηνο κεηάβαζεο κε κηζζσκέλν φρεκα, θπκαίλεηαη απφ 

2.000 έσο 2.500 Λέθ ή 18 Απξψ πεξίπνπ. Ο αεξνιηκέλαο Rinas  “Μεηέξα Σεξέδα” έρεη αλαθαηληζηεί πξφζθαηα 

απφ ηε Γεξκαληθψλ ζπκθεξφλησλ εηαηξεία  Siemens θαη έρεη πιένλ  ηε δπλαηφηεηα, απφ ην 2008, λα εμππεξεηεί 

600 ρηιηάδεο επηβάηεο ην έηνο.  

Απηπιένλ, ππάξρνπλ αθφκε επηά (7) αεξνιηκέλεο, κε απαξραησκέλεο εγθαηαζηάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη 

δχν δηαζέηνπλ δηάδξνκν πξνζγεηψζεσο εληφο ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα δηεζλείο πηήζεηο (κήθνο δηαδξφκνπ 2,4 

ρικ. – 3 ρικ.),  θαζψο επίζεο θαη έλα ειηθνδξφκην. 

ε ζηάδην νινθιήξσζεο βξίζθεηαη ν δηεζλήο αεξνιηκέλαο ηνπ Κνπθέζη, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε 

απφζηαζε 3 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ πφιε ηνπ Κνπθέζη, θαη εθηείλεηαη ζε έθηαζε 65 εθηάξηα. Γ θαηαζθεπή ηνπ 

αεξνιηκέλνο απηνχ μεθίλεζε ηνλ Μάην ηνπ 2002, ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα Γλσκέλα Ύξαβηθά Ακηξάηα θαη ζα 

είλαη θαηεγνξίαο C, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα, θαη ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζγεηψλνληαη 

ζπγρξφλσο πέληε (5) αεξνζθάθε, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ησλ θαηαζθεπαζηψλ.  

Σν ζρέδην λφκνπ γηα ηνλ λέν “Κψδηθα Ύεξνκεηαθνξψλ” νινθιεξψζεθε ζηηο 28 ΐεθεκβξίνπ 2008 θαη 

ςεθίζηεθε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2009. Γ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Ύεξνπνξίαο, θαη 

ηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα ζέκαηα αζθαιείαο θαη ην ζέκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ιεηηνπξγίαο 

ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Ύεξνπνξίαο, απνηεινχλ βαζηθά ζέκαηα ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνχ απφ πιεπξάο ηεο 

ΑΑ ζην πιάηζην ηεο “ελδηάκεζεο ζπκθσλίαο”. Αμάιινπ, κεηαμχ ΑΑ θαη Ύιβαλίαο έρεη ήδε ππνγξαθεί ζπκθσλία 

γηα ηηο αεξνκεηαθνξέο (Aviation Community Treaty). ηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο δηεπθξηλίζηεθε φηη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ηηαιηθή εηαηξεία εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, έρεη νινθιεξσζεί ε θάζε εθπαίδεπζεο θαη 

αλακέλεηαη ε έγθξηζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ θακπίλαο απφ ηνπο αξκφδηνπο δηεζλείο θνξείο. ηα 

ζέκαηα αζθαιείαο δηεπθξηλίζηεθε φηη έρνπλ πιένλ ξπζκηζηεί ζε ηειείσο λέα βάζε ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη 

ηε δνκή ηεο  Eurocontrol ελψ φζνλ αθνξά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πνιηηηθήο Ύεξνπνξίαο ε αιβαληθή πιεπξά 

δηαβεβαίσζε φηη ζα είλαη επαξθήο θαη αλεμάξηεηνο 

Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ Πνιηηηθή Αεξνκεηαθνξψλ,  είλαη ε Γηεχζπλζε Αεξνπνξηθψλ 

Μεηαθνξψλ, ηεο Γεληθήο Γηέπζπλζεο Μεηαθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ ηεο Αιβαλίαο. (e-mail: 

dpshtrr@dpshtrr.gov.al, ηει. +355-4-2238138).  

Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνλ δηεζλή αεξνιηκέλα Rinas  “Μεηέξα Σεξέδα”, είλαη: Ιζηφηνπνο: 

www.tirana-airport.com.al  E-mail: adm@tirana-airport.com, tia-lost&found@tirana-airport.com  . Σει. – 

Fax: +355-4-2381800(call center). 
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Πίλαθαο 3.3 
Αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη πξννξηζκνί ζηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Σηξάλσλ 

Αεξνκεηαθνξείο Αεξνκεηαθνξείο Αεξνκεηαθνξείο 

Adria Airways Aegean airlines Albanian Airlines 
Alitalia Austrian Airlines  Belleair 

British Airways German Winks Lufthansa 
Malev Olympic Air Skanderberg Air 

Sky Express Turkish Airlines  
   

Πξννξηζκνί Πξννξηζκνί Πξννξηζκνί 
   

Αζήλα Ώειηγξάδη Ώελεηία 
Βνπδαπέζηε Μπνιψληα Μπάξη 

Μφλαρν Φξαλθθνχξηε Κσλζηαληηλνχπνιε 
Ληνπκπιηάλα Μηιάλν Πεζθάξα 

Πξίζηηλα Ρψκε Θεζζαινλίθε 
Βηέλλε Βπξίρε Forli 

Μπέξγακν Bonn/Colgne Kuneo 
Υαληά Φισξεληία Γέλνβα 

Λνλδίλν - Stansed Ληέγε Πάξκα 
Πεξνχηδηα Πίδα Ρίκηλη 

Sharm El Sheikh Σξεβίδν ηνπηγάξδε 
Σεξηέζηε Σνξίλν Ώεξφλα 
Εάθπλζνο Υαληά Καιακάηα 

Λνλδίλν - Gatwick Ύλθφλα Ύληάιεηα 

 

3.4.2  Εψλεο Διεχζεξσλ Οηθνλνκηθψλ πλαιιαγψλ 

3.4.2.1  Διεχζεξεο δψλεο14 

Σν 2007 ςεθίζηεθε ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην δεκηνπξγίαο “Αιεπζέξσλ Οηθνλνκηθψλ Βσλψλ” (Ν. 

9789/19.09.2007), δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ, ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αζθεζνχλ θάζε είδνπο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, απφ νηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ηεο Ύιβαλίαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ, ην νπνίν δηαζέηεη 

ηε ζρεηηθή άδεηα απφ ηελ αξκφδηα δηνίθεζε ηεο  “Αιεχζεξεο Οηθνλνκηθήο Βψλεο”, ε νπνία κπνξεί λα έρεη 

κέγηζηε δηάξθεηα κέρξη θαη 35 έηε, αλαιφγσο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ «Φνξέα 

ΐηαρείξεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Βψλεο» θαη ηνπ «ΐηαρεηξηζηή» πνπ αγνξάδεη ηα δηθαηψκαηα άζθεζεο 

ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ “Αιεχζεξεο Οηθνλνκηθήο Βψλε”, 

Σν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα απηψλ ησλ Βσλψλ είλαη φηη ελζαξξχλνπλ ηηο μέλεο επελδχζεηο ζηελ ρψξα, 

θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ επεμεξγαζκέλσλ-ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, πξνζθέξνληαο, γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο δψλεο πνπ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ψο «βηνκεραληθά πάξθα»,  θίλεηξα φπσο απαιιαγή επηβνιήο 

δαζκψλ θαη απφδνζεο ΦΠΎ.  Σν κεηνλέθηεκα ηνπο είλαη φηη πηζαλφηεηα ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο θνξνινγηθνί 

παξάδεηζνη, κε απνηέιεζκα απψιεηα εζφδσλ γηα ηελ Κπβέξλεζε. 

                                                 
14 Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη αλαπηπρζεί θακκία δξαζηεξηφηεηα ζην πιάηζην ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ γηα ηηο δψλεο ειεχζεξσλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ.  
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3.4.2.2  Βηνκεραληθά Πάξθα  

χκθσλα κε ηνλ λφκν 9789/19.09.2007, ψο «Ώηνκεραληθφ Πάξθν» νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 

φπνπ παξέρνληαη ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα γηα βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα θαη γηα παξνρή ππεξεζηψλ 

παξαγσγνχ,  κε ζθνπφ ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο.  

Γ δεκηνπξγία ηνπ βηνκεραληθνχ πάξθνπ πξνππνζέηεη ηελ ζχλαςε ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ αξκφδηνπ 

δεκφζνπ θνξέα θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. Γ άζθεζε ηεο ΐηνηίθεζεο  ελφο 

βηνκεραληθνχ Πάξθνπ, κπνξεί λα αζθεζεί θαη απφ Ακπνξηθέο Απηρεηξήζεηο , ππφ ηηο πξνππνζέζεηο ηνπ λφκνπ  

9789/19.09.2007.  

Μέρξη ζήκεξα, έρνπλ ζεζκνζεηεζεί βηνκεραληθά Πάξθα15 ζε πεξηνρέο ηεο Ύιβαλίαο, ψο αθνινχζσο: 

Πίλαθαο 3.4 
Θεζκνζεηεκέλα βηνκεραληθά πάξθα  ζηελ Αιβαλία  

 

                                                 
15 ΐελ έρεη αλαπηπρζεί θακκία δξαζηεξηφηεηα ζε Ώηνκεραληθφ Πάξθν κέρξη ζήκεξα (28 επηεκβξίνπ 2010), θαη δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί 

αθφκε ν κεραληζκφο αμηνιφγεζεο θαη έγθξηζεο αηηήζεσλ. 

Βιομησανικό Πάπκο VALONA 
          (www.eden-al.org) 

Έκηαζη:                      125 Ha 

Ϋτορ Επένδςζηρ;        20.819.797 Euro 

Ανάδοσορ:                    Idea Vlora 

Θέζειρ  επγαζίαρ:        18.586 

 

Βιομησανικό Πάπκο τηρ SPITALLA 
Έκηαζη:                      850 Ha 

Ανάδοσορ:                   Δεν έσει οπιζηεί ακόμη  

 

 

 

Βιομησανικό Πάπκο τoς ELBASAN 
Έκηαζη:                      254,7 Ha 

Ανάδοσορ:                   Δεν έσει οπιζηεί ακόμη 

 

Βιομησανικό Πάπκο τηρ SKODRA 
Έκηαζη:                      137  Ha 

Ανάδοσορ:                   Δεν έσει οπιζηεί ακόμη 

         

 

 

 

 
Βιομησανικό Πάπκο τηρ KOPLIK 
Έκηαζη:                       61  Ha 

Ϋτορ Επένδςζηρ;        18.510.539,27 Euro 

Ανάδοσορ:                    The industrial and Trade 

                                    zone of  Koplik 

Θέζειρ  επγαζίαρ:        16.586 

 

Βιομησανικό Πάπκο τηρ SHENGJIN 
Έκηαζη:                       3,2  Ha 

Ϋτορ Επένδςζηρ;        17.054.152 Euro 

Ανάδοσορ:                    ATX – International Tirana 

Θέζειρ  επγαζίαρ:        3.000 

 

Βιομησανικό Πάπκο τηρ LEZHA 
Έκηαζη:                      54,3  Ha 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eden-al.org/
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3.5. Δλέξγεηα 

3.5.1 Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα 

 

Ο ηνκέαο ηεο ειεθηξηθήο Αλέξγεηαο ζηελ Ύιβαλία ραξαθηεξίδεηαη απφ απμαλφκελε θαηαλαισηηθή 

δήηεζε, κνλνκέξεηα ζηνλ ηξφπν παξαγσγήο, απαξραησκέλεο θαη ππνιεηηνπξγνχζεο κνλάδεο παξαγσγήο, θαη 

ρακειή ππθλφηεηα αξηζκνχ θαηαλαισηψλ αλά ηεηξ. ρικ. (πεξίπνπ ην 1/3 απηνχ ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ), 

γεγνλφο πνπ απμάλεη ην θφζηνο επέλδπζεο αλά θαηαλαισηή. Σν 98% ηεο ζπλνιηθά παξαγφκελεο  ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο χςνπο 3.770 GWH (2008), παξάγεηαη απφ πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα (ΓΡΡ), ελψ κφλν ην 2% απφ 

ζεξκνειεθηξηθά (ΣΡΡ). Γ αληίζηνηρε θαηαλνκή γηα ηελ Αιιάδα είλαη: 88% ΣΡΡ, 9% ΓΡΡ θαη 2% ειηαθή 

ελέξγεηα. Σα ζπλνιηθά απνζέκαηα πδξνελέξγεηαο ηεο Αιβαλίαο εθηηκψληαη ζε 3.000 ΜW. Ύπφ ην 2006 

μεθίλεζε ε πξνζπάζεηα αλαδηάξζξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο Αλέξγεηαο, κέζα 

απφ έλα πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη έιμεο Άκεζσλ Ξέλσλ Απελδχζεσλ, εηζάγνληαο έλα ζχγρξνλν 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζπκβαηφ κε ηελ ηζρχνπζα ζρεηηθή λνκνζεζία ηεο ΑΑ, θπξίσο κε ηελ «χκθσλία γηα ηελ 

Αλέξγεηα ηεο ΑΑ» (EU Energy Treaty) θαη ηελ  θνηλνηηθή νδεγία 2003/54, αιιά θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ 

«Απξσπαηθψλ θαη ΐηεζλψλ Πξνηχπσλ» ζηνλ ηνκέα Παξαγσγήο θαη ΐηαλνκήο Γιεθηξηθήο Αλέξγεηαο.  

 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ Δλέξγεηα, ζπλίζηαηαη  θπξίσο απφ ην λφκν 9072/ 22.5.2003 «Γηα ηνλ 

ηνκέα ηεο ελέξγεηαο» κε ηηο κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (πξβι. 

http://www.ere.gov.al/doc1/lan_on_power_sector_26.06.09.pdf), ν νπνίνο αθνξά αλάκεζα ζε άιια ζέκαηα 

ελέξγεηαο θαη ηα ελεξγεηαθά έξγα, θαη ζηνλ νπνίν ζεκειηψλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο Ρπζκηζηηθήο Ύξρήο Αλέξγεηαο 

(ERE), θαζψο θαη απν ην λφκν ελαξκφληζεο ηεο αιβαληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ «χκθσλία γηα ηελ Αλέξγεηα ηεο 

ΑΑ» (EU Energy Treaty) , δειαδή ν λφκνο 9501/03.04.2006 «γηα ηελ επηθχξσζε ηεο πκθσλίαο ηεο ΑΑ γηα ηελ 

Αλέξγεηα».  

Γ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο ε αιιηψο ERE (Energy Regulatory Entity ) είλαη ν αξκφδηνο θνξέαο  

γηα ζέκαηα ελέξγεηαο ζηελ Ύιβαλία, κπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο ηηκήο αγνξάο/πψιεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο θαη ηεο έθδνζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θάζε δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ αγνξά 

Αλέξγεηαο. ηνλ ηζηφηνπν ηεο Ρπζκηζηηθήο Ύξρήο Αλέξγεηαο http://www.ere.gov.al/index.php?lang=EN, 

παξέρνληαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο ζηελ Ύιβαλία ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο.  

Αηδηθά φζνλ αθνξά ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο Δλέξγεηαο, ηφζν ην ζέκα ηεο θαηαζθεπήο κνλάδσλ 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο γηα ηελ εθκεηάιεπζε «αλαλεψζηκσλ πεγψλ» φζν θαη ην ζέκα έθδνζεο 

«Πξάζηλσλ πηζηνπνηεηηθψλ», ξπζκίδνληαη θπξίσο απφ ηνπο λφκνπο 9072/ 22.5.2003 (θπξίσο άξζξν 38) θαη 

9501/03.04.2006. «γηα ηελ επηθχξσζε ηεο πκθσλίαο ηεο ΑΑ γηα ηελ Αλέξγεηα». Αηδηθά ην άξζξν 38 ηνπ λφκνπ 

9072/ 22.5.2003 πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ θνξέα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο Αλέξγεηα (ΟST) γηα 

«πξνηηκεζηαθή ζρέζε» φζνλ αθνξά ηελ κεηαθνξά ειεθηξηθήο Αλέξγεηαο απφ εθκεηάιεπζε αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ. ηηο 10 Μαίνπ 2006, ππεγξάθε ζηε Ρψκε, Γηεζλήο πκθσλία κεηαμχ Αιβαλίαο θαη Ιηαιίαο,  

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ζα ζεσξείηαη ψο «πξνεξρφκελε απφ αλαλεψζηκεο πεγέο» ε ειεθηξηθή Αλέξγεηα πνπ 

http://www.ere.gov.al/doc1/lan_on_power_sector_26.06.09.pdf
http://www.ere.gov.al/index.php?lang=EN
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εηζάγεηαη απφ ηελ Ύιβαλία ζηελ Δηαιία θαη έρεη πηζηνπνηεζεί ε πξνέιεπζε ηεο απφ ηε Ρπζκηζηηθή Ύξρή 

Αλέξγεηαο (ERE) ηεο Ύιβαλίαο, φζνλ αθνξά ζηηο πξνβιέςεηο ηεο Οδεγίαο 2001/77/EC.  

Γ δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο γηα 

Τδξνειεθηξηθφ εξγνζηάζην, ξπζκίδεηαη θπξίσο απφ ηνλ λφκν 9663/18.12.2006 «πεξί ζπκβάζεσλ 

εθρψξεζεο» θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ελψ ε δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ άιιεο αλαλεψζηκεο πεγέο ξπζκηδεηαη απφ ηελ ππ΄αξηζ. 

1701/17.12.2008 απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη πεξηγξάθεηαη ζηνλ «θαλνληζκφ γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

αδεηνδφηεζεο κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο Αλέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο» ζηνλ ηζηφηνπν,  

www.er.gov.al/index.php?lang=EN, ελψ γεληθφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αγνξά Αλέξγεηαο θαη ηελ ίδξπζε 

ζρεηηθήο επηρείξεζεο ζηελ Ύιβαλία, παξέρνληαη ζηνλ ηζηφηνπν www.mete.gov.al/mat.php?idm=36&1=a. 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη εμαηξνχληαη ηεισλεηαθψλ δαζκψλ, ν εμνπιηζκφο θαη επελδχζεηο ζε ππνδνκέο γηα ηελ 

ππνζηήξημε θαηαζθεπήο ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ ηελ εθκεηάιεπζε 

«αλαλεψζηκσλ πεγψλ»(λ. 8987/24.12.2002 θαη Απφθαζε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 560/27.08.2004).  

Μεηά ην 2007 έρνπλ εθρσξεζεί επηά (7) άδεηεο θαηαζθεπήο αηνιηθψλ πάξθσλ ηα νπνία σζηφζν δελ 

έρνπλ αθφκε ιεηηνπξγήζεη.  Αηδηθά γηα ηελ θαηαζθεπή αηνιηθψλ πάξθσλ, παξέρεηαη απφ ην αιβαληθφ δεκφζην  

ε δπλαηφηεηα ελνηθίαζεο γεο γηα ηελ θαηαζθεπή αηνιηθνχ πάξθνπ, κε ηε κνξθή εθρψξεζεο (concession) θαη κε 

δηάξθεηα 30-35 ρξφληα (φζν είλαη θαη ε δηάξθεηα ηεο άδεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ ΑRE). Γ Ύιβαληθή 

θπβέξλεζε έρεη νξίζεη θάπνηεο πεξηνρέο ηηο νπνίεο ζεσξεί θαηάιιειεο γηα δεκηνπξγία αηνιηθψλ πάξθσλ. Γ ηηκή 

δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλε θαη δηακνξθψλεηαη βάζε ηεο πεξηνρήο, έθηαζεο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ θαη 

δηαπξαγκαηεχζεσλ γεληθά κε ην θξάηνο. Γ ηηκή αγνξάο γηα αηνιηθή ελέξγεηα δελ έρεη νξηζηεί αθφκα απφ ην 

αιβαληθφ θξάηνο γηαηί αθφκα δελ ππάξρεη αηνιηθφ πάξθν ζε ιεηηνπξγία. 

 

Σν 2009 νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ ηνκέα «δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο» 

ηεο θξαηηθήο Ύιβαληθή Απηρείξεζε Γιεθηξηζκνχ (KESH), ν νπνίνο εμαγνξάζηεθε απφ ηελ εηαηξεία OSSH 

ηζερηθψλ ζπκθεξφλησλ 16 . Μεηά ην 2007, έρνπλ αλαθνηλσζεί απφ ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε, 90 άδεηεο 

θαηαζθεπήο ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο Αλέξγεηαο. Σν δηάζηεκα Δαλνπαξίνπ- επηεκβξίνπ 2009, ε 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλήιζε ζηηο 2,994 GWh, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 50,4% ζε 

ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. Γ πνζφηεηα απηή αληηζηνηρεί ζην 61% ηνπ 

ζπλνιηθνχ δπλακηθνχ. Γ πνζφηεηα εηζαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αληηζηνηρεί ζην 37.4% επί  ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγήο, (2008) πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αληαιιαγψλ. Σν ππφινηπν 1,6% παξάγεηαη απφ 

δεθαπέληε (15) επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δηαζέηνπλ  46 κνλάδεο παξαγσγήο, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 460 MW 

(10 MW ε θάζε κία). Ύπφ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο,  νη επηά (7) παξάγνπλ κε ζχκβαζε παξαρψξεζεο 

δηθαηψκαηνο, θαη νη ππφινηπεο νθηψ (8) ψο ηδσηηθέο επηρεηξήζεηο.  

                                                 
16 Γ ίδξπζε ηεο OSSH πξνβιέπεηαη ζηελ Τπνπξγηθή Ύπφθαζε 862/20.12.2006 φπνπ πξνβιέπεηαη φηη ην 24% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο 

εηαηξείαο ζα ειέγρεηαη απφ ην «Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Ακπνξίνπ θαη Αλέξγεηαο» ηεο Ύιβαλίαο θαη ην 76% απφ ηελ εηαηξεία CEZ A.S. 

ηζέρηθσλ ζπκθεξφλησλ. Γ OSSH είλαη αξκφδηα γηα ηελ δηαρείξηζε , ζπληήξεζε, αζθάιεηα θαη αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θαη 

απνηειιέη ηνλ εγγπεηή ηεο απννδηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ παξνρή ειεθηξηθή Αλέξγεηαο ζηα λνηθνθπξηά 

http://www.er.gov.al/index.php?lang=EN
http://www.mete.gov.al/mat.php?idm=36&1=a
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.  ην πιαίζην ηεο πέκπηεο δηππνπξγηθήο ζπλάληεζεο (Ministerial Conference) ηεο 

«Κνηλφηεηαο γηα ηελ Δλέξγεηα» ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Σίξαλα ζηηο 10 θαη 11 ΐεθεκβξίνπ 2008 

ζπδεηήζεθε ε δπλαηφηεηα  ζχζηαζεο ελφο πεξηθεξεηαθνχ ζπληνληζηηθνχ θέληξνπ δηεμαγσγήο ησλ 

δηαγσληζκψλ ηνπ δεκνζίνπ ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα, ην νπνίν ζα έρεη ηελ έδξα ηνπ ζην 

Μαπξνβνχλην,  θαζψο θαη ε ζχζηαζε νκάδαο ζπληνληζκνχ γηα ηελ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο ρψξεο 

ηεο ΐπηηθήο Ώαιθαληθήο. Γ ζπλάληεζε ησλ ππνπξγψλ απνδέρζεθε αίηεκα γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο νδεγίαο ηεο 

Α.Α. ζρεηηθά κε  ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, εθθξάδνληαο ξεηά ηελ βνχιεζε γηα ηελ θαηάξηηζε κειέηεο 

γηα ηελ ηερληθή δπλαηφηεηα πηνζέηεζεο ηεο ζρεηηθήο νδεγίαο,  ζην πιαίζην ηεο νπνίαο θαηαηέζεθε θαηάζηαζε  

κε έξγα πξνηεξαηφηεηαο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα. 

Ο έιεγρνο ηεο παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ ηνπο παξαγσγνχο ζηνπο 

ζηαζκνχο δηαλνκήο, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ εηαηξεία,  Transmission System Operator17, (TSO) ε νπνία  

ζεζκνζεηήζεθε ην 2004 θαη αλήθεη εμ΄νινθιήξνπ ζηελ KESH. Γ δηαλνκή ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο, 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ OSSH κέζσ ησλ ηνπηθψλ Ύξρψλ.Σν δίθηπν πςειήο ηάζεο έρεη κήθνο 1.154 ρικ, ην 

δίθηπν κεζαίαο ηάζεο έρεη κήθνο 13.335 ρικ θαη ην δίθηπν ρακειήο ηάζεο 29.721ρικ.  Ίζνλ αθνξά ζηε 

δηαλνκή, ην δίθηπν κεηαθνξάο ειεθηξηθήο Αλέξγεηαο είλαη έλα ζπλδπαζκέλν ζχζηεκα 3 επηπέδσλ γξακκψλ 

400 KV, 220 KV θαη 110 ΚV. Σν δίθηπν 220 KV ζπλδέεη ηα ΓΡΡ ηεο θνηιάδαο Drin θαη ην ΣΡΡ Fier κε ηα Σίξαλα, 

ΐπξξάρην, Elbasan, Fier θαη Burrel. Σν ζπγθεθξηκέλν δίθηπν είλαη ζπλήζσο ππεξθνξησκέλν κε απνηέιεζκα 

απψιεηεο, ρακειά επίπεδα ηάζεο θαη δηαθνπέο.  

Γ Ύιβαλία έρεη ππνγξάςεη ην Πξσηφθνιιν ησλ Αζελψλ (15/11/02) ζην νπνίν πξνβιέπεηαη ε 

δεκηνπξγία Πεξηθεξεηαθήο Ύγνξάο Γιεθηξηθήο Αλέξγεηαο (Regional Electricity Market-REM), ζηελ 

Ννηηναλαηνιηθή Απξψπε, ζην πιαίζην θαη ηεο ππ΄ αξηζ. ΑΑ 92/96 απφθαζεο γηα ηε “δηαζχλδεζε εζληθψλ 

δηθηχσλ” ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο. ην πιαίζην απηφ, γηα ηελ Ύιβαλία, απνηειιεί πξνηεξαηφηεηα ε θαηαζθεπή 

«γξακκήο κεηαθνξάο» 400 ΚV Podgorica-Elbasan, θφζηνπο πεξίπνπ 12 εθ. Απξψ (ή ελαιιαθηηθά Elbasan-

Kosova 1), πνπ ηελ ζπλδέεη κε ηελ Αιιάδα, εξβία/Μαπξνβνχλην θαη ΠΓΐΜ θαη  επξχηεξα κε ην UTCE (Union 

for the Co-ordination of Transmission of Electricity), ηνπ νπνίνπ ε Ύιβαλία δελ είλαη κέινο. Άιιεο γξακκέο πνπ 

ζρεδηάδνληαη λα πινπνηεζνχλ είλαη ε ζχλδεζε κε ΠΓΐηΜ κέζσ  Elbasan-Bitola θαη Burel-Vrutok θαη ε ζχλδεζε 

κε Κφζνβν κέζσ Fierze-Prizen θαη Vau Dejes-Prishtina. 

·λα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο, απνηειεί  

ε θαηαζθεπή ηνπ Αλεξγεηαθνχ Πάξθνπ Ύπιψλνο ην νπνίν απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο Αζληθήο 

Αλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο  φπσο απηή εθπνλήζεθε ηνλ Δνχιην ηνπ 2003. Πξφθεηηαη γηα πξφγξακκα πνπ 

πξνβιέπεη ηε θαηαζθεπή ζεξκνειεθηξηθνχ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ΣΡΡ) ζπλδπαζκέλεο 

ρξήζεο (δπλαηφηεηα ρξήζεο θαη θπζηθνχ αεξίνπ) δπλακηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 400 MW, θαζψο θαη 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο πεηξειαίνπ θαη αεξίσλ θαη δηπιηζηήξην, 6 ρικ βνξείσο ηνπ ιηκέλνο ηνπ Ύπιψλα. Σν 

πξφγξακκα ππνζηεξίδεηαη απφ φινπο ζρεδφλ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν θάζεηο, δειαδή ζηελ θαηαζθεπή ζε πξψην ζηάδην ΣΡΡ 125 MW, θφζηνπο 91-110 εθ. 
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Απξψ, ηo νπνίν μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 2006, θαη ζηε ζπλέρεηα  ηελ επέθηαζε ηεο κνλάδαο κε θφζηνο 

πνπ ζα αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 217 εθ. Απξψ. Γ πξψηε θάζε ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ  Παγθφζκηα Σξάπεδα κε 

δάλεην 20 εθαη. Απξψ θαη ηελ ΑBRD θαη ΑΔΏ κε 40 εθ. Απξψ έθαζηε. Γ Κξαηηθή Αηαηξεία Γιεθηξηζκνχ ηεο 

Ύιβαλίαο  ζπλεηζέθεξε 10 εθ. Απξψ.  

 

Ίζνλ αθνξά ζηα ζρέδηα ηεο Αιβαλίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ππξεληθνχ ζηαζκνχ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Ύιβαλίαο ν 

νπνίνο έρεη εθθξάζεη ηελ επηζπκία ε Ύιβαλία λα απνθηήζεη ππξεληθφ ζηαζκφ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηηο πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Αλέξγεηαο ηεο Ύιβαλίαο , ηνλ Φεβξνπάξην 2010, 

ν νπνίνο εμέθξαζε ηελ επηζπκία θαηαζθεπήο απηνχ ηνπ ζηαζκνχ, απφ θνηλνχ κε ηελ Δηαιία. Σνλ Μάην ηνπ 

2009, ε αιβαληθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε ηελ ππνγξαθή θαη πξνζρψξεζε ζηε πκθσλία Euratom, γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αλάπηπμεο κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο Αλέξγεηαο κε ηελ ρξήζε ηεο 

Ππξεληθήο Αλέξγεηαο. Σέινο, ηνλ Δαλνπάξην ηνπ 2010, δεκηνπγήζεθε ην «Αζληθφ Γξαθείν Ύηνκηθήο 

Αλέξγεηαο»18 ηεο Ύιβαλίαο ν νπνίν ππάγεηαη απ΄επζείαο ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην..  

3.5.2  Παξαγσγή Πεηξειαίνπ - Γηπιηζηήξηα 

 

Γ Ύιβαλία παξάγεη πεηξέιαην απφ ην 1918. ήκεξα δηαζέηεη 3.123 ζεκεία άληιεζεο πεηξειαίνπ 

θαηαλεκεκέλα ζε 12 πεξηνρέο. Ο αξγφ πεηξέιαην εμάγεηαη θπξίσο ζηελ Δηαιία. Σα απνδεδεηγκέλα ππφγεηα θαη 

ππνζαιάζζηα απνζέκαηα ηεο ρψξαο αλέξρνληαη ζε 165 εθαη. βαξέιηα (έλαληη 4,5 εθαη. βαξειηψλ ηεο Αιιάδνο 

θαη 8,1 εθαη. ηεο Ώνπιγαξίαο), θαη ηα εθηηκψκελα ζε 100-200 εθαη. m3. Σν 2007 ε παξαγσγή πεηξειαίνπ 

κεηψζεθε ζηνπο  324.000 ηφλνπο ζε ζρέζε κε ηνπο 378.000 ηφλνπο ην 2006. Γ άληιεζε ηνπ πεηξειαίνπ γίλεηαη 

θπξίσο ζηηο πεξηνρέο Berat θαη Fier.  

Σν δπλακηθφ ηεο Αιβαλίαο ζε πεηξέιαην έρεη πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ μέλσλ επελδπηψλ φπσο 

AGIP(Δηαιία), COPAREX ( Γαιιία), NAFTAPLIN  INA(Κξναηία) JKX and PREMIER OIL (Μεγάιε Ώξεηαλλία). Σν 

1991, φιε ε ζαιάζζηα δψλε ηεο Ύιβαλίαο κνηξάζηεθε ζε πέληε ζαιάζζηεο πεξηνρέο γηα έξεπλα πεηξειαίνπ. Σηο 

Rodoni 1, Adriatik 2, Adriatik 3, Adriatik 4 θαη Joni 5 (Δφλην 5). ήκεξα (επηέκβξηνο 2010),  έξεπλεο γηα 

πεηξέιαην δηεμάγνληαη κφλν ζε δχν πεξηνρέο: ζηελ δψλε Δφλην 5 θαη ηελ πεξηνρή ηνπ ΐπξξαρίνπ, ε νπνία 

θαιχπηεη ηκήκαηα ησλ δσλψλ Rodoni 1, Adriatik 3 θαη Adriatik 4. Γ θάζε ησλ εξεπλψλ ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ 

επηά ρξφληα θαη δηαηξείηαη ζε ηξεηο πεξηφδνπο δηάξθεηαο δπν έσο ηξηψλ εηψλ ε θαζεκία. Σνλ Ύχγνπζην 2004,  

Κνηλνπξαμία ηεο απζηξηαθήο OMV (51%) θαη ησλ ΑΛΠΑ (49%) έιαβε άδεηα απφ ηελ Albanian National 

Petroleum Agency γηα λέεο γεσηξήζεηο. Πηζαλφηεξα ζεκεία γηα λέεο γεσηξήζεηο είλαη νη πεξηνρέο Shpiragu, 

Ύπιψλαο θαη Παιαηνθάζηξνπ.. 

ηηο 21 επηεκβξίνπ 2010, εθξίζεθε ζρέδην ηεο εηαηξείαο Stream Oil, θαλαδηθψλ ζπκθεξφλησλ, γηα 

εθκεηάιιεπζε θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ ζηελ Ύιβαλία Γ ζπκθσλία, ππεγξάθε απφ ηνλ Αζληθφ 

                                                                                                                                                        
17 Ύπφθαζε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 797 /04.12.2003,  
18 Ύπφθαζε πνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 23/20.01.2010 
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Φνξέα Φπζηθψλ Πφξσλ εμ νλφκαηνο ηνπ αιβαληθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλέξγεηαο θαη πξνβιέπεη ηελ 

νξηζηηθή θαη επίζεκε έγθξηζε γηα ηηο πεηξειαηνθφξεο πεξηνρέο Μπαιο – Υεθάι, Σζάθξαλ – Μφιατ θαη Γθνξίζη 

– Κνηζνχι (ζηνπο λνκνχο Φίεξη θαη Μπεξαηίνπ). ηα ζρέδηα ηεο εηαηξείαο, είλαη θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΐειβίλνπ.  

Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ έξεπλα θαη παξαγσγή πεηξειαίνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ λφκν 

7746/28.07.1993, θαη ηηο κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, φπνπ πξνβιέπεηαη φηη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 

πνπ ζθνπεχεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ ηνκέα έξεπλαο θαη παξαγσγήο πεηξειαίνπ ζηελ Ύιβαλία, ζα πξέπεη 

λα ζπλάςεη ζρεηηθή ζπκθσλία κε ην αξκφδην Τπνπξγείν «Οηθνλνκίαο, Αλέξγεηαο θαη Ακπνξίνπ» ηεο Ύιβαλίαο., 

ελψ ε παξαγσγή δηαλνκή εκπνξία θηι ξπζκίδεηαη απφ ην λφκν 8450/24.02.1999. 

 

Οη αιβαληθέο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αγνξά ηνπ πεηξειαίνπ είλαη αθ΄ ελφο ε θξαηηθή 

Albpetrol  Sh.A.(άληιεζε, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε πεηξειαίνπ), ε νπνία έρεη ελζσκαηψζεη θαη ηελ Servcom 

Sh.A.(παξνρή ππεξεζηψλ) κεηά απφ απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα ηδησηηθνπνίεζεο ηεο ηειεπηαίαο ην 2005, θαη 

αθ΄εηαίξνπ ηδησηηθνπνηεκέλε πιένλ (Ύχγνπζηνο 2008) Armo Sh.A 19 (δηχιηζε/απνζήθεπζε θαη marketing).  

Γ  δηχιηζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν δηπιηζηήξηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ ζην 30% ηεο 

δπλακηθφηεηάο ηνπο: ην δηπιηζηήξην ηνπ Fier θαη ην δηπιηζηήξην ηνπ Ballsh ηδηνθηεζίαο ηεο Albpetrol  Sh.A,  

δπλακηθφηεηαο απφ 0,13 έσο θαη 5 ηφλνπο εκεξεζίσο,  ην νπνίν θαηαζθεπάζζεθε ην 1978 ρξεζηκνπνηψληαο 

ηερλνινγία ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60.  

Γ κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη απφ δίθηπν 200 ρικ, ην νπνίν έρεη ζεσξεηηθά ηε δπλαηφηεηα λα 

κεηαθέξεη 7.000 ηφλνπο ηελ εκέξα.ηελ δηαλνκή πεηξειαίνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξίπνπ είθνζη (20) ηδησηηθέο 

εηαηξείεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ ην δηθφ ηνπο δίθηπν πσιήζεσλ θαη δεμακελέο εθνδηαζκνχ.   

Γ απνζήθεπζε πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο  Albpetrol απνζεθεπηηθήο 

δπλαηφηεηαο πεξίπνπ 100.000 m3 αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ηεο Armo Sh.A  ε νπνία δηαζέηεη  απνζεθεπηηθνχο 

ρψξνπο ζηα δχν δηπιηζηήξηα σο αθνινχζσο:Ballsh: 45.000 m3 ληίδει, 46.000 m3 πεηξέιαην θίλεζεο, 65.000 

m3 αξγφ πεηξέιαην, 47.000 m3 ινηπά.Fier: 700 m3 ληίδει, 500 m3 πεηξέιαην θίλεζεο, 5.000 m3 heavy fuel oil, 

800 m3 βηηνπκίλε. 

 

                                                 
19 Ύπφ ηελ Refinery Associates of Texas companies Anica & Mercuria Energy Group κε 128 εθ. Απξψ, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζ. 

867/18.06.2008 απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ.  
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Πίλαθαο 3.5 

Σν ελεξγεηαθφ δπλακηθφ ηεο Αιβαλίαο 

Παξαγσγή πεηξειαίνπ 

Καηαλάισζε πεηξειαίνπ 

Αηζαγσγέο πεηξειαίνπ 

Αμαγσγέο πεηξειαίνπ 

Ύπνζέκαηα πεηξειαίνπ 

 

Παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ 

Καηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ 

Αηζαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ 

Αμαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ 

Ύπνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ 

 

Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Παξαγσγή Γιεθηξηζκνχ αλά πεγή 

6,425      bbl/day 

30.900     bbl/day 

24.860     bbl/day 

748,9       bbl/day 

199,1 εθ.   bbl 

 

30 εθ.   θ.κ. 

30 εθ.   θ.κ. 

  0   

  0 

               849,5 εθ. θ.κ. 

 

2,892 δηο  ΚWh 

3,607 δηο  ΚWh 

Καχζε αξγνχ  πεηξειαίνπ: 2,,9% 

             Τδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα: 97,1% 

 

3.5.3 Παξαγσγή Φπζηθνχ Αεξίνπ - Αγσγνί πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ 

 
Γ Ύιβαλία δηαζέηεη θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ ηα νπνία ππνινγίδνληαη ζηα 1,56 δηο Νm3.  Σν 2007 

ε παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ, αλήξρεην ζε 11.089.000 Νm3. Ύπφ απηά ε εζσηεξηθή θαηαλάισζε είλαη 

4.460.000Nm3. Οη θπξηψηεξεο πεξηνρέο θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ είλαη Povelce, Divjaka, Frakulla Panaja 

θαη Delvina. 

Σν απαξραησκέλν δίθηπν κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, έρεη κήθνο 498 ρικ. ηηο 25 Ύπγνχζηνπ 2010, 

ελεθξίζε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Ύιβαλίαο, ην ζρέδην λφκνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

θαλφλσλ, φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απνλνκή αδεηψλ θαηαζθεπήο θαη ρξήζεο αγσγψλ θαη ππνδνκήο 

ζπζηήκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Ύιβαλία. 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο «Φπζηθνχ Αεξίνπ» ζηελ Ύιβαλία, πξνζδηνξίδεηαη 

θπξίσο απφ ηνλ λφκν 9946/30.06.2008 ν νπνίνο απνηειιέη νπζηαζηηθά πξνζξκνγή ζηελ θνηλνηηθή νδεγία 

55/2003/EC «πεξί θπζηθνχ αεξίνπ» θαη ν λφκνο 8450/24.02.1999.  

χκθσλα κε ηνλ  λφκν ε αξκφδηα Αξρή γηα ηελ έθδνζε Αδεηψλ, έγθξηζε δξαζηεξηνηήησλ 

κεηαθνξαο, δηαλνκήο, παξνρήο, εκπνξίαο, θαη δηαρείξεζεο «θπζηθνχ αεξίνπ», θαζψο θαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

ππνδνκψλ απνζήθεπζεο  «θπζηθνχ αεξίνπ» ζε νηαδήπνηε κνξθή (αθφκε θαη πγξή), είλαη ε Ρπζκηζηηθή Αξρή 

Δλέξγεηαο ηεο Αιβαλίαο (ERE)  

 

Γ Ύιβαλία είλαη θχξηα ρψξα δηέιεπζεο ελφο απφ ηνπο θχξηνπο αγσγνχο, ηνπ ΐη-Ύδξηαηηθνχ 

(Transadriatik), πνπ θέξλεη ην αέξην ηεο Καζπίαο πξνο ηε ΐπηηθή Απξψπε, ελψ ε αιβαληθή θπβέξλεζε πξνσζεί 

ζπζηεκαηηθά ηελ ηδέα ν αγσγφο  South Stream, πνπ πεξλά απφ ηελ Γγνπκελίηζα ζηελ Αιιάδα πξνο ηελ Δηαιία, 
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λα έρεη έλα παξαθιάδη πξνο ηνλ Ύπιψλα, κε ηαπηφγρξνλε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ αμηνπνίεζεο ηνπ 

πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ. Γ πεξηνρή ηνπ έκαλ αμηνινγήζεθε σο ε πην θαηάιιειε δψλε ζε φιε ηε ιεθάλε ηεο 

πεξηνρήο γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ζηαζκνχ γηα ηελ επαλαεξηνπνίεζε ηνπ πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ, κε πνιχ 

κεγάιν δπλακηθφ, πξνο ηελ Ύιβαλία, ηελ Δηαιία, ηηο ρψξεο ηεο αθηήο ηεο Ύδξηαηηθήο θαη επξχηεξα. 

 

Σνλ ΐεθέκβξην 2004 νη πξσζππνπξγνί Ύιβαλίαο, ΠΓΐηΜ θαη Ώνπιγαξίαο ππέγξαςαλ ζπκθσλία γηα 

ηε θαηαζθεπή  πεηξειαηαγσγνχ αμίαο 1,2 δηο δνιαξίσλ. Γ ακεξηθαληθή θνηλνπξαμία AMBO (Albanian-

Macedonian-Bulgarian Oil) είρε εθθξάζεη ελδηαθέξνλ θαηαζθεπήο πεηξειαηαγσγνχ θαηά κήθνο ηνπ 

ζρεδηαδφκελνπ νδηθνχ άμνλα VIII  κήθνπο 576 κίιίσλ, δπλακηθφηεηαο 40 εθαη. ηφλνπο εηεζίσο.  

 

3.6. Τπεξεζίεο 

3.6.1 Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο 

  
ηνλ ηνκέα ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, δξαζηεξηνπνηνχληαη πέληε ηδησηηθέο εηαηξείεο (DHL, 

TNT,FedEx, UPS, θαηYAPS), θαζψο θαη ε θξαηηθή επηρείξεζε ηαρπδξνκείσλ, Posta Shqiptare Sh.a., ε νπνία 

πξνζθέξεη απιέο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο θαη ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο express, θαη έρεη ηελ αξκνδηφηεηα 

έθδνζεο γξακκαηνζήκσλ.20   

Γεληθά, ηα αιβαληθά ηαρπδξνκεία εηλαη αμηφπηζηα, σζηφζν ε παξνρή ππεξεζηψλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

απαξραησκέλν ζχζηεκα δηνίθεζεο, θαη γξαθεηνθξαηία. Οη θπξηφηεξεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ courier 

παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 3.6, θαησηέξσ (πξβι. θαη νηθείν Κεθάιαην 9.5) 

                                                                              Πίλαθαο 3.6 
Οη θπξηφηεξεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ courier 

 
Δηαηξεία                                                 Γηεχζπλζε                                               Σειέθσλν 

Albanian Courier Service (ACS) Lagj 18 Shtatori +355 84 267314 

+355 84 267314 

DHL Lagj 18 Shtatori                  +355 4 2328 16 

+355 4 257294 

EMS Lagj “Varosh”  

UPS Rr. Ismail Qemali, Nr,32/1 ¨＋355 4  2259 742 

 

 

3.6.2 Σειεπηθνηλσλίεο 

3.6.2.1 ηαζεξή θαη θηλεηή ηειεθσλία  

Σν πνζνζηφ ησλ ζηαζεξψλ ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ παξακέλεη ρακειφ γηα ηα επξσπαηθά 

πξφηππα, άλ θαη έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά, απφ 10 γξακκέο αλά 100 θαηνίθνπο ην 2006, ζε 30 γξακκέο αλά 

                                                 
20 ήκεξα ν θαηάινγνο ησλ αιβαληθψλ γξακκαηνζήκσλ αξηζκεί 2850 δηαθνξεηηθά είδε 
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100 θαηνίθνπο, Σν ρακειφ πνζνζηφ ησλ ζηαζεξψλ ζπλδέζεσλ, έρεη ψο  απνηέιεζκα ε θηλεηή ηειεθσλία λα 

θαιχπηεη πάλσ απφ ην 85% ηνπ πιεζπζκνχ. Οη γξακκέο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ππνινγίδνληαη ζηηο 580.000 ην 

2009, απφ 580.000 ην 2009, 450.000 ην 2007, 353.600 ην 2005 θαη  87.000 ην 1997. Ο δείθηεο ηειεθψλσλ αλά 

100 άηνκα είλαη έλαο απφ ηνπο ρακειφηεξνπο ζηελ Απξψπε. Τπφγεηα θαιψδηα παξέρνπλ επηθνηλσλία κε 

Δηαιία, Κξναηία θαη Αιιάδα ελψ ε δηαβαιθαληθή Γξακκή, ζπλδπαζκφο ππνγείσλ θαισδίσλ θαη επίγεησλ 

νπηηθψλ ηλψλ, ζπλδέεη ηελ Ύιβαλία κε ηελ Ώνπιγαξία, ΠΓΐΜ, θαη Σνπξθία. Απηπιένλ πθίζηαηαη επηθνηλσλία 

κέζσ νπηηθψλ ηλψλ θαη ππνζηήξημε ξαδηνθσληθψλ κηθξνθπκάησλ απφ ηα Σίξαλα κε Δηαιία θαη Αιιάδα. 

ήκεξα, έρεη πξνσζεζεί ε εγθαηάζηαζε δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ πξνο ην Κνζζπθνπέδην, ηελ ΠΓΐΜ θαη ην 

Μαπξνβνχλην θαζψο θαη ε έθδνζε αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ.  

Οη ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, παξέρνληαη απφ ηελ εηαηξεία Albtelecom sh.a. 21  ε νπνία 

θαηερεη ην απνθιεηζηηθφ πξνλφκην παξνρήο ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο αιιά θαη 

γηα ηηο δηεζλείο θιήζεηο. Γ Albtelecom έρεη ιάβεη δηεζλή βνήζεηα γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ θφζηνπο 49 

εθ. δνι. (EBRD, ΑΑ, Δηαιία, Αιβεηία θαη Ννξβεγία), ηελ επέθηαζή ηνπ (Αιβεηία) θαη ηελ ελ γέλεη αλαδηνξγάλσζε 

ηεο επηρείξεζεο (Telecom Ννξβεγίαο).  

Γ αλάπηπμε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ππήξμε ξαγδαία. Γ παξνρή ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηξεηο εηαηξείεο. Σελ AMC 22  (ειιελνγεξκαληθψλ ζπκθεξφλησλ), ηελ Vodafone 23 

(ειιελνβξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ) θαη ηελ Eagle Mobile 24  (Tνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ). Σν αιβαληθφ 

Κνηλνβνχιην, ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο 23εο Ύπξηιίνπ 2009, επηθχξσζε ηελ εθρψξεζε ηεο ηέηαξηεο άδεηαο  θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, ζηελ εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ Κνζφβνπ PTK25, ε νπνία ζα μεθηλήζεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2011, κε ην εκπνξηθφ ζήκα PLUS. Τπνινγίδεηαη φηη πάλσ απφ ην 

85% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ύιβαλίαο ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Σν πνζνζηφ ηεο ρσξηθήο θάιπςεο ηεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη πάλσ απφ 90% θαη ηεο πιεζπζκηαθήο πάλσ απφ 95%. Σα ηηκνιφγηα ππεξεζηψλ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο παξακέλνπλ πςειά ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Απξψπε..  

ηελ Ύιβαλία ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο δελ ππνζηεξίδνπλ ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 3εο 

Γεληάο αθνχ δελ πθίζηαηαη 3G δίθηπν. Σν ππάξρνλ δίθηπν GSM ππνζηεξίδεη πιήξσο ηηο ππεξεζίεο 

πεξηαγσγήο πνπ πξνζθέξνπλ νη εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Αιιάδα. 

 ηηο 27 επηεκβξίνπ 2010, ε αιβαληθή Κπβέξλεζε, αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζε ηεο λα πξνθπξήμεη 

δεκφζην δηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ ρνξήγεζε κίαο άδεηαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην θάζκα ζπρλνηήησλ UMST 

νπφηε ε παξνρή ππεξεζηψλ δηθηχνπ 3G ζηελ Ύιβαλία, αλακέλεηαη ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2011. 

                                                 
21 Σν 2005 ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο Albtelecom απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ θ. Φάηνο Νάλν, θεξχρζεθε άθπξε γηα λα ηδησηηθνπνηεζεί εθ λένπ 

ζηηο 1 Οθησβξίνπ 2007 κε ηελ πψιεζε ηνπ 76% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ ζε φκηιν απνηεινχκελν απφ δχν εηαηξείεο ηνπξθηθψλ 

ζπκθεξφλησλ,  ηελ εηαηξεία Calik Holding θαη ηελ Turk Telekom. 
22 Σν 85% ηεο πξψελ θξαηηθήο εηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο Albanian Mobile Communications εμαγνξάζηεθε ην 2000 απφ ηελ 

θνηλνπξαμία Cosmote (Αιιάδα)-Telenor (Ννξβεγία) έλαληη 86 εθ. δνιιαξίσλ. 
23 Γ θνηλνπξαμία Vodafone (Γλ.Ώαζ.)-Panafon (Αιιάδα) απέθηεζε ηελ δεχηεξε άδεηα θηλεηήο ηειεθσλίαο ην 2001 αληί 38,1 εθ. δνι 
24 ην Μάξηην 2004 δφζεθε ηξίηε άδεηα θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Albtelecom ηεο νπνίαο ην πιεηνςεθηθφ παθέην κεηνρψλ εμαγφξαζε ν 

ηνχξθηθνο φκηινο Calik o νπνίνο δεκηνχξγεζε ηελ Σξίηε εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Ύιβαλία, ηελ Eagle Mobile 
25  H PTK ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εηαηξείεο αιβαληθψλ ζπκθεξφλησλ “Albanian Drink Distribution Shpk.”, “ACI Engineering Shpk”, 

“INFOSOFT” θαη “UNION Grup Shpk.”, πξαγκαηνπνίεζε πξνζθνξά χςνπο 7,2 εθ. Απξψ, έλαληη πξνζθνξάο χςνπο 5 εθ. Απξψ ηεο 

δεχηεξεο κεηνδνηνχζαο εηαηξείαο, Univers P.G..  
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3.6.2.2 Τπεξεζίεο Γηαδηθηχνπ 

Σελ ηειεπηαία ηξηεηία έρεη αλαπηπρζεί ζηα Σίξαλα ηθαλνπνηεηηθφ δίθηπν παξνρήο ππεξεζηψλ 

δηαδηθηχνπ κε ηνπο βαζηθφηεξνπο παξφρνπο λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ADSL ηαρπηήησλ έσο 10 ΜΏ, ηφζν 

κέζσ ηνπ ππάξρνληνο ηειεθσληθνχ δηθηχνπ, φζν θαη κέζσ απηφλνκσλ δηθηχσλ κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ 

απνηειινχληαη απφ νπηηθέο ίλεο.  

ηηο 14 Δνπιίνπ 2010, παξνπζηάζηεθε ζηα Σίξαλα ην ζρέδην γηα ηελ θαηαζθεπή ππνζαιάζζηαο 

γξακκήο δηαδηθηχνπ κε θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ πνπ ζα ζπλδέεη ηελ Ύιβαλία κε ηελ Απξψπε κέζσ Δηαιίαο. Σν 

ζρέδην ζα πινπνηεζεί απφ ηηο εηαηξείεο UNIFI Communication θαη Interoute. H λέα γξακκή, ε νπνία αλακέλεηαη 

λα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ην 2011, ζα πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ πνιχ ηαρχηεξεο απφ ηηο 

ζεκεξηλέο.  

·ρνπλ ήδε26 θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ αγνξά νη ππεξεζίεο double play, θαη απφ ηνλ 

Δαλνπάξην ηνπ 2010, ε εηαηξεία ABCOM πξνζθέξεη ππεξεζίεο triple play κέζσ ηδηφθηεηνπ δηθηχνπ θαισδηαθήο 

ηειεφξαζεο. Οη θπξηψηεξνη πάξνρνη ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ είλαη ε ALBTELECOM, ε ABCOM, ε ABISSNET, ε 

ALBANIA ON LINE, ε TRING COMMUNICATIONS (θαη ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ) θαη απφ ην 2009 ε PRIMO 

(ινβέληθσλ ζπκθεξφλησλ). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν θάζε πάξνρνο, πιελ ηεο Albtelecom, δελ πξνζθέξεη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε φιε ηελ πεξηνρή ησλ Σηξάλσλ, αιιά κφλν ζε ζπγθεξθηκέλεο πεξηνρέο φπνπ δηαζέηεη 

δίθηπν.  

Δπίζεο, ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ, αζχξκαηεο, πξνζθέξνπλ θαη νη ηξεηο εηαηξείεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηνπο.  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ην επξπδσληθφ δίθηπν δελ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν, σζηφζν ζην θέληξν 

ησλ Σηξαλσλ, ζηα ζεκαληηθφηεξα μελνδνρεία θαη ζε νξηζκέλα εζηηαηφξηα θαη θαθεηέξηεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

αζχξκαηεο ζχλδεζεο κε ην δηαδχθηην (wireless LAN, θαη Wi-Fi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 επηέκβξηνο 2010 
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 3.6.2.3  Μέζα Μαδηθήο Απηθνηλσλίαο 

ηελ Ύιβαλία δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιιά Μέζα Μαδηθήο Απηθνηλσλίαο θαζψο θαη κεγάινο αξηζκφο 

εθεκεξίδσλ θαη εηδηθεπκέλσλ πεξηνδηθψλ. Σα θπξηφηεξα ΜΜΑ θαη εθεκεξίδεο, παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 3.7.  

 

                                                                  Πίλαθαο 3.7 
Σα θπξηφηεξεο Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο ηεο Αιβαλίαο 

Ραδηνθσληθνί ζηαζκνί Σειενπηηθνί ζηαζκνί Πξαθηνξεία Δηδήζεσλ 

Radio “Top Albania” ALSAT BBC 

Radio “+2” TV ARBERIA Associated Press 

Radio “Deutshe Welle” BBF TV ALNA (Albania News Agency” 

Radio “Italia” DIGITALB ATSH 

Radio “BBC World Service” KLAN TV Ζ θσλή ηεο Ακεξηθήο 

Radio “RFI” KTV Reuters 

Radio “World Family” MZ MUSIC Deutshe Welle 

 NEWS 24 TIR-FA 

 RTK Albania Dailz News 

 RTV 21  

 SUPERSONIC TV  

 TVSH  

 TOP CHANNEL  

 VISION PLUS  

 ABCOM TV  

 TRING TV  

 TV5  

 RAI 1  

 + 64 ηνπηθά ηειενπηηθά δχθηηα  
Πεγή: Γξαθείν Τύπνπ θαη Επηθνηλωλίαο, Πξεζβείαο ηεο Ειιάδνο ζηελ Αιβαλία 
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3.6.3  Σνπξηζκφο  

 

Ο Σνπξηζκφο απνηειεί κηα απφ ηηο θχξηεο πεγέο εζφδσλ ηεο αιβαληθήο νηθνλνκίαο, ζχκθσλα κε 

δειψζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Ύιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα ζηηο 18 Ύπγνχζηνπ 2010   

Σν 2007 δηακνξθψζεθε ην λέν Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηνλ Σνπξηζκφ (λ. 9734/14.05.2007), ελψ 

νινθιεξψζεθε κειέηε γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Δνλίνπ ζρεηηθά κε ηα πξφηππα γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ηα 

θξηηήξηα, ην είδνο θαη ηα ζεκεία ζηα νπνία ζα πξέπεη λα αλεγεξζνχλ νη ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο,  ε νπνία 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ  Παγθφζκηα Σξάπεδα. Σν λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην έρεη ελαξκνληζζεί κε ηηο  νδεγίεο 

ηεο ΑΑ Dir 95/57/EC/23.11.1995 θαη Dir 90/314/EEC/13.06.1990, φπσο απαηηεί ην άξζξν 94 ηεο “πκθσλίαο 

χλδεζεο θαη ηαζεξνπνίεζεο”,  

Απίζεο, έρεη εθπνλεζεί «ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Ύιβαλίαο», ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα αιβαληθά Τπνπξγεία Πεξηβάιινληνο θαη Σνπξηζκνχ θαη ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ νξγαληζκψλ 

«Τπεξεζία Σερληθήο πλεξγαζίαο ηεο Οκνζπνλδηαθήο ΐεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο» (GTZ) θαη «GHH Consult 

LTD» (Wiesbadsen, Germany).  

Γ Οκνζπνλδηαθή ΐεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο πξνζθέξεη βνήζεηα ζηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ Ύιβαλία απφ ην 2001, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηνκηθνχ  ηνπξηζκνχ ζηηο 

Ύιβαληθέο Άιπεηο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην φξνο Theth, ην νπνίν έρεη θαηαρσξεζεί σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο 

ζηνπο ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο θαη ζηα εμεηδηθεπκέλα γηα ζέκαηα ηνπξηζκνχ πεξηνδηθά ηεο Γεξκαλίαο.  

Απίζεο, εληφο ηνπ 2007, νινθιεξψζεθε ζε φιε ηελ Ύιβαλία ε ζήκαλζε γηα ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο 

(πηλαθίδεο θαθέ ρξψκαηνο), ελψ πιένλ ε Ύιβαλία σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο έρεη ζπκπεξηιήθζε ζε 

ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο φινπ ηνπ θφζκνπ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αιβαληθνχ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, ην 2007 

ε Ύιβαλία ππνδέρζεθε 100.000 επηζθέπηεο απφ Μαπξνβνχλην θαη 300.000 επηζθέπηεο απφ ΠΓΐΜ. Καηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ 2008 επηζθέθηεθαλ ηελ Ύιβαλία 2,6 εθ. ηνπξίζηεο, εθ ησλ νπνίσλ ην 52% ήηαλ μέλνη ππήθννη θαη 

ην 48% αιβαλνί ππήθννη. Ο αξηζκφο επηζθεπηψλ απμήζεθε ην 2008 θαηά 21%. Σν 48% ησλ επηζθεπηψλ 

εηζήιζαλ ζηελ Ύιβαλία ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2008, θπξίσο νδηθψο. To 2010, Ο Σνπξηζκφο απνηειεί κηα απφ ηηο 

θχξηεο πεγέο εζφδσλ ηεο αιβαληθήο νηθνλνκίαο, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Ύιβαλίαο θ. 

αιί Μπεξίζα ζηηο 18 Ύπγνχζηνπ η.ε.  επίζεκεο πεγέο ηεο Ύιβαλίαο, αλαθέξνπλ φηη  ρψξα δέρζεθε 3,5 εθ. 

επηζθέπηεο,  
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3.7. Σξαπεδηθφ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθφ χζηεκα 

3.7.1 Σν αιβαληθφ Σξαπεδηθφ χζηεκα 

3.7.1.1  Ζ Αιβαληθθή Σξαπεδηθή Αγνξά 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο αιβαληθήο ηξαπεδηθήο αγνξάο, ξπζκίδεηαη απφ ην λφκν 

9622/2006 «γηα ηηο ηξάπεδεο ζηελ ΐεκνθξαηία ηεο Ύιβαλίαο» θαη ηηο κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.  

Πίλαθαο 3.8 
Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο ηεο Αιβαλίαο ην 2008 

α/α Δπσλπκία Σξάπεδαο 
Αξηζκφο 

Τπνθαηαζηεκάησλ 
Αξηζκφο 

Πξαθηνξείσλ 
Αξηζκφο 

εξγαδνκέλσλ 

1 Raiffeisen Bank 101 0 1373 

2 Alpha Bank - Albania 48 1 171 

3 Tirana Bank (Piraeus Group) 43 4 437 

4 Banka Popullore 39 - 360 

5 ProCredit Bank 29 13 711 

6 Banka Kombetare Tregtare 26 29 519 

7 Credins Bank 23 6 275 

8 Intesa San Paolo Bank of Albania 18 16 400 

9 Union Bank 15 16 166 

10 Emporiki Bank -Albania 10 10 158 

11 International Commercial Bank 8 - 56 

12 Italian  Development  Bank 7 - 41 

13 First Investment Bank 6 4 82 

14 National Bank of Greece 5 25 251 

15 United Bank of Albania 4 2 56 

16 Credit Bank of Albania 2 1 33 

 ΤΝΟΛΟ 384 127 5155 
     Πεγή: Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο Αιβαλίαο: Επεμεξγαζία , Γξαθείν ΟΕΥ Τηξάλωλ  

 
Αλδεηθηηθφ γηα ην κέγεζνο θαη ηελ πξννπηηθή αλάπηπμεο ηεο αιβαληθήο ηξαπεδηθήο αγνξάο είλαη 

ην γεγνλφο φηη, ην 2008 δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ Ύιβαλία, 16 ηξάπεδεο γηα πιεζπζκφ 3.000.000 θαηνίθσλ , εθ 

ησλ νπνίσλ νη 15 ειέγρνληαη απφ μέλν θεθάιαην. Γ ηξαπεδηθή αγνξά είλαη αλψξηκε κε κφλε παξνπζία 

Ακπνξηθψλ Σξαπεδψλ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Ύιβαλίαο (ΣηΎ), ην 2008, κφλν ην 

45% ηνπ πιεζπζκνχ δηέζεηε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ αθνχ γηα ην 2008 ν αξηζκφο ινγαξηαζκψλ θπζθψλ 

πξνζψπσλ αιβαλψλ πνιηηψλ  αλέξρνληαλ ζηνπο 1.429.294 θαη ν αξηζκφο ινγαξηαζκψλ αιινδαπψλ  ζηνπο 

9.311,  ελψ ν αξηζκφο ησλ  ινγαξηαζκψλ πνπ αλήθαλ ζε αιβαληθέο επηρεηξήζεηο ήηαλ  134.790  θαη ν αξηζκφο 

ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ αλήθαλ ζε αιινδαπέο επηρεηξεζεηο ήηαλ 435. Σν έηνο 2007 ε ηξαπεδηθή αγνξά 

παξνπζίαζε ηδηαίηεξε αλάπηπμε αθνχ  ην Αλεξγεηηθφ ησλ Σξαπεδψλ είρε απμήζεί ζρεδφλ θαηά 20%, ζην 75% 

ηνπ ΎΑΠ θαη ν δείθηεο «πίζησζε πξνο νηθνλνκία», αλήιζε ζην επίπεδν ησλ 2,4 δηο €, μεπεξλψληαο ην 30% ηνπ 

ΎΑΠ., σζηφζν απηνί νη δείθηεο αλάπηπμεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα επηβξαδχλζεθαλ κεηα ην 2008, κε ηά επηζθαιή 

δάλεηα λα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αχμεζε, απφ 9,9 ην 2007 ζε 21.7 ην 2008. (NPL/Regulatorz Capital).  Σα 

επηηφθηα ρνξεγήζεσο ηδησηηθψλ δαλείσλ παξνπζηάδνπλ κέζε εηήζηα αχμεζε πάλσ απφ  50%, θαη απνηεινχλ 
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πεξίπνπ ην 38% ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Αληφο ηνπ 2007 «άλνημαλ» 103 

λέα θαηαζηήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα  43 ζηα Σίξαλα, ελψ ην 2008 «άλνημαλ»  78 λέα θαηαζηήκαηα. (πξβι. 

Πίλαθα 9) 

Τπνθαηαζηήκαηα δηαηεξνχλ νη ειιεληθέο Alpha Bank (48),  Αζληθή Σξάπεδα (5), θαη Ακπνξηθή 

Σξάπεδα (10) ε νπνία σζηφζν εθπξνζσπεί πιένλ Γαιιηθφ Σξαπεδηθφ ¨Οκηιν, ελψ ε ζπγαηξηθή ηεο Σξάπεδα 

Πεηξαηψο, Tirana Bank, δηαζέηεη 43 ππνθαηαζηήκαηα. Παξνχζεο ζηε ηξαπεδηθή αγνξά είλαη επίζεο ε Ύπζηξία 

(Raiffeisen Bank), ε Δηαιία (Intesa San Paolo Bank of Albania, Italian  Development  Bank ), ε Γαιιία, (Banka 

Popullore, Emporiki Bank -Albania), ε Ώνπιγαξία (First Investment Bank) θαη  ε Σνπξθία (Banka Kombetare 

Tregtare). Γ κεγαιχηεξε ηξάπεδα ηεο Ύιβαλίαο, είλαη ε Raiffeisen Bank, ε νπνία ην 2003, έλαληη 126 εθαη. $., 

αλαδείρηεθε κεηνδφηξηα ηνπ ΐηεζλνχο ΐεκφζηνπ ΐηαγσληζκνχ ηδησηηθνπνίεζεο ηεο  Savings Bank of Albania 

(Ύληίζηνηρε ηνπ ειιιεληθνχ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ)  ζηελ νπνία εθηκάηαη φηη ήηαλ θαηαηεζεηκέλα πεξίπνπ 

1,5 δηο $, ηα νπνία αληηπξνζψπεπαλ ην 60% ησλ θαηαζέζεσλ ζηελ Ύιβαλία.  

3.7.1.2  Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο 

 
  Γ Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο (ΣηΑ), απνηειιεί ην θεληξηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ηεο ρψξαο απφ ην 

1996, νπφηε πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεγάιε κεηξξχζκηζε ηνπ Σξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα 

ην ζχγρξνλν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Ύιβαλίαο, κε ζπληνληζηηθέο, επνπηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο αξκνδηφηεηεο φζνλ 

αθνξά ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά θαη ηα ηξαπεδηθά/ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηα νπνηα δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ Ύιβαλία. 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ΣηΑ ξπζκίδεηαη απφ ην λφκν 8269/27.12.1997 «γηα ηελ ηξάπεδα 

ηεο Ύιβαλίαο» θαη απφ ηηο κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ελψ ν ζεζκηθφο ξφινο ηνπ θνξπθαίνπ ηξαπεδηθνχ 

ηδξχκαηνο ηεο ρψξαο, ζεκειηψλεηαη ζην άξζξν 161 ηνπ πληάγκαηνο ηεο Ύιβαλίαο.  

Πξφθεηηαη γηα θξαηηθφ θνξέα ν νπνίνο ππφθεηηαη ζηελ ειεγθηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ αιβαληθνχ 

θνηλνβνπιίνπ. Σα ελλέα (9) κέιε ηνπ ΐηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΣηΎ δηνξίδνληαη απφ ην θνηλνβνχιην γηα 

πεξίνδν επηά (7) εηψλ. Σηο εξγαζίεο ηνπ ΐηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπληνλίδεη ν ΐηνηθεηήο ηεο ΣηΎ ν νπνίνο 

ηαπηφρξνλα είλαη θαη ν Γεληθφο Αθηειεζηηθφο ΐηεπζπληήο. Ο Γεληθφο Απηζεσξεηήο ηεο ΣηΎ δηνξίδεηαη επίζεο 

απφ ην θνηλνβνχιην.  

Οη θεληξηθέο ππεξεζίεο ηεο ΣηΎ ζηεγάδνληαη ζηα Σίξαλα, θαη επηθνπξνχληαη απφ πέληε (5) 

πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο, ζηηο πφιεηο θφδξα, Αικπαζάλ, Ύξγπξφθαζηξν, Κνξπηζά θαη Λνχζληε. Σνλ Μάξηην 

ηνπ 2010, ε Σξάπεδα ηεο Ύιβαλίαο αγφξαζε θεληξηθφ θηήξην ζηα Σίξαλα (ην παιαηφ μελνδνρείν Dajiti) γηα λα 

ζηεγάζεη ηηο  Τπεξεζίεο ηεο.  

3.7.1.3 Σν Γξαθείν Δγγχεζεο Καηαζέζεσλ θαη ε Οκνζπνλδία Απνηακηεπηηθψλ θαη Πηζησηηθψλ 
Δλψζεσλ 

Σν Γξαθείν Αζθαιηζηηθψλ Δγγπήζεσλ ηεο Αιβαλίαο, ηδξχζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ  2002 κε ζθνπφ 

ηελ πξνζηαζία θαη απνδεκίσζε ησλ θαηαζέζεσλ ησλ λνηθνθπξηψλ, θπξίσο απφ ρξσθνπεκέλεο εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο θαη ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.  
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Γ Οκνζπνλδία Απνηακηεπηηθψλ θαη Πηζησηηθψλ Δλψζεσλ , γλσζηή κε ηα αξρηθά, SCA GROUP, 

παξέρεη ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη δάλεηα κηθξνχ χςνπο, ζηα κέιε ησλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ θαη 

Ύπνηακηεπηηθψλ Οξγαληζκψλ, θαηνίθνπο θπξίσο ηεο επαξρίαο ηδηνθηεηψλ κηθξψλ θαη νηθνγελεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγξνηηθιφ ηνκέα, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο 

Ύιβαλίαο θαη ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν. Γ Οκνζπνλδία απνηειιείηαη  28.235 κέιε27 ζε 

994 ρσξηά ηεο Ύιβαλίαο, θαη ην 2009 ην πνξηνθφιην ησλ δαλείσλ αλέξρνληαλ ζηα 3,9 δηο Λέθ, κε ην ελεξγεηηθφ 

λα αλέξρεηαη ζε 5,2 δηο Λέθ.  

3.7.1.4  πλαιιαγέο θαη θαηνρή μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο 

Ίζνλ αθνξά ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ηελ θαηνρή μέλνπ ζπλαιάγκαηνο, ε νπνία απνηειιεί ειεχζεξε 

δξαζηεξηφηεηα πξνζηαηεπφκελε εθ ηνπ λφκνπ,  ε ΣηΎ  είλαη ην αξκφδην ίδξπκα γηα ηελ επηβνιή πξνζσξηλψλ 

πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ  γηα πεξίνδν πνπ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηνπο 12 κήλεο, ε νπνία ππφ πξνππνζέζεηο 

κπνξεί λα επεθηαζεί γηα αθφκε 12 κήλεο.  

3.7.2 Σν Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Σηξάλσλ (ΥΑΣ) θαη ε Αξρή Δπνπηείαο 

ΥξεκαηννηθνλνκηθψλΓξαζηεξηνηήησλ   

Σν Υξεκαηηζηήξην Ύμηψλ Σηξάλσλ (ΥΎΣ) έιαβε ηνλ Δνχιην ηνπ 2003 άδεηα ιεηηνπξγίαο σο αλψλπκε 

εηαηξείαο κε κνλαδηθφ κέηνρν ην θξάηνο (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ). ηφρνο είλαη ε αλαβάζκηζή ηνπ ζε 

πξσηνγελή/δεπηεξνγελή αγνξά εληφθσλ γξακκαηίσλ, καθξνπξφζεζκσλ θξαηηθψλ θαη εηαηξηθψλ ρξεσγξάθσλ. 

Γ πξννπηηθή απηήο εληνχηνηο, νθείιεη λα αληηπαξέιζεη πθηζηάκελεο αδπλακίεο ησλ αιβαληθψλ επηρεηξήζεσλ 

έλαληη ηνπ ζεζκνχ ηεο θεθαιαηαγνξάο. 

Γ Αξρή Δπνπηείαο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, έρεη ψο αξκνδηφηεηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

επνπηεία θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνλ έιεγρν ησλ Σξαπεδψλ, θαιχπηνληαο αξκνδηφηεηεο 

ηεο παξαδνζηαθήο ΅Απηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο΅ θαη θάπνηεο αξκνδηφηεηεο ηεο ΅Γηεχζπλζεο Ξεπιχκαηνο 

Υξήκαηνο΅ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο Ύιβαλίαο. Πξφθεηηαη γηα αλεμάξηεηε Ύξρή κε ηελ έλνηα φηη δελ 

ππάγεηαη ζηελ θαζ΄χιε αξκνδηφηεηα θάπνηνπ Τπνπξγείνπ, αιιά  απ΄επζείαο ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 επηέκβξηνο 2010 
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3.8  Ζ Αζθαιηζηηθή Αγνξά  

3.8.1  Θεζκηθφ πιαίζην    

 

Σν ζεζκηθφ πιάηζην ειέγρνπ θαη επνπηείαο ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο ηεο Ύιβαλίαο εληζρχζεθε ην 

2007 φηαλ ηξνπνπνηεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο (λ. 9267/2004) πξνέβιεςαλ ηελ αχμεζε «ησλ 

εγγπεκέλσλ θεθαιαίσλ» γηα ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο.  

χκθσλα κε ηελ αιβαληθή λνκνζεζία, ηφζν εγρψξηεο φζν θαη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο εθηφο ηεο 

αιβαληθήο επηθξάηεηαο κπνξνχλ λα αζθεζνπλ δξαζηεξηφηεηα πξνζθνξάο αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ κεγάινπ 

εχξνπο, θάιπςεο αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ θαηα ηεο πεξηνπζίαο , ηεο δσήο θιπ 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ αιβαληθή αγνξά νη αιινδαπέο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, νθείινπλ λα ηδξχζνπλ ππνθαηάζηεκα ζηελ Ύιβαλία, αθνχ δελ επηηξέπεηαη ε ζχλαςε 

αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ κε εηαηξείεο νη νπνίεο δελ  αληηπξνζσπεχνληαη ή δελ έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο 

έδξα ζηελ Ύιβαλία, κε εμαίξεζε ηελ αζθάιηζε πνπ ζρηίδεηαη κε αεξνκεηαθνξέο ή ζαιιάζηεο κεηαθνξέο θαη ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ρνξεγείηαη ζρεηηθή άδεηα απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην.  

 

3.8.2  Ζ αζθαιηζηηθή αγνξά 

Γ ειεχζεξε αζθαιηζηηθή αγνξά ζηελ Ύιβαλία δεκηνπξγήζεθε ην 1991 κε ηελ ίδξπζε ηεο πξψηεο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο , INSIG,  πνπ είρε ην κνλνπψιην ζηελ αγνξά γηα αξθεηά ρξφληα. Ο ηνκέαο απηφο 

παξακέλεη πεξηνξηζκέλνο παξά ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηαηξεηψλ θαη ηεο παξαγσγηθήο ηνπο βάζεο 

(πεξίπνπ 0,6% ηνπ ΎΑΠ ην 2008). 

ήκεξα, ζηελ Ύιβαλία δξαζηεξηνπνηνχληαη έλδεθα (11) αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζηελ Ύιβαλία, εθ 

ησλ νπνίσλ νη ηξείο απνθιεηζηηθά ζηνλ θιάδν δσήο. Γηα ηνλ θιάδν ησλ γεληθψλ αζθαιεηψλ νη εηαηξείεο απηέο  

κε ηα εθηηκψκελα κεξίδηα αγνξάο ηνπο, είλαη: SIGAL (27%),  SIGMA (18%), ATLANTIK (13%),  INTERSIG(6%), 

INTERALBANIAN(8%), ALBSIG (7%), EUROSIG (5% ) GLOBE WILLIAMS, ελψ γηα ηνλ θιάδν δσήο είλαη: 

SICRED (27%), INSIG(34%) θαη SIGAL-LIFE (39%). 

Πίλαθαο  3.9 
Ζ αζθαιηζηηθή αγνξά ηεο Αιβαλίαο  ζε εθ. Λέθ  , 2003- 2007 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Αζθάιηζηξα αλά θαηεγνξία      

Αζθάιεηα νρεκάησλ 2,998 3,144 2,835 2,834 4,235 

Αζθάιεηα ηδηνθηεζίαο 543 714 806 785 1,104 

Αζθάιεηα πγείαο 129 179 147 177 187 

Αζθάιεηα δσήο 86 114 238 307 410 

χλνιν 3,755.10 4,151.40 4,026.00 4,507.15 5,935.38 
Πεγή: Υξεκαηνπηζηωηηθή Δπνπηηθή Αξρή  
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ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέα, θπξηαξρεί ε θξαηηθή αζθαιηζηηθή εηαηξεία INSIG ε νπνία  

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Ύιβαλία, ζην Κφζνβν θαη ζηελ ΠΓΐΜ γηα φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο πιελ απηψλ 

πνπ αθνξνχλ ζηηο “αζθάιεηεο δσήο”. Σν 39% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο  INSIG θαηέρνπλ νη EBRD θαη IFC. Γ εηαηξεία 

INSIG πξφθεηηαη λα ηδησηηθνπνηεζεί θαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη επηδείμεη ε εηαηξεία ζπκθεξφλησλ ησλ ΓΠΎ 

“American Reserve Life Δnsurance”. Απηπιένλ ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο ηεο ηάμεσο ηνπ 8%, 

θαηέρεη ε INTERALBANIAN,  πξψελ ζπγαηξηθή ηνπ νκίινπ ΎΠΔ.. 

Γ αζθαιηζηηθή αγνξά επεθηείλεηαη κε κέζε εηήζηα αλάπηπμε ηεο ηάμεσο ηνπ 25%, κεηά ην 2007, νπφηε 

ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο είρε θπκαλζεί ζην 30,6%. (Πξβι. Πίλαθα 3.9) ζε ζρέζε κε ην 2006. Γ 

αζθάιεηα κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ απνηειιεί ηελ πξσηαξρηθή θαηεγνξία αζθαιίζεσλ ζηελ αγνξά, 

εθηηκψκελε πάλσ απφ 72% ην 2009 (76% ηνπ ζπλφινπ ην 2007 νπφηε δηαηίζεληαη θαη ηα πιένλ πξνζθαηα 

έγθπξα ζηνηρεία), ελψ έρεη ζεκεησζεί αχμεζε θαη γηα ηα αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα θάιπςεο θηλδχλσλ θαηα ηεο 

ηδηνθηεζίαο.  Άλ θαη ε  αγνξά θπξηαξρείηαη απφ ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ε εζεινληηθή αζθάιηζε 

παξνπζηάδεη απμεηηθή ηάζε ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, κε ηηο αζθάιεηεο δσήο λα εμαθνινπζνχλ λα θαηέρνπλ κηθξφ 

κεξίδην ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά ηεο Ύιβαλίαο.  

 



_______________________________________________________________________________ 

5, Rr. Deshmoret e  4 Shkurtit, Tirana, Albania 

  Tel: (003554) 2228980 και 2247323  Fax: 2228979 -  e-mail: ecocom-tirana@mfa.gr 

 

51 

4.  Δξγαηηθφ Γπλακηθν – Kνηλσληθή Αζθάιηζε 

4.1  Κνηλσληθή Αζθάιηζε  

χκθσλα κε ην αιβαληθφ χληαγκα, θάζε αιβαλφο πνιίηεο έρεη δηθαίσκα ζηελ Κνηλσληθή Ύζθάιηζε, 

είηε ιφγσ γήξαηνο, είηε ιφγσ αδπλακίαο λα εξγαζηεί, είηε ιφγσ αλεξγίαο γηα ιφγνπο αλεμαξηήησο ηεο ζέιεζεο 

ηνπ. Γ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο, είλαη ηα 65 έηε γηα ηνπο άλδξεο θαη ηα 60 έηε γηα ηηο γπλαίθεο. 

Σν αιβαληθφ ΐίθαην, ζην πιαίζην ησλ λφκσλ  7703/01.05.1993, 7703/11.05.1993 θαη 7870/13.10.1994 

ππνρξεψλεη ηνπο εξγνδφηεο ζηελ θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ππέξ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπο.  

Ύπφ ηνλ Μάην ηνπ 2007, ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ  ππνινγίδεηαη γηα θάζε επηρείξεζε, 

αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο, ην κέγεζνο ηεο θαη ηελ θνξνδνηηθή ηεο ηθαλφηεηα, κε βάζε ηνλ ειάρηζην κεληαίν 

κηζζφ φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 700/18.06.2009 ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. Ο ειάρηζηνο κεληαίνο 

κηζζφο ζηελ Ύιβαλία, αλέξρεηαη ζε 18.000 Λέθ (πεξίπνπ 133 Απξψ) γηα 174 εξγαηνψξεο, απφ 1εο  Μαίνπ 2009, 

ελψ ν κέγηζηνο κηζζφο πξνζδηνξίδεηαη ζηα 80.600 Λέθ ην κήλα, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζ. 522 /13.05.2009 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ.  

 Γ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθαιίζεσο θαη αζθαιίζεσο πγείαο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Αξγαηηθφ Κψδηθα, ζπλίζηαηαη ζηελ κεληαία θαηαβνιή απφ ηνλ εξγνδφηε, ππέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ηφζν 

γηα ζχληαμε φζν θαη γηα ηαηξηθή πεξίζαιςε, καδί κε ην πνζφ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.  ·ηζη γηα κεληαίν κηζζφ 

έσο θαη 80.600 Λέθ, ν εξγνδφηεο ζπλεηζθέξεη 15% ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ, εθ ηνπ νπνίνπ ην 13.3% γηα Κνηλσληθή 

Ύζθάιηζε θαη ην 1,7% γηα ηαηξηθή πεξίιζαςε , ελψ ν εξγαδφκελνο πξνζθέξεη ην 11,2% ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ, εθ 

ησλ νπνίσλ 9,5% γηα Κνηλσληθή  Ύζθάιηζε, θαη  1,7% γηα ηαηξηθή πεξίζαιςε.  

Απηπιένλ, ν λνκνο 10237/18.02.2010. «πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηνλ ρσξν εγαζίαο» ζέζπηζε ηελ 

ππνρξεσηηθή αζθάιηζε φζνλ αθνξά ζηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο δεκηέο θαηα ηελ δηάξθεηα εξγαζίαο. 

 
 

4.2 Δξγαηηθφ Γπλακηθφ – Δξγαζηαθέο ζρέζεηο 

4.2.1 Δξγαηηθφ δπλακηθφ 

Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο Ύιβαλίαο αλέξρεηαη ζε δχν (2) εθαηνκχξηα εξγαδφκελνπο. Γ κέζε ειηθία 

είλαη 29 εηψλ, δειαδή πνιχ λεψηεξε απφ ηνλ αληίηνηρν δείθηε ζηελ ΑΑ. Γ εθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ππνιείπεηαη εθείλεο ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο, σζηφζν ν βαζηθφο κηζζφο είλαη πνιχ ρακειφηεξνο απφ 

ηνλ βαζηθφ κηζζφ ησλ φκνξσλ ρσξψλ, κε εμαίξεζε ίζσο εθείλνλ ζηελ ΠΓΐΜ.  

Σν 2010 0 αξηζκφο ησλ αλέξγσλ αλέξρνληαλ ζηηο 142.062 πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 12,7% ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ εθπάηδεπζε θαη ηελ Τγεία, παξέρνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.1 θαησηέξσ. 
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Πίλαθαο 4.1 
ηνηρεία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Αιβαλίαο 

 

Δθπαίδεπζε (ηδξχκαηα-θνηηνχληεο, 2005-2007) Γαπάλεο γηα εθπαίδεπζε 2,9% ΑΔΠ (2002) 

      Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 1.573 – 74.642 

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 1.725 – 450.702 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 376 – 138.788 

Αλψηεξεο-Αλψηαηεο ζρνιέο 10-72.465 

Τγεία (έηνο 2007)  

Αξηζκφο λνζνθνκείσλ 51 

Αξηζκφο θιηλψλ 9.284 

Αξηζκφο πεξηζαιπνκέλσλ 272.402 

Ιαηξνί αλά 100.000 θαη. 119 

Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ αλά 100.000 θαη. 358 

Πεγή. Δζληθή ζηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Αιβαλίαο (INSTAT) 

 

4.2.2 Δξγαζηαθέο ζρέζεηο28 

Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηε ΐεκνθξαηία ηεο Ύιβαλίαο ξπζκίδνληαη θπξίσο απφ ην λφκν  

8549/11.01.1999 θαη απφ ην λφκν 7961/12.07.1995 «Αξγαηηθφο Κψδηθαο ζηε ΐεκνθξαηία ηεο Ύιβαλίαο», ν 

νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε γηα ηειεπηαία θνξά ην ΐεθέκβξην ηνπ 2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε (εθεμήο  ¨Ύιβαληθφο 

Αξγαηηθφο Κψδηθαο¨, απφ ην Νφκν 7703/11.05.1993 “ Κνηλσληθή Ύζθάιηζε ζηε ΐεκνθξαηία ηεο Ύιβαλίαο” φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε (εθεμήο Νφκνο Κνηλσληθψλ Ύζθαιίζεσλ) θαζψο θαη απφ θάπνηεο άιιεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο 

ηεο Ύιβαληθή Κπβέξλεζεο. Απίζεο, ε Ύιβαλία έρεη ππνγξάςεη θαη επηθπξψζεη φιεο ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο 

πξνζηαζίαο ησλ δηαθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Σν Δζληθφ πκβνχιην Δξγαζίαο απνηειείηαη απφ αμησκαηνχρνπο ηνπ ΐεκνζίνπ Σνκέα, 

εθπξνζψπνπο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, θαη εθπξνζψπνπο ησλ εξγνδνηηθψλ ελψζεσλ.  

Απηπιένλ, έρεη νινθιεξσζεί ην θείκελν ηεο πλζήθεο Κνηλσληθήο Καηαλφεζεο (Social Undrstaning 

Pact), ηνπ νπνίνπ ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα πξνσζήζεη ηνλ Κνηλσληθφ ΐηάινγν, κεηαμχ Κπβεξλήζεσο, 

Αξγνδνηψλ θαη Αξγαδνκέλσλ.   

Σν δηθαίσκα ίδξπζεο επαγγεικαηηθψλ ζσκαηείσλ θαη ζπλδηθάησλ ζηα νπνία δχλαληαη λα 

ζπκκεηέρνπλ εξγαδφκελνη, ζπληαμηνχρνη θαη άλεξγνη,  πξνβιέπεηαη ξεηά ηφζν ζηνλ Αξγαηηθφ Κψδηαθ, φζν θαη 

ζην χληαγκα, ην νπνίν πξνζηαηεχεη θαη ην δηθαίσκα ζηελ απεξγία.  

                                                 
28 Πξβι θαη Κεθ. 8.5 
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Γηα ηελ ίδξπζε επαγγεικαηηθψλ ζσκαηείσλ θαη ζπλδηθάησλ απαηηείηαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ είθνζη 

(20) αηφκσλ, ελψ πξνβιέπεηαη ε νξγάλσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ, ζε νκνζπνλδίεο θαη 

ζπλνκνζπνλδίεο.  

4.2.2.1 Τπνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε 

Ο εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίδεη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη 

ππνρξεψζεηο απηέο ζπλίζηαληαη ζηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηελ δηαζθάιηζε φηη 

ν ρψξνο εξγαζίαο ζα είλαη θαζαξφο θαη αζθαιήο, ζηελ κε άζθεζε ειέγρνπ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ζηελ ηήξεζε αξρείνπ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηελ πξφζβαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ Αξγαηηθφ 

Κψδηθα, ζηελ ηήξεζε αξρείνπ ζρεηηθά κε αηπρήκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, ζηελ 

αζθάιεηα ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, εμαζθαιίδνληαο πνηφηεηα αέξα θαη πξνζηαζία απφ ην ζφξπβν θαη ηηο δνλήζεηο, 

ζηε δηαζθάιηζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ζηε δηαζθάιηζε λεξνχ θαη 

ηξνθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαη ζηελ ηήξεζε ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο εμνπιηζκνχ πξψησλ βνεζεηψλ. 

4.2.2.2  Τπνρξεψζεηο  ησλ εξγαδνκέλσλ  

Ο Αιβαληθφο Δξγαηηθφο Κψδηθαο πξνβιέπεη γηα ηνλ εξγαδφκελν δηάθνξεο ππνρξεψζεηο φπσο: 

πίζηε ζηνλ εξγνδφηε,  ππνρξέσζε επηκεινχο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, πξνζσπηθή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, 

επηζηξνθή ζηνλ εξγνδφηε θάζε εμνπιηζκνχ πνπ παξέρεηαη ιφγσ ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, απνδεκίσζε ηνπ 

εξγνδφηε ιφγσ απσιεηψλ εμαηηίαο ακέιεηαο ή απαηεινχο ζπκπεξηθνξάο. 

Με ηελ παχζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, ηα κέξε κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζπκθσλία απνθπγήο 

άζθεζεο αληαγσληζκνχ (non-compete agreement) ε νπνία φκσο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην έλα έηνο. ε κία 

ηέηνηα πεξίπησζε ν εξγνδφηεο ζα πξέπεη λα πιεξψζεη απνδεκίσζε ζηνλ εξγαδφκελν ηνπιάρηζηνλ 75% ηνπ 

κηζζνχ πνπ ζα θέξδηδε ζε πεξίπησζε πνπ ε εξγαζηαθή ζρέζε δελ έιεγε. 

4.2.2.3  Καηά ησλ Γηαθξίζεσλ 

χκθσλα κε ηνλ  αιβαληθφ Αξγαηηθφ Κψδηθα, θάζε πξάμε πνπ ζπληζηά δηάθξηζε ηνπ εξγαδνκέλνπ 

ιφγσ εζληθφηεηαο, θπιήο, ζξεζθείαο, ειηθίαο ή πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ απαγνξεχεηαη. Ωζηφζν, ππάξρνπλ 

εμαηξέζεηο, θαζφζνλ θάζε  πξνιεπηηθφ κέηξν πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη 

πξνβιέπεηαη ζην Ύιβαληθφ Αξγαηηθφ Κψδηθα ή ζε άιιεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, κπνξεί λα κελ απνηειεί 

κεξνιεπηηθή πξάμε. 

 4.2.2.4 Αιινδαπνί εξγαδφκελνη ζηελ Αιβαλία 

χκθσλα κε ην λ. 9959/2008 «πεξί αιινδαπψλ», αιινδαπνί εξγαδφκελνη θαη επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη 

πξφθεηηαη λα εξγαζηνχλ ζηελ Ύιβαλία, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ, ηφζν άδεηα παξακνλήο, φζν θαη άδεηα 

εξγαζίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί απφ ηηο αξκφδηεο Ύξρέο ηεο Ύιβαλίαο, κε εμαίξεζε ηα κέιε ησλ 

δηπισκαηηθψλ απνζηνιψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο θαζψο θαη ησλ απνζηνιψλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θηι 

, εθπξνζψπσλ Μή Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ, εθηειεζηηθψλ ΐηεπζπληψλ θαη πςειφβαζκσλ ππαιιήισλ 

αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ή πξφθεηηαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ Ύιβαλία. 
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Απίζεο εμαηξνχληαη νη εξγαδφκελνη θαη άιινη επαγγεικαηίεο αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε 

παξάξηεκα ηεο επηρείξεζεο ζηελ Ύιβαλία, εκπεηξνγλψκνλε θαη εηδηθνί γηα ηνπο νπνίνπο πξνβιέπεηαη ξεηή 

ζρεηηθή εμαίξεζε ζε δηκεξή ζπκθσλίαο, επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη παλεπηζηεκηαθνί εάλ νη εηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο ηνπο πξνζθέξνπλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, εθπξφζσπνη ησλ αιινδαπψλ ΜΜΑ θαη αληαπνθξηηέο,  

Απίζεο δελ απαηηείηαη άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο γηα αιινδαπνχο νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε 

αιινδαπή επηρείξεζε θνξέα ή νξγαληζκφ θαη  αζθνχλ γηα ιηγφηεξν απφ έλα εμάκελν, δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά 

κε δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζχλαςε ζπκθσληψλ, δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, εγθαζηζηνχλ ή 

ζπληεξνχλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ή απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ, εθπαηδεχνπλ αιβαλνχο 

πνιίηεο,  

Γ αίηεζε γηα ρνξήγεζε  άδεηαο εξγαζίαο ζε αιινδαπνχο πνιίηεο πξαγκαηνπνηείηαη πξνο ηελ 

αξκφδηα ηνπηθή Ύξρή, ή ζην Τπνπξγείν Αξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Θεκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ  λφκν 8492/1999 

θαη ηελ ππ΄αξηζ. 680/1995 απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. 

4.3 χζηεκα Τγείαο   

Σν αιβαληθφ ζχζηεκα πγείαο είλαη θπξίσο δεκφζην, θαη ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο. Ωζηφζν 

κεγάιν κέξνο παξνρήο ηαηξηθψλ, νδνληηαηξηθψλ, θαξκαθεπηηθψλ, ππεξεζηψλ παξέρνληα απφ ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, ελψ ηνλ Μάξηην θαη ηνλ Δνχλην 2010, μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο  ηα  ηδησηηθά λνζνθνκεία. 

Σα ηδξχκαηα πγείαο ππνζηεξίδνληαη θαη απφ ην εζληθφ θέληξν βην-ηαηξηθήο θαη ην εζληθφ θέληξν 

ειέγρνπ ησλ θαξκάθσλ. 

Οη ππεξεζίεο πγείαο, δηάγλσζεο θαη λνζειείαο είλαη νξγαλσκέλεο ζε ηξία επίπεδα. Σελ πξσηνβάζκηα 

ηαηξηθή πεξίζαιςε κε βαζηθφ θνξέα ην Ιλζηηηνχην Γεκφζηαο Τγείαο (ISHP) , ηελ δεπηεξνβάζκηα λνζνθνκεηαθή 

πεξίζαιςε θαη ηελ ηξηηνβάζκηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε.  

Γηα θαζε πεξηνρή αξκφδηα γηα ζέκαηα πγείαο είλαη ε ΐηεχζπλζε ΐεκφζηαο Τγείαο, (DSHP). Απηπιένλ, 

ζε 12 κεγάινπο λνκνχο –πεξηθεξεηαθά θέληξα, ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια ε Ννζνθνκεηαθή ΐηεχζπλζε θαη ε 

ΐηεχζπλζε Τγείαο Ύ΄ Ώαζκνχ. Ωζηφζν, ήδε ζηα Σίξαλα, εθαξκφδεηαη πηινηηθφ πξφγξακκα, αλαδηνξγάλσζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, ππφ κία λέα ΐηέζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ (ASHR)  

Σε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, ζπλεπηθνπξνχλ ν «Αζληθφο Οξγαληζκφο ΐεκφζηαο Τγείαο» ν νπνίνο 

ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο, ην «Ήδξπκα Αμαζθάιηζεο Δαηξηθήο Πεξίζαιςεο» (λ. 7870/13.10.1994),  ν 

«Αζληθφο Οξγαληζκφο Αιέγρνπ Φαξκάθσλ», ην «Αζληθφ Κέληξν Μεηάγγηζεο Ύίκαηνο», κε 29 ηξάπεδεο αίκαηνο, 

3 ζηα Σίξαλα θαη 26 ζηελ πεξηθέξεηα, ην «Αζληθφ Κέληξν Ύλάζξεςεο, Ύλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Παίδσλ» ζηα 

Σίξαλα, θαη ην «Αζληθφ Κέληξν Ώην-ηαηξηθήο». 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: 
 Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ην εμσηεξηθφ εκπφξην,  νη δηκεξείο 

νηθνλνκηθέο ζρέζεηο  
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5. Οηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ- Eμσηεξηθφ Δκπφξην- Δπελδχζεηο 
 

5.1. Γεληθή Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε – Μαθξννηθνλνκηθνί δείθηεο  

Παξά ην γεγνλφο φηη ην 2009 ήηαλ έηνο θξίζεο, ε αιβαληθή νηθνλνκία ζπλέρηζε ηελ αλαπηπμηαθή ηεο 

πνξεία ε νπνία βαίλεη αχμνπζα ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία, άλ θαη κε βξαδχηεξν ξπζκφ. Μέρξη θαη ηνλ επηέκβξην 

2009, ν ξπζκφο αλάπηπμεο επηβξαδχλζεθε θαηά 1,55 πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο, σζηφζν  ν ξπζκφο απηφο εμαθνινπζεί λα θπκαίλεηαη ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 5% εηεζίσο, 

ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Αζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Ύιβαλίαο (Instat), θαη πάλσ απφ 4% 

ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ησλ ΐηεζλψλ Οξγαληζκψλ (ΐΝΣ), (Παγθφζκηα Σξάπεδα). 

Σν ΑΔΠ ηεο ρψξαο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα Δαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2009, εθηηκάηαη ζηα 1.176 δηο 

Λεθ.Ο πςειφο ξπζκφο αλάπηπμεο νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 80%, ηνπ νπνίνπ 

νη δξαζηεξηφηεηεο εληζρχζεθαλ απφ ην θαηάιιειν ΅κίγκα λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο΅ πνπ εθάξκνζε ε  Κεληξηθή 

Σξάπεδα ηεο Ύιβαλίαο, ην νπνίν επλφεζε ηελ ιεινγηζκέλε πηζησηηθή επέθηαζε, αιιά θαη απφ ηελ άξζε ησλ 

πξνβιεκάησλ παξνρήο ειεθηξηθήο Αλέξγεηαο ζηα λνηθνθπξηά θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Απίζεο, ν πςειφο ξπζκφο 

αλάπηπμεο νθείιεηαη θαη ζην γελλαηφδσξν πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ, θπξίσο ζηελ θαηαζθεπή 

δξφκσλ, ην νπνίν ελίζρπζε ζεκαληηθά θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ωζηφζν, ε Ύιβαλία δελ 

παξέκεηλε αιψβεηε απφ ηελ θξίζε, αθνχ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009 θαηαγξάθεηαη  πηψζε ηφζν ηεο αμίαο φζν 

θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ εμαγσγψλ ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο,  κείσζε ησλ 

θαζαξψλ εηζξνψλ άδεισλ πφξσλ, θπξίσο κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα 

ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, θαη  επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ πηζησηηθήο επέθηαζεο. 

Σν θαηά θεθαιήλ ΎΑΠ ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο εθηηκάηαη ζην 25% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΑΑ-

27 ην 2008 θαη πάλσ απφ 24% ην 2007, ζχκθσλα κε ηελ πιένλ πξφζθαηε έθζεζε ηεο Απηηξνπήο, γηα ηελ 

Ύιβαλία. 

Σν δεκφζην έιιεηκκα ην ρξνληθφ δηάζηεκα Δαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2009, απμήζεθε θαηά 38.969 εθ. 

Λέθ, κε ξπζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 82,17% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα  ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο, κε ηα 

δεκφζηα έμνδα λα απμάλνληαη θαηά 51.323 Λέθ κε ξπζκφ 19,1%. ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα  ηνπ 

πξνεγνπκέλνπ έηνπο, απφ 217.374 εθ. ιεθ ην 9κελν 2008 ζε 268.697 εθ. ιεθ ην 9κελν 2009,  ιφγσ ηεο 

εθαξκνζζείζαο επεθηαηηθήο πνιηηηθήο, ελψ ηα δεκφζηα έζνδα ζεκείσζαλ  ρακειφηεξν πνζνζηφ αχμεζεο ζε 

ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο, ηεο ηάμεσο ηνπ 5,5%, θαηά 12.354 εθ. Λεθ, απφ 

208.922 εθ. ιεθ ην πξψην 9κελν ηνπ 2008 ζε 221.276 εθ. ιεθ ην πξψην 9κελν ηνπ 2009.   

Γ αλεξγία ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2009 εθηηκάηαη ζην 12.7%.,  κε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ λα αλέξρεηαη ζηα 

1.113.580 άηνκα. Ο βαζηθφο κηζζφο ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζ. 522/13/05/2009  απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ, είλαη 18.000 Λέθ, ελψ ην επίδνκα  αλεξγίαο αλέξρεηαη ζηα 5.980 Λεθ, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζ. 

236/27/02/2008  απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ . 
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Ο πιεζσξηζκφο ην ηξίην ηξίκελν 2009 θπκάλζεθε θαηά κέζν φξν ζην 2,5%. Γ ρακειή ηηκή ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ην ηξίην ηξίκελν 2009, νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ ζηε δηεζλή 

αγνξά θαη ζηελ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο.  

Γ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ην δηάζηεκα Δαλνπαξίνπ- επηεκβξίνπ 2009, αλήιζε ζηηο 2,994 

GWh, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 50,4% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνπκέλνπ 

έηνπο. πνζφηεηα ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 61.5% ηνπ ζπλνιηθνχ δπλακηθνχ.  

Οη εηζαγσγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ  αληαιιαγψλ, αλήιζαλ ζηηο 1,869 

GWh . Γ πνζφηεηα απηή εηζαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αληηζηνηρεί ζε αχμεζε θαηά 26% ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2008, σζηφζν ην κέγεζνο απηφ εηζαγφκελεο πνζφηεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην 

δηάζηεκα Δαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2009, αληηζηνηρεί ζε κείσζε  θαηά 4,3% σο πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο ην δηάζηεκα Δαλνπαξίνπ- επηεκβξίνπ 2009, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2008, αθνχ 

ε εηζαγφκελε πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην δηάζηεκα Δαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2008 ήηαλ 42,7% επί  ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγήο, ελψ ε εηζαγφκελε πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην δηάζηεκα Δαλνπαξίνπ-

επηεκβξίνπ 2009 απνηεινχζε ην 38.4% επί  ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο.  

Σν έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ γηα ην δηάζηεκα Δαλνπαξίνπ – επηεκβξίνπ  2009 αλήιζε ζηα 

-1.013,7 εθ. επξψ. Σν πςειφ  εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο ηάμεσο ησλ  -1.674,6 εθ. επξψ, αληηζηαζκίζηεθε ελ κέξεη 

απφ ην πιεφλαζκα ησλ θαζαξψλ ζπλαιιαγψλ ην νπνίν αλήιζε ζε  661,07 εθ. επξψ. Σα άιια ζηνηρεία ηνπ 

ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ηζνζθειίζηεθαλ, κε ηηο ππεξεζίεο λα ζεκεηψλνπλ πιεφλαζκα 48,31 εθ. 

επξψ θαη  ηα  θαζαξά έζνδα λα ζεκεηψλνπλ έιιεηκκα -48,48 εθ. επξψ.  

Σν ηζνδχγην πιεξσκψλ γηα ην δηάζηεκα Δαλνπαξίνπ – επηεκβξίνπ  2009, έθιεηζε κε γεληθφ 

πιεφλαζκα 54,72 εθ. επξψ ζχκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε  ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ ηεο Ύιβαλίαο.  

Σν δεκφζην ρξένο ην ηξίην ηξίκελν 2009 θπκάλζεθε ζην 35% ηνπ ΎΑΠ δειαδή πεξίπνπ 3,08 δηο 

επξψ, απφ  55,9% ηνπ ΎΑΠ  ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2008.  

Ωζηφζν, ην εμσηεξηθφ ρξένο αλήιζε ζην 23,1% ηνπ ΎΑΠ,  δειαδή ζηα 1,9 δηο επξψ, απφ 18,3% ηνπ 

ΎΑΠ, γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2008.  

Οη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο (ΑΞΔ) ζηελ Ύιβαλία, αλήιζαλ ζηα 579 εθ. επξψ ην δηάζηεκα 

Δαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2009, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Ύιβαλίαο . 

Γ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Ύιβαλίαο, παξνπζηάδεηαη βειηησκέλε, αθνχ ε ρψξα θαηαηάρηεθε ζην 

«Global Competitive Index 2009-2010», ζηελ  96ε ζέζε αλάκεζα ζε 133 ρψξεο, απφ ηελ 108ε ζέζε ην 

πξνεγνχκελν έηνο. Απηπιένλ, ζηε δηεζλή θαηάηαμε ζην ζέκα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ε Ύιβαλία θαηαηάρηεθε  

ζηελ 82ε ζέζε ζε ζχλνιν 183 ρσξψλ απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα  ελψ ην πξνεγνχκελν έηνο είρε θαηαηαγεί 

ζηελ 89ε ζέζε.  

Απίζεο, ζηνλ δείθηε  ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο, ε Ύιβαλία θαηαηάρηεθε ζηελ 53ε ζέζε ζχκθσλα 

κε ηελ έθζεζε «2010 Index of Economic Freedom», ελψ αμηνινγείηαη ζηελ 25ε ζέζε αλάκεζα ζηηο 43 ρψξεο ηεο 

Απξψπεο.  
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Οη κεηαξξπζκίζεηο ζην θνξνινγηθφ θαζεζηψο, ζηελ πξνζέιθπζε Άκεζσλ Ξέλσλ Απελδχζεσλ,  θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο Απηρεηξεκαηηθφηεηαο, έρνπλ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ζην εμσηεξηθφ, σζηφζν, ε 

ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Ύιβαλίαο κεηψλεηαη ιφγσ ηνπ αζαθνχο θαζεζηψηνο ζηα ζέκαηα ηδηνθηεζίαο, θαη 

ιφγσ ησλ πςειψλ επηπέδσλ δηαθζνξάο, αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ζηε λνκνζεζία γηα ηε “λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο”  

Πίλαθαο 5.1: 
Βαζηθνί καθξννηθνλνκηθνί δείθηεο, 

 κ.κ 
3ν 

ηξηκ.08 
3ν 

ηξηκ.09 
Ινπι. Απγ. επη. 

Ολνκαζηηθφ ΎΑΠ δηζ.ιεθ 1078,3 1176,3*    

Μεηαβνιή ΎΑΠ % 6,1 5,8*    

ΐείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή (κεληαία κεηαβνιή 

) 
%   -0,7 0,6 -0,8 

ΐείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή (εηήζηα κεηαβνιή ) % 2,9 2,5 2,2 2,2 2 

ΐείθηεο Ίγθνπ Κχθινπ Αξγαζηψλ Παξαγσγή & 

Καηαζθεπέο      (κεηαβνιή απφ πξνεγνχκελν 

ηξηκ.) 

% 2,1 -4,7    

ΐείθηεο Ίγθνπ Κχθινπ Αξγαζηψλ Παξαγσγή & 

Καηαζθεπέο      (κεηαβνιή απφ αληίζηνηρε 

πεξίνδν) 

% 29,8 10,1    

Ύλεξγία λνχκεξν 140.075 142.062    

Ύλεξγία % 12,62 12,70    

Ώαζηθφο κεληαίνο κηζζφο ιεθ 17.000 18.000    

       

Γεκόζηα Οηθνλνκηθά       

·ζνδα εθαη.ιεθ 208.922 221.276    

·μνδα εθαη.ιεθ 217.374 268.697    

·ιιεηκκα εθαη.ιεθ -8.452 -47.421    

       

Μέζε Ιζνηηκία       

Απξψ ιεθ 121,69 131,54 129,66 131,01 
133,9

4 

USD ιεθ 84,03 92,01 92,08 91,89 92,05 

       

Δπηηόθηα       

Απηηφθην θαηάζεζεο (12κελν %) % 6,59 6,78 6,74 6,79 6,8 

Απηηφθην δαλείνπ (12κελν %) % 13,72 12,27 11,99 12,16 12,67 

Πηγή: Instat, Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ Αιβαλίαο,  

* εθηίκεζε 

5.2. Δμσηεξηθφ Δκπφξην  

ρεδφλ ακεηάβιεην παξέκεηλε ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο Ύιβαλίαο ην έηνο 2009 ζε 

ζρέζε κε ην 2008, ζην χςνο ησλ 327 δηο ALL, σζηφζν ην χςνο ηεο αμίαο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο 

Ύιβαλίαο, ην 2009, ηεο ηάμεσο ηνπ  534.546,2 δηο ALL, ζεκείσζε γηα πξψηε θνξά κεηά ην 2001 ειαθξά κείσζε 

θαηά 3,1%, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, (551,6 δηο ALL), θπξίσο ιφγσ 

κείσζεο ηνπ χςνπο ηεο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ θαηά 8,1% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, απφ 
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112.572 εθ. ALL ή 827,7 εθ. Απξψ ην 2008 ζε 103.398 εθ. ALL  ή  760,2 εθ. Απξψ ην 2009, θαη δεπηεξεπφλησο 

ιφγσ ηεο κηθξήο κείσζεο  θαηά 1,8% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο ησλ αιβαληθψλ εηζαγσγψλ,  απφ 

439.894 εθ. ALL ή 3.234,5 εθ. Απξψ ην 2008, ζε  431.125 εθ. ALL ή 3.170 εθ. Απξψ ην 2009. (Απξψ/ALL=136). 

Ωζηφζν ν φγθνο εκπνξίνπ ηεο Ύιβαλίαο δηαηεξήζεθε ζην πςειφηεξν επίπεδν ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, δειαδή 

ζην δηπιάζην ηεο αμίαο ηνπ φγθνπ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ  2002.  

Γ κηθξή πηψζε ηνπ κεγέζνπο ηεο αμίαο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Ύιβαλίαο ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο, ηεο ηάμεσο ηνπ 3,1% γηα πξψηε θνξά κεηά ην 2001,  ζεκαίλεη ην ηέινο κίαο δεθαεηνχο 

αικαηψδνπο  αχμεζεο ηνπ χςνπο ηεο αμίαο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Ύιβαλίαο κε κέζν εηήζην ξπζκφ 

πάλσ απφ 10%, σζηφζν ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνδειψλεη ζπξξίθλσζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο 

Ύιβαλίαο, νχηε θαη θξίζε ζηελ αιβαληθή νηθνλνκία, ηελ ζηηγκή κάιηζηα πνπ παξά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε, ην 2009 ν εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ν νπνίνο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 

ππεξέβαηλε ην 20%, ζεκείσζε θάκςε  γηα πξψηε θνξά  ζε κία δεθαεηία, ζην 0,3%, δηαηεξψληαο ην εκπνξηθφ 

έιιεηκκα ηεο Ύιβαλίαο γηα ην 2009 ζηα 327.000 εθ. ALL, δειαδή ζην ίδην επίπεδν κε εθείλν ηνπ 2008.  

Πίλαθαο 5.2 

Αμσηεξηθφ Ακπφξην αλά ρψξα (ζε εθαη.ALL) 

   

Ύμία 

ε 

ALL 

Ύμία ζε 

EURO 

(1E=136 

ALL) 

Μεξίδην 

Αηήζηα 

κεηαβνιή 

(2009 

/2008) 

Αμαγσγέ

ο 
Μεξίδην 

Αηήζηα 

κεηαβνιή 

(2009 

/2008) 

Αηζαγσγέο 
Μεξίδην 

 

Αηήζηα 

κεηαβνιή 

(2009/2008) 

Δζνδχγην 

2009 

Δζνδχγην 

2008 

ΑΑ- 27 372740,1 2740,7 69,7% 1,1% 81609,6 78,9% -8,9% 291130,5 67,5% 4,3% -209521 -189599 

Δηαιία   185039,5 1360,5 34,6% -4,7% 64753,8 62,6% -6,9% 120285,7 27,9% -3,5% -55531,9 -54998,3 

Αιιάδα   78750,3 579 14,7% 2,1% 7507,5 7,2% -23,7% 71242.8 16,5% 5,8% -63735,3 -57467,8 

Γεξκαλία   26366,9 193,8 4,9% 3,5% 3526,1 3,4% 16,9% 22840,8 5,2% 1,7% -19314,7 -19446,9 

Δζπαλία 7370,4 54,2 1,3%  1279,3 1,2% 635,8% 6091.1 1,4% 11,7% -4811,8 0 

Γαιιία 9467,5 69,6 1,7%  925 0,9% -3,4% 8542,5 2,0% 109,5% -7617,5 0 

Ύπζηξία 10081,5 74,1 1,8% 18,7% 890,7 0,8% 16,8% 9190,8 2,1% 18,9% -8300,1 -6968,5 

Λνηπέο ρψξεο 

ΑΑ 
55664,1 409,3 1,0% -12,4% 2727,3 2,6% -48,2% 52936,8 12,27% 11,2% -50209,5 -54390,1 

Σνπξθία   30439,3 223,8 5,7% 1,8% 566,1 0,5% -72,5% 29873,2 7,0% 7,3% -29307,1 -25773,1 

Κίλα   26841,56 197,4 5,0% -1,6% 4913,1 4,7% 57,3% 21928,46 5,0% 9,2% -17015,4 -21024,2 

Ρσζία   6958,9 51,1 1,3% -62% 9,9 0,001% 99,2% 6949 1,61 59,9% -6939,1 -16342 

ΠΓΐηΜ   13026,9 95,7 2,4% -11,9% 3162,8 3,0% -4,3% 9864,1 2,2% -14,1% -6701,3 -8180,9 

Κνζζπθνπέδην  10946,9 80,5 2,0% 3,1% 7196,4 6,9% -3,0% 3750,5 0,8% 17,3% 3445,9 4220,4 

Μαπξνβνχλην 3410,6 25 0,6% -12,4% 1368,9 1,3% -41,3% 2041,7 0,4% 30,8% -672,8 771,2 

εξβία 13425,1 98,7 2,5% -33,3% 814,4 0,8% -58,6% 11796,3 2,7% -35,0% -10981,9 -16189,5 

Τπφινηπν    368 9,2%          

ΤΝΟΛΟ   534546,2 3930,5   103438,8  -8% 431107,4  -1,8% 327.668,6 326.544 

 Πηγή: Instat. Επεμεξγαζία, Γξαθείν ΟΕΥ Τηξάλωλ 

Σν πνζνζηφ θάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο εμαγσγέο, ππνινγίδεηαη ζην 24% ην 2009, 

δειαδή  θαηά 1,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο (25,6%).  

Γ ΔΔ-27 απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν εκπνξηθφ  εηαίξν ηεο Ύιβαλίαο θαη γηα ην 2009 θαηέρνληαο ην 

κεγαιχηεξν κεξίδην (69,7%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Ύιβαλίαο, θαη κεξίδην 78,9% 

ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εμαγσγψλ ηεο Ύιβαλίαο, έηνπο 2009, ε νπνία  αλήιζε ζηα 81,6 δηζ. ALL (619,6 εθ. 
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Απξψ). Οη εκπνξηθέο ξνέο Ύιβαλίαο-ΑΑ-27 εθηηκψληαη ζε 372, 7 δηο. ALL (2,8 δηζ. Απξψ), παξνπζηάδνληαο 

αχμεζε 1,1% ζε ζρέζε κε ην 2008. 

Γηα πξψηε θνξά κεηά ην 1997 ζεκεηψζεθε κείσζε ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ ηεο Ύιβαλίαο ζηελ ΑΑ-27 

ηεο ηάμεσο ηνπ 8,9% θαζψο θαη ειαθξά κείσζε ηνπ κεξηδίνπ επί ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο 

Ύιβαλίαο ηεο ηάμεσο ηνπ 0,7%.  

Ύληίζεηα ε αμία εηζαγσγψλ  απφ ηελ ΑΑ-27 ε νπνία αλήιζε ζηα 81,6 δηζ. ALL (619,6 εθ. Απξψ) 

ζεκείσζε αχμεζε θαηά 4,3% απμάλνληαο θαη ην ζρεηηθφ κεξίδην επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ αιβαληθψλ 

εηζαγσγψλ, θαηά 3,9 κνλάδεο ζην 67,5%.  

Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα ΑΑ-27 κε ηελ Ύιβαλία, δηεπξχλζεθε θαηά 20 εθ. ALL πεξίπνπ, απφ 189.599 εθ. 

ALL, ην 2008 ζε 209.521 εθ. ALL ην 2009, δειαδή ην εκπνξηθφ έιιεηκκα απμήζεθε θαηά 12,4% 

Ύπφ ηηο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ, νη ζεκαληηθφηεξνη εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Ύιβαλίαο παξακέλνπλ ε Δηαιία 

κε κεξίδην επί ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Ύιβαλίαο ηεο ηάμεσο ηνπ 34,6% θαη  ε 

Αιιάδα  κε κεξίδην επί ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Ύιβαλίαο ηεο ηάμεσο ηνπ 14,7%.  

εκαληηθφ κεξίδην επί ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Ύιβαλίαο, θαηέρνπλ θαη 

Σνπξθία (5,7%), ε Κίλα (5%),  θαη ε Γεξκαλία κε κεξίδην 4,9% 

Οη εμαγσγέο ηεο Ύιβαλίαο ζε Διιάδα θαη Ιηαιία γηα ην έηνο 2009 αληηζηνηρνχλ ζην 70% πεξίπνπ ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ κε ηελ Δηαιία λα απνηειεί ηνλ πξψην πξννξηζκφ ησλ αιβαληθψλ 

πξντφλησλ, ηεο ηάμεσο ηνπ 62,6% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ θαη ηελ Αιιάδα λα θαηέρεη 

κεξίδην 7,2% επί ηεο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ, ελψ ηα αληίζηνηρα κεξίδηα επί ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ 

εηζαγσγψλ ηεο Ύιβαλίαο, είλαη 27,9% γηα ηελ Δηαιία θαη 16,5% γηα ηελ Αιιάδα.  

Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Αιβαλίαο κε ηελ Ιηαιία απμήζεθε ειαθξψο ζε ζρέζε κε ην 2008, θαηά 

533,6 εθ. ALL απφ 55.531,9  εθ.  ALL ην 2008, ζε 54.998,3 εθ. ALL ην 2009, δειαδή θαηά 0,97% ελψ ην 

εκπνξηθφ έιιεηκκα κε ηελ Αιιάδα απμήζεθε θαηά 6,2 εθ. ALL ζε πνζνζηφ 11,3%,  θαη κε ηελ Σνπξθία θαηά 

3,533 εθ. ALL ζε πνζνζηφ 13,71%. Ύληίζεηα κεηψζεθε ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008, ην εκπνξηθφ έιιεηκκα κε 

ηελ Κίλα θαηά 19%, κε ηελ ΠΓΐΜ θαηά 18%, κε ην Κνζζπθνπέδην, θαηά 18,3%  θαη ζεακαηηθά κε ηε εξβία 

θαηά 87,7%. 

Σα ζεκαληηθφηεξα εμαγφκελα πξντφληα ζηελ ΑΑ-27 είλαη ηα «θισζηνυθαληνπξγηθά» θαη ηα 

«ππνδήκαηα», ησλ  νπνίσλ ε αμία εμαγσγήο ζηελ ΑΑ ζεκείζε αχμεζε 5,1% θαη 3,8% αληηζηνίρσο ζε ALL. Γ 

αμία εηζαγσγψλ ζηελ Ύιβαλία «αγξνηηθψλ πξντφλησλ» απφ ηελ ΑΑ απμήζεθε 8,9%, ελψ αχμεζε ζεκείσζε 

θαη ε αμία εηζαγσγψλ απφ ηελ ΑΑ ησλ νκάδσλ πξντφλησλ «νξπθηά» (3,2%), «κέηαιια» (6%), 

«κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο» (1, 8%).  

5.2.1. Δηζαγσγέο – Κπξηφηεξνη εκπνξηθνί εηαίξνη  

 
Γ ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγσγψλ ηεο Ύιβαλίαο ην έηνο 2009, ζεκείσζε  πηψζε θαηά 1,8% πεξίπνπ ζε 

ζρέζε κε ην έηνο 2008 (πξβι. πίλαθα 5.3), ζηα 431107,4 εθ. ALL, απφ 439083,2 εθ. ALL ην  2008. κε ηελ αμία 

εηζαγσγψλ απφ ηελ πεξηνρή ησλ ΐπηηθψλ Ώαιθαλίσλ λα έρεη κεησζεί θαηά  19,2% ζε ζρέζε κε ην 
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πξνεγνχκελν έηνο. Οη εηζαγσγέο απφ ηελ ΑΑ – 27 αληηζηνηρνχλ ζην 67,5% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ  εο 

Ύιβαλίαο ην έηνο 2009, κε αχμεζε ζε απφιπηεο ηηκέο ηνπ χςνπο ηεο αμίαο ηνπο θαηά 4,3% θαη ζε κεξίδην θαηά 

3,9%. 

Πίλαθαο 5.3:  Δηζαγσγέο Αιβαλίαο αλά νκάδα ρσξψλ 
 

Οκάδα Υσξψλ 
2008 
(ALL) 

2008 
(Δπξψ) 

2009 
(ALL) 

2009 
(Δπξψ) 

Μεηαβνιή 
09/08 (ALL) 

Σύλνιν 439.083,2 3.003 431.107,4 3.271 -1,8% 

Υψξεο ΑΑ 279.207 2.270 291.130,5 2.208,8 4,3% 

ΐπηηθψλ Ώαιθαλίσλ 41.132 334,5 33.250,8 252,28 -19,2% 

Τπφινηπεο ρψξεο 118.744,2 965,4 106.726 810 -10,12% 

             Πηγή: Instat, επεμεξγαζία Γξαθείν ΟΕΥ Τηξάλωλ 

 
Ίζνλ αθνξά ζηηο εηζαγσγέο ηεο Ύιβαλίαο αλά ρψξα, πιελ ηεο Αιιάδαο ε νπνία απνηειεί ηνλ 

δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν πξνκεζεπηή ηεο Ύιβαλίαο, νη ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο πξνκεζεπηέο ηεο Ύιβαλίαο γηα ην 

έηνο 2009, είλαη ε Δηαιία ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ην 27,9% ηεο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εηζαγσγψλ, ε Σνπξθία κε 

7% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εηζαγσγψλ, ε Γεξκαλία κε 5,2% θαη ε Κίλα κε 5%.  Ύπφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο πξνκεζεπηέο ηεο Ύιβαλίαο, ην έηνο 2009, κφλν ε Αιιάδα ζεκείσζε αμηφινγε αχμεζε ηνπ 

κεξηδίνπ ηεο θαηά 1,2 κνλάδεο, ζε κία πεξίνδν κάιηζηα πνπ ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εηζαγσγψλ 

κεηψζεθε θαηά 1,8%, ελψ κηθξή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ 0,7% ζεκείσζε θαη ε Σνπξθία. Γ θίλα 

ζεκείσζε κηθξή πηψζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο θαηά 0,5% ελψ ε Γεξκαλία δηαηεξήζεθε ζην ίδην κε ην 2008 επίπεδν. 

Γ Δηαιία, ν ζεκαληηθφηεξνο πξνκεζεπηήο ηεο Ύιβαλίαο , ζεκείσζε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο επί ηνπ ζπλφινπ 

ηεο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εηζαγσγψλ θαηά 0,5% θαη κείσζε επί ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ ηεο ζηελ Ύιβαλία θαηά 

3,5%. Αληππσζηαθή ήηαλ ε πηψζε ηεο αμίαο εμαγσγψλ ηεο Ρσζίαο γηα ην έηνο 2009, ε νπνία ζρεδφλ 

κεδελίζηεθε, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα 5.4. 

 

Πίλαθαο 5.4: Αμία εηζαγσγψλ Αιβαλίαο, έηνπο 2009  (Πηγή: Instat, επεμεξγαζία Γξαθείν ΟΕΥ Τηξάλωλ) 

 

2008 
(εθ. 

Δπξψ) 
(Δπξψ/
ALL=1

23)) 
 

2008 
(εθ ALL) 

2009 
(εθ. Δπξψ) 

(Δπξψ/ALL=1
31,8) 

 

2009 
(εθ ALL) 

2008 
(Μεξίδην ) 

2009 
(Μεξίδην ) 

Δηήζηα 
Μεηαβνιή 
2009/2008 

Ιηαιία 1012,9 124.587,3 912,63 120.285,7 28,4% 27,9% -3,5% 

Διιάδα 547,2 67.308,5 540,53 71.242,8 15,3% 16,5% 5,8% 

Κίλα 196,3 24.147,5 166,37 21.928,46  5,5% 5,0% - 9,2% 

Σνπξθία 226,3 27.835,3 226,65 29.873,2 6,3% 7,0% 7,3% 

Γεξκαλία 182,6 22.462,9 173,29 22.840,8 5,1% 5,2% 1,7% 

Ρσζία 140,9 17.334,0 52,72 6.949 4,32% 1,61% -6939,1% 

 

Γ αμία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Ύιβαλία, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Αζληθήο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο ηεο Ύιβαλίαο, ην 2009, αλήιζε ζε 71242,8 εθ ALL, ή 540,53 εθ. Απξψ έλαληη 67308,5 εθ. ALL, ή 
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547,2 εθ. Απξψ ην 2008, δειαδή ζεκείσζε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 5,8% πεξίπνπ, ηε ζηηγκή πνπ ε άμηα ησλ 

ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο Ύιβαλίαο ην 2009 κεηψζεθε θαηά 1,8%.  

Ύχμεζε ηεο  αμίαο εμαγσγψλ  πξνο ηελ Ύιβαλία ζε ζρέζε κε ην έηνο 2008, ζεκεηψζεθε  θαη απφ ηηο 

ρψξεο Σνπξθία ηεο ηάμεσο ηνπ 7,3%  θαη Γεξκαλία ηεο ηάμεσο ηνπ 1,7%. Ύληηζέησο πνιχ κεγάιε κείσζε ζε 

ζρέζε κε ην 2008,  ζεκείσζε ε αμία εμαγσγψλ ηεο Ρσζίαο πξνο ηελ Ύιβαλία , ελψ κείσζε ηεο αμίαο εμαγσγψλ 

ζεκεηψζεθε θαη επί ηεο αμίαο εμαγσγψλ  απφ ηελ Κίλα ηεο ηάμεσο ηνπ 9,2%.  

Γηάγξακκα 5.1 

Γεωγραφική κατανομή αξίας εισαγωγών Αλβανίας, έτους 2009

Σερβία; 2,70%

ΠΓΔΜ; 2,20%

Άλλες χώρες; 33%

Τουρκία ; 7%

Γερμανία; 5%

Κίνα; 5%

Ελλάδα; 17%

Ιταλία; 28%

 
              Πηγή: Instat, επεμεξγαζία Γξαθείν ΟΕΥ Τηξάλωλ 

 

Γ ζχλζεζε ησλ εηζαγσγψλ παξνπζηάδεηαη  ιηγφηεξν,  δηεπξπκέλε ην 2009, ζε ζρέζε κε ην 2008 αθνχ 

ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ κεηψζεθε θαηά  4 κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην 2008 θαη ηα 

πξψηα 10 ζε αμία εηζαγφκελα πξντφληα αληηζηνηρνχλ ζην 21% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ. 

ε ζρέζε κε ην 2008, πεξηζζφηεξνη θιάδνη ζεκείσζαλ κείσζε ζηελ αμία ησλ εηζαγσγψλ, φπσο ηα 

«νξπθηά», ηα «παξάγσγα δψσλ» θαη ηα «κέηαιια». Σε κεγαιχηεξε κείσζε ζην χςνο ηεο αμίαο ησλ εηζαγσγψλ 

ζε ζρέζε κε ην 2008, ζεκείσζαλ νη θιάδνη ησλ  «νξπθηψλ», «ιαραληθψλ» θαη «δσηθψλ ιηπψλ», ελψ ηελ 

κεγαιχηεξε αχμεζε ζην χςνο ηεο αμίαο ησλ εηζαγσγηθψλ ξνψλ ζεκείσζαλ νη θιάδνη  «έιαηα πεηξειαίνπ», 

(κεγαιχηεξε αχμεζε ζε αμία), «κεραλνινγηθφο θαη ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο» θαη «πξντφληα μπιείαο». 

Οη θιάδνη «νξπθηά» θαη «κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο» θαηέρνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζπκκεηνρήο 

ζηηο ζπλνιηθέο εηζαγσγηθέο ξνέο ηεο Ύιβαλίαο γηα ην έηνο 2009, κε πνζνζηφ 14,3% θαη 16,4% αληηζηνίρσο, 

ηνπ ζπλφινπ ηεο αμίαο ησλ εηζαγσγψλ ζηελ Ύιβαλία, γηα ην 2009, σζηφζν ε αμία  εηζαγσγψλ ηνπ πξντφληνο  

«νξπθηά», ην 2009 αλήιζε ζηα 61,829 εθ ALL, ζεκεηψλνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 21,4% ζε ζρέζε κε ην 

2008. Άιιεο ζεκαληηθέο νκάδεο πξντφλησλ,  παξακέλνπλ ηα «κέηαιια» θαη ηα «θισζηνυθαληνπξγηθά».  
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Σα πξντφληα κε ην κεγαιχηεξν χςνο αμίαο εηζαγσγψλ, παξέκεηλαλ  ηα «έιαηα πεηξειαίνπ» θαη 

«ειεθηξηθή ελέξγεηα». Σα πξντφληα «θισζηνυθαληνπξγηθά», «αγξνηηθά πξντφληα» θαη «ρεκηθά πξντφληα» 

απνηεινχλ επίζεο ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ εηζαγσγψλ ηεο Ύιβαλίαο.  

Γηάγξακκα 5.2 

Σύνθεση αλβανικών εισαγωγών

Μηχανολογικός 

Ηλεκτρονικός 

Εξοπλισμός 

16%

Ορυκτά

14%

Βασικά μέταλλα 

και προιότα αυτών

12%

Χημικά προιόντα 

και συναφή

8%

Κλωστο

υφαντουργικά 

8%

Προπαρασκευ-

ασμένα τρόφιμα 

και ποτά

8%

Οχήματα

6%

Αγροτικά προιόντα

5% Λοιπά 

23%

 
    Πηγή: Instat, επεμεξγαζία Γξαθείν ΟΕΥ Τηξάλωλ 

 
Ύχμεζε ηνπ κεξηδίνπ επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εηζαγσγψλ ηεο Ύιβαλίαο, ηεο ηάμεσο ηνπ 1,5%  

ζεκείσζε ε θαηεγνξία «ρεκηθά θαη πιαζηηθά πξντφληα», ελψ ε θαηεγνξία «νξπθηά, θαχζηκα, ελέξγεηα» είλαη ε 

κνλαδηθή θαηεγνξία πξντφλησλ γηα ηελ νπνία ην κεξίδην ηεο επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εηζαγσγψλ ηεο Ύιβαλίαο, 

κεηψζεθε θαηά 3,5%. 

Γ αμία εηζαγσγψλ ηνπ θιάδνπ «κέηαιια» απνηειεί ην 12,2% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο Ύιβαλίαο, 

δηαηεξψληαο ην ζρεηηθφ κεξίδην επί ησλ εηζαγσγψλ ζην ίδην επίπεδν ηνπ 2008, ζεκεηψλνληαο  σζηφζν κείσζε 

ηεο αμίαο εηζαγσγψλ απηνχ ηνπ πξντφληνο θαηά 2,1% ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008.  

Γ κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο αμίαο εηζαγσγψλ ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008, ζεκεηψζεθε ζηελ θαηεγνξία 

«Καηαζθεπέο μχινπ θαη είδε απφ ραξηί» φπνπ ε αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2008 αλήιζε ζην 16%. Ύχμεζε ηεο 

αμίαο εηζαγσγψλ ζεκεηψζεθε θαη  γηα ηηο θαηεγνξίεο  «ηξφθηκα, πνηά θαη ηζηγάξα», «ρεκηθά θαη πιαζηηθά 

πξντφληα» θαζψο θαη «κεραλήκαηα θαη αληαιιαθηηθά» θαηά 2%, 12% θαη 1% αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ην 2008.  

Γ αμία εηζαγσγψλ ησλ θιάδσλ «κεραλνινγηθφο θαη ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο», απμήζεθε θαηά 1,7% ην 

2009. εκαληηθά πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο απηήο απνηεινχλ ηα «εμαξηήκαηα κεραλψλ» γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ 

ήδε ππαξρφλησλ κεραλεκάησλ, θαζψο θαη ηα «πξντφληα ηειεπηθνηλσληψλ», φπσο θαιψδηα θιπ αιιά θαη ηα 
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πξντφληα, «νηθηαθέο ζπζθεπέο» ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ «ιεπθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ» θαη ησλ 

«θιηκαηηζηηθψλ».  

Οη εηζαγσγέο ζηηο θαηεγνξίεο «δέξκα θαη πξντφληα δέξκαηνο» θαη «Κισζηνυθαληνπξγία θαη 

ππνδεκαηνπνηία» παξέκεηλαλ ζηαζεξέο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο.  

 

εκαληηθή κείσζε ζηελ αμία εηζαγσγψλ ην 2009 ζε ζρέζε ην πξνεγνχκελν έηνο, ηεο ηάμεσο ηνπ 21%, 

ζεκεηψζεθε γηα ηελ θαηεγνξία «νξπθηά, θαχζηκα, ελέξγεηα», ελψ ειαθξά κείσζε  θαηά 2% παξαηεξήζεθε θαη 

ζηελ θαηεγνξία «Καηαζθεπαζηηθά πιηθά θα κέηαιια» 

 

                                                                Πίλαθαο 5.5  
Δηζαγσγέο Αιβαλίαο 2008-2009 αλά θαηεγνξία πξντφλησλ (ζε εθ. ALL) 

ΔΙΑΓΩΓΔ/Καηεγνξία 2008 2009 κεηαβνιή 
%επί 

ζπλφινπ 
2009 

% 
επί ζπλφινπ 

2008 

Μεηαβνιή 
κεξηδίνπ 

Σξφθηκα, πνηά θαη ηζηγάξα 73.160 74.688 2% 17,3% 16,6% 0,7% 

Οξπθηά, θαχζηκα, ελέξγεηα 78.705 61.941 -21% 14,4% 17,9% -3,5% 

Υεκηθά θαη πιαζηηθά πξντφληα 45.465 50.951 12% 11,8% 10,3% 1,5% 

Γέξκα θαη πξντφληα δέξκαηνο 6.924 6.912 0% 1,6% 1,6% 0,0% 

Καηαζθεπέο μχινπ θαη είδε απφ 
ραξηί 

15.016 17.446 16% 4,0% 3,4% 0,6% 

Κισζηνυθαληνπξγία θαη 
ππνδεκαηνπνηία 

39.582 39.553 0% 9,2% 9,0% 0,2% 

Καηαζθεπαζηηθά πιηθά θα κέηαιια 67.827 66.669 -2% 15,5% 15,4% 0,1% 

Μεραλήκαηα θαη αληαιιαθηηθά 97.059 98.320 1% 22,8% 22,1% 0,8% 

Πηγή: Instat, επεμεξγαζία Γξαθείν ΟΕΥ Τηξάλωλ 
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5.2.2. Δμαγσγέο – Κπξηφηεξνη εκπνξηθνί εηαίξνη  

Γ ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγψλ ηεο Ύιβαλίαο ην έηνο 2009, ζεκείσζε πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 8% 

πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην έηνο 2008 (πξβι. πίλαθα 5.6), κε ηελ αμία εμαγσγψλ πξνο ηελ πεξηνρή ησλ ΐπηηθψλ 

Ώαιθαλίσλ λα έρεη κεησζεί θαηά  17,4% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, θαη ηελ αμία εμαγσγψλ πξνο ηελ ΑΑ 

λα έρεη κεησζεί θαηά 9%. Ύληίζεηα ζεκαληηθή ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ε αχμεζε ηεο αμίαο εμαγσγψλ ηεο 

Ύιβαλίαο πξνο ηηο ρψξεο ηνπ OPEC, θαηά 7 εθ. Απξψ,  αθνχ ε αμία εμαγσγψλ πξνο ηηο ρψξεο απηέο ηα 

πξνεγνχκελα έηε ήηαλ κεδεληθή. ] 

Πίλαθαο 5.6 
Δμαγσγέο Αιβαλίαο αλά νκάδα ρσξψλ, έηνπο 2009  

Οκάδα Υσξψλ  
2008 
(ALL) 

2008 
(Δπξψ) 

2009 
(ALL) 

2009 
(Δπξψ) 

Μεξίδην 
2009 

Μεηαβνιή 
2009/2008  

χλνιν 112.539 914,95 103.438,8 784,8  -8,0% 

Υψξεο ΑΑ 89.607,9 728,5 81.609,6 619,19 78,9% -9,0% 

ΐπηηθψλ Ώαιθαλίσλ 15.460,1 125,7 12.769,4 96,8 12,3% -17,4% 

Τπφινηπεο ρψξεο 7.471,1 60,74 9.059,8 68,73 8,7% 21,2% 

          Πηγή: Instat, επεμεξγαζία Γξαθείν ΟΕΥ Τηξάλωλ 

 
Σν 78,9% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο θαηεπζχλεηαη ζηελ αγνξά ηεο ΔΔ, γηα ηελ 

νπνία θαηαγξάθεθε γηα πξψηε θνξά κεηά ην 1997, κείσζε ηεο αμίαο εμαγσγψλ ζε απφιπηεο ηηκέο θαηά 

8,9% θαη ειαθξά πηψζε ηνπ κεξηδίνπ θαηά 0,7% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο.  

Γ Δηαιία θαη ε Αιιάδα εμαθνινπζνχλ λα είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη αγνξέο γηα ηα αιβαληθά πξντφληα θαη 

γηα ην 2009, ζηηο νπνίεο αλαινγεί ην 62,6% θαη 7,2% αληίζηνηρα  ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. 

Ωζηφζν, ην 2009 ε αμία ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Αιιάδα κεηψζεθε θαηά 23,7%, απφ 9.840,7 εθ. 

ALL  ή 80 εθ. Απξψ ην 2008, ζε 7507,5 εθ. ALL ή 57 εθ. Απξψ ην 2009, ελψ ην αληίζηνηρν κέγεζνο πξνο ηελ 

Δηαιία, κεηψζεθε κφλν θαηά 7%, απφ 69.589 εθ. ALL  ή 565,7 εθ. Απξψ ην 2008, ζε 64753,8 εθ. ALL ή 491,3 εθ. 

Απξψ ην 2009, ηε ζηηγκή πνπ ν ξπζκφο κείσζεο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ ην 2009 έλαληη 

ηνπ 2008 ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 8%. 

Γηάγξακκα 5.3 

Γεωγραφική κατανομή εξαγωγών Αλβανίας, έτους 2009 (σε ALL)

Άλλες χώρες; 

12%

Κοσσυφοπέδι

ο; 7%

Γερμανία; 3%

Ελλάδα; 7%

Κίνα; 5% ΠΓΔΜ; 3%

Ιταλία; 63%

Πηγή: Instat, επεμεξγαζία Γξαθείν ΟΕΥ Τηξάλωλ 
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Θεακαηηθή, θαηά 72,5% ππήξμε ε κείσζε ησλ εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο πξνο ηελ Σνπξθία, αιιά 

θαη πξνο ηελ εξβία θαηά 58,6% , ελψ κείσζε ηεο αμίαο εμαγσγψλ ζεκεηψζεθε θαη πξνο ηελ ΠΓΐΜ θαηά 4,3%, 

αιιά θαη πξνο ην Κνζζπθνπέδην θαηά 3%.  

Ύληίζεηα ε αμία εμαγσγψλ πξνο ηελ Κίλα ζεκείσζε ζεακαηηθή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 57,3%, κε 

αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ θαηά δχν (2) πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο ζην 4,7% ην 2009 απφ 2,7% ην 2008 (πξβι Πίλαθα 5.7), ελψ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 16,9%, 

ζεκείσζε θαη ε αμία εμαγσγψλ ηεο Ύιβαλίαο πξνο ηελ Γεξκαλία κε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ σο πξνο ηε ζπλνιηθή 

αμία ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ θαηά 0,7%, φπσο θαη ε αχμεζε θαηά 16,8% ηεο αμίαο εμαγσγψλ πξνο ηελ 

Ύπζηξία. Αμάιινπ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε δηεχξπλζε ηνπ κεξηδίνπ  ησλ αιβαληθψλ πξντφλησλ πξνο ηελ 

Δζπαληθή  αγνξά, έζησ θαη αλ αθνξά ζρεηηθά ρακειφ χςνο αμίαο εμαγσγψλ ηεο ηάμεσο ησλ 1279,3 εθ. ALL.  

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην κεξίδην επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εμαγσγψλ ηεο Ύιβαλίαο, κεηψζεθε 

κφλν πξνο ηηο αγνξέο ηεο Αιιάδαο θαηά 1,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ηεο  Σνπξθίαο θαηά 1,3 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο θαη ηεο εξβίαο  θαηα 0,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο.  

Πίλαθαο 5.7 
 Αμία εμαγσγψλ Αιβαλίαο, έηνπο 2009 

 

2009 
(εθ. 

Δπξψ) 
(Δπξψ/A
LL=131,8

)) 
 

2009 
(εθ ALL) 

2009 
(Μεξίδην ) 

2008 
(εθ. Δπξψ) 

(Δπξψ/ALL=123) 
 

2008 
(εθ ALL) 

2008 
(Μεξίδην ) 

Δηήζηα 
Μεηαβνιή 
2009/2008 

Ιηαιία 491,3 64.753,8 62,6% 565,7 69.589 61,8% -6,9% 

Διιάδα 57 7.507,5 7,2% 80,0 9.840,7 8,7% -23,7% 

Κνζζπθνπέδην 54,6 7.196,4 6,9% 60,3 7.417,5 6,6% 16,9% 

Κίλα 37,3 4.913,1 4,7% 25,4 3.123,3 2,7% 57,3% 

Γεξκαλία 26,7 3.526,1 3,4% 24,5 3.016 2,7% 16,9% 

ΠΓΓΜ 24 3.162,8 3,0% 26,9 3.306,5 2,9% -4,3% 

Απζηξία 6,7 890,7 0,8% 6,2 

 
762,4 0,6% 16,8% 

εξβία 6,1 814,4 0,8% 16,0 1.966,8 1,7% -58,6% 

Σνπξθία 4,3 566,1 0,5% 16,7 2.062,2 1,8% -72,5% 

Πηγή: Instat, επεμεξγαζία Γξαθείν ΟΕΥ Τηξάλωλ 

 
Γ δηάξζξσζε ησλ εμαγσγψλ ζπλερίδεη λα βαζίδεηαη ζηελ επαλεμαγσγή αγαζψλ ηα νπνία 

παξάγνληαη κε πξψηεο χιεο ηεο επηρείξεζεο πνπ  έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηελ παξαγγειία.  

Σα «θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα» θαηέρνπλ πξσηαξρηθή ζέζε ζηελ ζχλζεζε ησλ αιβαληθψλ 

εμαγσγψλ κε 26%, αθνινπζνχλ ηα «νξπθηά» κε 20%, ηα «ππνδήκαηα» κε 19% θαη ηα «κέηαιια» κε 12%, ηα 

νπνία θαη απνηεινχλ ην 43% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ηεο Ύιβαλίαο (βι. Πίλαθα 5.8).  

Σα πξντφληα «θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα», «ιαραληθά», «πξντφληα δέξκαηνο», «μπιεία» θαη 

«κέηαιια» ζεκείσζαλ   κεγαιχηεξε πηψζε φζνλ αθνξά ζηελ αμία ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ,  ζε ζρέζε κε ην 

2008, ελψ αχμεζε ηεο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ, ζεκείσζαλ ηα πξντφληα «δσηθά παξάγσγα» (8,5%), 

«ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα θαη πνηά» (21,5%), «νξπθηά» (1,5%), «ειεθηξηθφο θαη κεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο» (8,2%) θαη ηέινο ηα «ππνδήκαηα», πνπ ζεκείσζαλ αχμεζε 5,2% ζε ζρέζε κε ην 2008. 
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Γ θαηεγνξία «θισζηνυθαληνπξγηθά θαη ππνδήκαηα» ε νπνία απνηεινχζε ην 46,8% ηεο αμίαο ησλ 

ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Ύιβαλίαο, ην 2009 ζεκείσζε ειαθξηά κείσζε ηεο ηάμεσο  ηνπ 1% ζε ζρέζε κε ην 

2008 θαη ην κεξίδην ηεο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ, κεηψζεθε θαηά 3,4%.  

Σν πξντφλ  «ππνδήκαηα θαη κέξε απηψλ», ην νπνίν απνηειεί ην δεχηεξν ζε αμία εμαγφκελν πξντφλ, 

ζεκείσζε κείσζε  θαηά 7,6% ζε ζρέζε κε ην 2008. 

εκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 40%, γηα ην 2009 ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, παξνπζηάδνπλ 

νη εμαγσγέο ησλ πξντφλησλ ηεο θαηεγνξίαο  «Υεκηθά θαη πιαζηηθά πξντφληα». Ύχμεζε ζε αμία εμαγσγψλ 

ζεκείσζαλ θαη νη θαηεγνξίεο «Σξφθηκα, πνηά θαη ηζηγάξα» θαη «Μεραλήκαηα θαη αληαιιαθηηθά», ηεο 

ηάμεσο ηνπ 7% θαη 6% αληίζηνηρα.  

Γηάγξακκα 5.4 

Σύνθεση αλβανικών εξαγωγών ανά προιόν, έτους 2009

Ξυλεία; 2%

Λαχανικά; 3%

Μηχανές-

Ηλεκτρολ. 

Εξοπλισμός; 5%

Προπαρασκευασμέ

να τρόφιμα; 3%

Λοιπά; 10%

Μέταλλα και 

στοιχεία αυτών; 

12%

Υποδήματα; 19%

Ορυκτά; 20%

Κλωστου

φαντουργικά; 26%

 Πηγή: Instat. Επεμεξγαζία, Γξαθείν ΟΕΥ Τηξάλωλ 

 
ηαζεξφηεηα σο πξνο ηελ αμία εμαγσγψλ, ζεκείσζε ε θαηεγνξία «Οξπθηά, θαχζηκα, Δλέξγεηα», ελψ  

κηθξή κείσζε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ζεκεηψζεθε ζηελ αμία εμαγσγψλ ησλ θαηεγνξηψλ 

«Καηαζθεπέο μχινπ θαη είδε απφ ραξηί» θαη «Κισζηνυθαληνπξγία θαη ππνδεκαηνπνηία», ηεο ηάμεσο ηνπ 

5% θαη 1% αληίζηνηρα. 

 εκαληηθή κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 43% σο πξνο ηελ αμία εμαγσγψλ ην 2009 ζε ζχγθξηζε κε ην 2008, 

ζεκεηψζεθε γηα ηελ θαηεγνξία «Καηαζθεπαζηηθά πιηθά θα κέηαιια» ελψ κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 11% 

παξαηεξείηαη θαη γηα ηελ θαηεγνξία «Γέξκα θαη πξντφληα δέξκαηνο».  

Σν πξντφλ «πεηξειατθά έιαηα», ζεκείσζε ηελ κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο αμίαο εμαγσγψλ κε πνζνζηφ 

αχμεζεο 23,6% ζε ζρέζε κε ην 2008.   

 
 
 

Πίλαθαο 5.8 
 Δμαγσγέο Αιβαλίαο 2008-2009 αλά θαηεγνξία πξντφλησλ (ζε εθαη. Λεθ) 
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ΔΞΑΓΩΓΔ/Καηεγνξία 

2008 2009 κεηαβνιή 
%επί 

ζπλφινπ 
2009 

%επί 
ζπλφινπ 

2008 

Μεηαβνιή 
κεξηδίνπ 

Σξφθηκα, πνηά θαη ηζηγάξα 7.215 7713 7% 7,5% 6,4% 1,1% 

Οξπθηά, θαχζηκα, ελέξγεηα 20.339 20359 0% 19,8% 18,1% 1,7% 

Υεκηθά θαη πιαζηηθά πξντφληα 1.177 1645 40% 1,6% 1,0% 0,6% 

Γέξκα θαη πξντφληα δέξκαηνο 1.738 1552 -11% 1,5% 1,5% 0,0% 

Καηαζθεπέο μχινπ θαη είδε απφ ραξηί 3.619 3428 -5% 3,3% 3,2% 0,1% 

Κισζηνυθαληνπξγία θαη ππνδεκαηνπνηία 48.813 48183 -1% 46,8% 43,4% 3,4% 

Καηαζθεπαζηηθά πιηθά θα κέηαιια 22.492 12909 -43% 12,5% 20,0% -7,4% 

Μεραλήκαηα θαη αληαιιαθηηθά 4.578 4872 6% 4,7% 4,1% 0,7% 

Πηγή: Instat, επεμεξγαζία Γξαθείν ΟΕΥ Τηξάλωλ 
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5.3. Διιελναιβαληθέο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο  

5.3.1. Θεζκηθφ πιαίζην  

Σν πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο θαιχπηεη έλα επξχηαην πεδίν ζεκάησλ. Σν 

πιαίζην νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο Αιιάδνο – Ύιβαλίαο θαζνξίδεηαη απφ ηηο παξαθάησ βαζηθέο ζπκθσλίεο: 

-πκθσλία Οηθνλνκηθήο, Βηνκεραληθήο, Σερληθήο θαη Δπηζηεκνληθήο πλεξγαζίαο    

  (Ν. 1973/91,ΦΑΚ 173 Ύ΄/20.11.91) 

-πκθσλία Ακνηβαίαο Πξνψζεζεο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Δπελδχζεσλ                             

  (Ν. 2069/92, ηζρ. 4.1.1995) 

-πκθσλία Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο  

  (Ν. 2755/99, ΦΑΚ 252/99, ηζρ. 16.12.2000) 

-πκθσλία πλεξγαζίαο ζηνλ Δλεξγεηαθφ Σνκέα  

 (Ν. 3541/2007, ΦΑΚ 47 Ύ΄/ 23.02.2007)  

-Πξσηφθνιια Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο, 12.9.97 θαη 15.10.1997 θαη   

 επηκέξνπο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 (ζπληζηνχλ  Αιιεληθφ ΐάλεην 20 δηζ. δξαρκψλ πξνο ηελ Ύιβαλία σο εληαίν     

 ππόγπαμμα οικονομικήρ ςποζηήπιξηρ, με αθοπμή ηα γεγονόηα ηος 1997)  

-Πεληαεηήο πκθσλία Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο  

 (Ν. 3098/2003, ΦΑΚ 18Ύ/29.01.03, Ν.2996/2002, ΦΑΚ 62 Ύ΄/28.03.2002 θαη   

  Ν. 3530/2007, ΦΑΚ 36 Ύ΄/23.02.2007 - αθνξνχλ ζην ΑΟΎΏ θαη ζηε ρξνληθή    

  επέθηαζή ηνπ)  

-Μλεκφλην Καηαλφεζεο θαη πλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα Πεξηβαιινληηθήο  

 Πξνζηαζίαο θαη πκθσλία γηα ηελ ίδξπζε κφληκεο Διιελν-Αιβαληθήο   

 Δπηηξνπήο γηα ζέκαηα δηαζπλνξηαθψλ πδάησλ. Τπεγξάθεζαλ ζηελ Ύζήλα               

 ζηηο 3.4.2003 θαη εηέζεζαλ ζε ηζρχ πεξί ηα ηέιε 2005, κε ηελ νινθιήξσζε ησλ     

 εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

5.3.2 Διιεληθή επηρεηξεκαηηθή παξνπζία 

 
ηελ Ύιβαλία, ην έηνο 2008, επί ζπλφινπ 1.913 εθ. Απξψ νη Άκεζεο Ξέλεο Απελδχζεηο απφ Αιιάδα 

εθηηκάηαη φηη αλέξρνληαη ζε  535 εθ.  Απξψ, πνζνζηφ ην νπνίν θαζηζηά ηε ρψξα καο ηνλ πξψην μέλν επελδπηή 

ζηελ Ύιβαλία, γηα ην έηνο 2008. ηελ Ύιβαλία δξαζηεξηνπνηνχληαη 270 εηαηξείεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ. Γ 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ παξαηεξείηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα (Αζληθή, Alpha Bank, 

Tirana Bank-Σξάπεδα Πεηξαηψο, Ακπνξηθή), ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα (AMC-COSMOTE), ζηνλ ηνκέα 

εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ (Global Petroleum-ΑΛΠΑ, Mamidoil), θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, ζηνλ ηνκέα παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο (Δαηξηθφ Κέληξν, Κεληξηθή Κιηληθή Ύζελψλ, θ.ά), ηνκέα ηξνθίκσλ (Λνχιεο), ησλ δνκηθψλ 

πιηθψλ (ΣΔΣΎΝ, Alumil), ζην εκπφξην θιπ.  
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ηηο 29 επηεκβξίνπ 2010, μεθίλεζε ηελ παξνζή ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα Τγείαο ηεο Ύιβαλίαο, ην 

λνζνθνκείν HYGEIA HOSPITAL TIRANA, δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 220 θιηλψλ, 12 ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο, 5 

αίζνπζεο ηνθεηνχ, 16 θιίλεο ΜΑΘ. Πξφθεηηαη γηα ηε κεγαιχηεξε ηδησηηθή επέλδπζε , ζηνλ ηνκέα παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Ύιβαλία, χςνπο  60 εθ. Απξψ. 

ηηο 10 επηεκβξίνπ 2010, μεθίλεζε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ην εξγνζηάζην παξαγσγήο ηζηκέληνπ  ηεο 

ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηνπ νκίινπ ΣΔΣΎΝ, “ANTEA Cement Sha”. Πξφθεηηαη γηα επέλδπζε χςνπο 200 εθ. Απξψ 

παξάγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 1,5 εθ. ηφλ. εηεζίσο.   

Απίζεο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί, ε ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα κε ηελ αγνξά 

απφ ηελ Ύιβαλία ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ζε άιιεο πεξηφδνπο ηελ εμαγσγή ειιεληθνχ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

ζηελ Ύιβαλία θαη επηζεκαίλνπκε ην έληνλν ελδηαθέξνλ ηεο ΐΑΓ θαη ειιεληθψλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα 

επελδχζεηο ζηελ Ύιβαλία ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο 

5.3.3 Διιεληθή αλαπηπμηαθή βνήζεηα 

Γ Ύιβαλία είλαη απνδέθηεο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο ε νπνία γηα ηελ πεξίνδν πεξίνδν 2001-2006 

ππεξέβε ηα 200 εθαη. Απξψ. Αάλ εμαηξεζεί ην θφζηνο εθπαίδεπζεο αιβαλνπαίδσλ ζηελ Αιιάδα, ην 

πξναλαθεξζέλ κέγεζνο θπκαίλεηαη πεξί ηα 78,3 εθαη. επξψ, θαζηζηψληαο ηε ρψξα καο έλαλ εθ ησλ πιένλ 

δξαζηήξησλ δσξεηψλ ζηελ Ύιβαλία. Κχξηνη ηνκείο παξέκβαζεο είλαη απηνί ησλ ππνδνκψλ παηδείαο θαη 

πγείαο, θαζψο θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο εππαζψλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ.Απίζεο, ζην πιαίζην ηνπ Αιιεληθνχ ρεδίνπ γηα ηελ Οηθνλνκηθή Ύλαζπγθξφηεζε ησλ Ώαιθαλίσλ 

(ΑΟΎΏ) πξνβιέπεηαη ε δηάζεζε πνζνχ 49.890.000 Απξψ γηα ηελ Ύιβαλία. ·ρεη δε ππνγξαθεί δηκεξήο 

ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΑΟΎΏ κε ρξνληθφ νξίδνληα ηελ πεξίνδν 2002- 2011. 

Ύπφ απηφ ην πνζφ ην 20%, δειαδή 9.978.000 Απξψ, έρεη ήδε δηαηεζεί γηα ηελ επηρνξήγεζε ηδησηηθψλ 

επελδχζεσλ. ·ηζη έρνπλ εγθξηζεί κέρξη ζήκεξα, δεθαπέληε επελδπηηθέο  πξνηάζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη έλδεθα 

(11) έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί. Απίζεο, απφ ην ΑΟΎΏ 498.000 Απξψ πεξίπνπ ην 1% ηνπ ζπλνιηθνχ θνλδπιίνπ, 

δηεηέζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηθξψλ έξγσλ ζηελ Ύιβαλία. Σα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ αθνξνχζαλ 

βειηηψζεηο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε επαξρηαθέο πφιεηο ελψ ρξεκαηνδνηήζεθαλ θαη θάπνηεο δξάζεηο ηνπ 

UNDP. Σν παξειζφλ έηνο ππεγξάθε ε ζπκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νδηθνχ άμνλα αγηάδεο-Κνλίζπνιε-

Ύγ. αξάληα, ην νπνίνπ ην ζπλνιηθφ θφζηνο αλέξρεηαη ζε 29,86 εθαηνκκ. Απξψ θαη ε ειιεληθή ζπκκεηνρή 

κέζσ ηνπ ΑΟΎΏ ζε 23,89 εθαηνκκ. Απξψ. Αθθξεκνχλ πξνο έγθξηζε δχν αθφκε έξγα: α)ε θαηαζθεπή ηεο 

πεξηθεξεηαθήο νδνχ Πσγσλίνπ ζπλνιηθνχ χςνπο 12 εθαηνκκ. Απξψ φπνπ ε ειιεληθή ζπκκεηνρή ζα αλέιζεη ζε 

9,6 εθαηνκκ. Απξψ, β)ε αλαθαίληζε ηνπ θάζηξνπ Ύξγπξνθάζηξνπ ζπλνιηθνχ χςνπο 1,2 εθαηνκκ. Απξψ, ζην 

νπνίν ε ειιεληθή ζπκκεηνρή ζα αλέξρεηαη ζε 960 ρηιηάδεο Απξψ. 

5.3.4. Γηκεξέο Δκπφξην 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Αζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Ύιβαλίαο, ην εκπνξηθφ ηζνδχγην κεηαμχ 

ησλ δχν ρσξψλ γηα ην έηνο 2009, παξακέλεη ζεηηθφ γηα ηελ Αιιάδα, ζηα 63.735,3 εθ. ALL ή 483,5 εθ. Απξψ, 
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απφ 57.467,8  εθ. ALL  ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ζε ALL θαηά  

11,3%.  

Γ Αιιάδα παξακέλεη ν δεχηεξνο ζε αμία εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ  εηαίξνο ηεο Ύιβαλίαο, χςνπο 

78.750,3  εθ. ALL, (579 εθ Απξψ) ην 2009, έλαληη 78.750,3 εθ. ALL, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 2% ζε 

ζρέζε κε  ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε ζπλνιηθή αμία ησλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Ύιβαλίαο κεηψζεθε ην έηνο 2009, ζε 534.546.2 εθ. ALL απφ 551.622 εθ. ην 2008.  

Γ Αιιάδα θαηέρεη ην 14,7% ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εκπνξηθψλ ξνψλ ηεο Ύιβαλίαο, θαη 

παξνπζηάδεη ηε  κεγαιχηεξε δηεχξπλζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο κε ηελ Ύιβαλία ζε ζρέζε κε ην 2008, ηεο 

ηάμεσο ησλ 6,26 εθ. ALL, ζε πνζνζηφ 11,3%. 

Γ αμία ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Αιιάδα αλήιζε ζηα 7.507 εθ. ALL (57,2 εθ. Απξψ) ην 2009 

ζεκεηψλνληαο ζεκαληηθή κείσζε ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ηεο ηάμεσο ηνπ 

24%, ελψ ε αμία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Ύιβαλία αλήιζε ζηα 71.242 εθ. ALL ζεκεηψλνληαο αχμεζε 

θαηά 5,8%  ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, απμάλνληαο ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα 

ηεο Αιιάδνο θαηά 11,3% ζηα 63.735 εθ. ALL, απφ 57.467,8 εθ. ALL ην 2008.   

Σν πνζνζηφ θάιπςεο εμαγσγψλ απφ ηηο εηζαγσγέο αλήιζε ζην  10,5%. Γ Αιιάδα απνηειεί ηνλ 

κνλαδηθφ ζεκαληηθφ εκπνξηθφ εηαίξν ηεο Ύιβαλίαο, ν νπνίνο απμάλεη ην κεξίδην ηνπ επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 

εηζαγσγψλ ηεο Ύιβαλίαο αιιά θαη ηελ αμία ησλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Ύιβαλία κε ξπζκφ πάλσ απφ 5%, ελψ 

παξνπζηάδεη ηε  κεγαιχηεξε δηεχξπλζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο κε ηελ Ύιβαλία γηα ην 2009. Ύλαιπηηθφηεξε 

παξνπζίαζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ Αιιάδνο-Ύιβαλίαο, αθνινπζεί παξαθάησ.  

Πίλαθαο 5.9 
 Δμσηεξηθφ Δκπφξην Διιάδαο – Αιβαλίαο,  2008-2009 (ζε εθαη. Δπξψ) 

Δμσηεξηθό Δκπόξην 01-12/08 01-12/09 
Μεηαβ.% 
(ζε ALL) 

Αμαγσγέο   Ύιβαλίαο  (ζε εθαη. €) 80,00 57,20 -23,7% 

Αηζαγσγέο  Ύιβαλίαο (ζε εθαη. €) 547,20 540,53 5,8% 

Ακπνξηθφ Δζνδχγην 467,28 483,53 11,3% 

Ίγθνο εκπνξίνπ 627,20 597,53 2% 

              Πηγή: Instat, επεμεξγαζία Γξαθείν ΟΕΥ Τηξάλωλ 

 
Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Αζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Αιιάδνο, (ΑΤΑ), 

παξαηεξείηαη απφθιηζε φζνλ αθνξά ζην κέγεζνο ηνπ εκπνξηθνχ ειιίκαηνο ηεο Ύιβαλίαο κε ηελ Αιιάδα, ηεο 

ηάμεσο ησλ 170,5 εθ. Απξψ αθνχ ζχκθσλα κε ηελ  ΑΤΑ, ε αμία ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο Ύιβαλίαο κε ηελ 

Αιιάδα γηα ην έηνο 2009, αλέξρεηαη ζηα 313,024 εθ. Απξψ, κε ηελ αμία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Ύιβαλία 

λα αλέξρεηαη ζηα 389,63 εθ. Απξψ, θαη ηελ αμία ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Αιιάδα, λα αλέξρεηαη ζηα 76,6 

εθ. Απξψ.  
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5.3.4.1.  Δηζαγσγέο Αιβαλίαο απφ Διιάδα 

Γ αμία εηζαγσγψλ ηεο Ύιβαλίαο απφ ηελ Αιιάδα γηα ην 2009, αλήιζε ζε 540,53 εθ. Απξψ, απφ εθ. 

Απξψ ην πξνεγνχκελν έηνο, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 5,8% (ζε ALL) έλαληη ηνπ 2008. Σν πνζφ απηφ αληηζηνηρεί 

ζην 16,5% επί ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο Ύιβαλίαο απφ 15,3% ην 2008, δειαδή ην κεξίδην ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Αιβαλία έρεη απμεζεί πάλσ απφ κηα πνζνζηηαία κνλάδα  ην 2009 ζε ζρέζε 

κε ην 2008, παξά ην γεγνλφο φηη ην 2009 παξαηεξείηαη κείσζε ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο 

Ύιβαλίαο.   

Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Αζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Αιιάδνο, (ΑΤΑ), 

παξαηεξείηαη απφθιηζε ηεο ηάμεσο ησλ 150,9 εθ. Απξψ αθνχ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΑΤΑ, ε αμία 

εηζαγσγψλ ηεο Ύιβαλίαο απφ ηελ Αιιάδα ην 2009 αλήιζε ζηα 389,63 εθ. Απξψ. 

 

Οη εηζαγσγέο ηεο Ύιβαλίαο απφ ηελ Αιιάδα ζε νκάδεο πξντφλησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ θαησηέξσ 

πίλαθα 5.10:            

                                                                    Πίλαθαο 5.10 

Οη εηζαγσγέο απφ Διιάδα ζε νκάδεο πξντφλησλ,  Ιαλνπάξηνο-Γεθέκβξηνο 2008-2009, εθ.€ 

 2008 2009 % κεηαβ. 

χλνια 468,84 486,96 3,9% 

Σξφθηκα, πνηά, θαπλφο 72,48 85,18 17,5% 

Οξπθηά, θαχζηκα, ειεθηξηθφ ξεχκα 193,40 185,00 -4,3% 

Υεκηθά πξντφληα θαη πιαζηηθά πιηθά 44,86 43,99 -1,9% 

ΐέξκαηα θαη δεξκάηηλα πξντφληα 0,35 0,18 -47,9% 

Καηαζθεπέο μχινπ θαη είδε απφ ραξηί 24,62 24,89 1,1% 

Κισζηνυθαληνπξγία θαη ππνδεκαηνπνηία 28,41 25,36 -10,8% 

Καηαζθεπαζηηθά πιηθά θα κέηαιια 61,90 85,13 37,5% 

Μεραλνπξγηθή, εμνπιηζκφο θαη αληαιιαθηηθά 36,51 29,77 -18,5% 

Άιια 6,32 7,46 18,1% 

            Πηγή: Instat, επεμεξγαζία Γξαθείν ΟΕΥ Τηξάλωλ 

 

5.3.4.2.  Δμαγσγέο Αιβαλίαο απφ Διιάδα 

 
Σν ζχλνιν ηεο αμίαο εμαγσγψλ ηεο Ύιβαλίαο πξνο ηελ Αιιάδα γηα ην 2009 αλήιζε ζε 57,20 εθ. Απξψ 

πνπ αληηζηνηρεί ζην 7,2% ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Ύιβαλίαο, έλαληη  80,00 εθ. Απξψ ην 2008 

πνπ αληηζηνηρνχζε ζην 8,80% ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Ύιβαλίαο. ·ηζη, ην 2009 ε αμία 

εμαγσγψλ πξνο ηελ Αιιάδα, ζεκείσζε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 23,7% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ  

2008, φπσο θαη κείσζε σο πξνο ην κεξίδην ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Ύιβαλίαο ζηελ Αιιάδα.  

 Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Αζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Αιιάδνο, (ΑΤΑ), 

παξαηεξείηαη απφθιηζε ηεο ηάμεσο ησλ 3,4 εθ. Απξψ αθνχ ζχκθσλα κε ηελ ΑΤΑ,  ε αμία εμαγσγψλ ηεο 

Αιιάδνο απφ ηελ Ύιβαλία ην 2008 αλήιζε ζηα 76,6  εθ. Απξψ. 
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Οη εμαγσγέο ηεο Ύιβαλίαο πξνο Αιιάδα ζε νκάδεο πξντφλησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα 5.11. 

 

 

Πίλαθαο 5.11 

Οη εμαγσγέο πξνο Διιάδα ζε νκάδεο πξντφλησλ Ιαλνπάξηνο-Γεθέκβξην 2008-2009, εθ.€ 

 2008 2009 % μεταβ. 

χλνια 72,16 55,40 -23,2% 

Σξφθηκα, πνηά, θαπλφο 6,01 6,19 3,0% 

Οξπθηά, θαχζηκα, ειεθηξηθφ ξεχκα 9,82 6,76 -31,2% 

Υεκηθά πξντφληα θαη πιαζηηθά πιηθά 2,38 3,50 46,9% 

ΐέξκαηα θαη δεξκάηηλα πξντφληα 0,27 0,27 -1,1% 

Καηαζθεπέο μχινπ θαη είδε απφ ραξηί 6,16 4,60 -25,4% 

Κισζηνυθαληνπξγία θαη ππνδεκαηνπνηία 27,73 25,10 -9,5% 

Καηαζθεπαζηηθά πιηθά θα κέηαιια 17,59 6,17 -64,9% 

Μεραλνπξγηθή, εμνπιηζκφο θαη αληαιιαθηηθά 0,75 1,18 56,8% 

Άιια 1,44 1,64 14,0% 

Πηγή: Instat, επεμεξγαζία Γξαθείν ΟΕΥ Τηξάλωλ 
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ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ:  
Δπηρεηξείλ ζηελ Αιβαλία  
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6. Φνξνινγηθφ χζηεκα  

6.1.  Φνξνινγηθφ θαζεζηψο 

Γ θνξνινγηθή λνκνζεζία ζηελ Ύιβαλία ππφθεηηαη ζε ζπλερείο αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνινγίεο, ιφγσ 

ηεο ηαρχηαηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Γ θνξνινγηθή ιεηηνπξγία αζθείηαη  απφ ην “Σκήκα Γεληθήο Φνξνινγίαο”. 

Γ ελαξκφληζε ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ κε ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην λφκν 

9920/19.05.2008. Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία ηεο Ύιβαλίαο, παξέρνληαη ζηνλ 

ηζηφηνπν,  www.tatime.gov.al.  

Σα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ζηελ αιβαληθή επηθξάηεηα, ππφθεηληαη ζε (α) Φνξνινγία 

επηρεηξήζεσλ (Φνξνινγία θεξδψλ): 10%, (λ. 9766/09.07.2007 ζε αληηθαηάζηαζε λ. 8438/28.12.1998) (β) 

Φνξνινγία εηζνδήκαηνο: 10% (λ. 9844/17.12.2007)  (γ)Φνξνινγία ζηελ πεγή: 10%, (δ) Φφξν 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ): 20%, (ε)Φνξνινγία Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, θαζψο θαη ζηελ ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο Σειψλ θαηαλάισζεο. Απηπιένλ, επηβάιινληαη εηδηθνί θφξνη ρξήζεο ξαδηνηειενπηηθψλ ζπζθεπψλ, 

ρξήζεο ηειεθσληθνχ αξηζκνχ, ξαδηεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, ξαδηνηειενπηηθψλ κεηαδφζεσλ, θαζψο θαη  

εηδηθή θνξνιφγεζε γηα ηελ άζθεζε αιηείαο θαη γηα εξγαζίεο εμφξπμεο. (πξβι. πίλαθα 7.1) 

 

Αηδηθά θνξνινγηθά θίλεηξα ζεζπίδνληαη γηα ηελ απαιιαγή θνξνινγίαο θαη θαηαβνιήο εηδηθψλ ηειψλ, 

ηφζν γηα ηνπο παξαγσγνχο ειεθηξηθήο Αλέξγεηαο φηαλ ε παξαγσγή ηνπο ππεξβαίλεη ηα 5 MW (N. 

839/05.12.2007), φζν θαη ζηα ηέιε θαπζίκσλ ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή “θαζαξήο ελέξγεηαο” (λ. 

9765/09.07.2007 ν νπνίνο ηξνπνπνίεζε ηνλ λ. 8976/12.12.2002). Eπίζεο, ζην λ. 9856/12.12.2007 

(αληηθαηέζηεζε ηνλ  λ. 7928/27.04.1995), πξνβιέπεηαη πεξίνδνο απνπιεξσκήο ελφο έηνπο, ηνπ ΦΠΎ γηα 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη κεραλέο πνπ πξννξίδνληαη γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο.   

χκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζ. 55 /03.02.2010  απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ «γηα ηελ 

ππνρξεσηηθή ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ θαη άιισλ εγγξάθσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

θνξνινγία», ζεζπίζηεθε ε ππνρξέσζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο.  

  

Γ θνξνδηαθπγή θαη  ςεπδήο δήισζε ζηνηρείσλ επηζχξνπλ ηελ θαηαβνιή πξνζηίκνπ, ηζνδχλακνπ κε 

ην 100% ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ νθεηιφκελνπ θαη ηνπ δεινχκελνπ πνζνχ.  

 

http://www.tatime.gov.al/
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Πίνακαρ 6.1 

Κςπιότεποι υόποι στην  Αλβανία 
Φόπορ Πεπιγπαυή Απαλλαγέρ και εξαιπέσειρ Κλίμακα 

Φφξνο εηζνδήκαηνο Φφξνο επί εηζνδεκάησλ κνλίκσλ 

θαηνίθσλ Αιβαλίαο αλεμαξηήησο 

ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία απηά 

πξνέξρνληαη, ελψ νη κή κφληκνη 

θάηνηθνη ππφθεηληαη ζε 

θνξνιφγεζε εηζνδεκάησλ 

απνθηεζέλησλ ζηελ Αιβαλία. 

-Αθνξνιφγεηα ηα πξψηα 10.000 ιεθ 

κεληαίνπ κηζζνχ 

-Απαιιάζζνληαη ηα επηδφκαηα 

αλεξγίαο, ζπληάμεηο θαη εηζνδήκαηα 

απηναπαζρνινχκελσλ αγξνηψλ 

θαζψο θαη εηζνδήκαηα απνθηεζέληα 

εθηφο ρψξνπ εξγαζίαο, φπσο 

πξνκήζεηεο, ζπκκεηνρή ζε 

πκβνχιηα θηι. 

Γηα εηζνδήκαηα άλσ ησλ 

10.000 Λεθ = 10% 

 

Φφξνο 10% επί ηφθσλ, 

κεηνρψλ θιπ. 

Φφξνο Μηθξψλ 

Δπηρεηξήζεσλ 

Δπηβάιιεηαη ζε επηρεηξήζεηο κε 

θχθιν εξγαζηψλ <8 εθαη. ιεθ 

Απαιιάζζνληαη νη γεσξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

3% επί ηνπ εηήζηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ. Γελ θαηαβάιινπλ 

ΦΠΑ 

Φφξνο επί θεξδψλ 

επηρεηξήζεσλ 

Φφξνο επί θεξδψλ αιβαληθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη θεξδψλ 

αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ 

θηεζέλησλ ζηελ Αιβαλία 

Απαιιάζζνληαη θνξνινγίαο θαη 

θαηαβνιήο εηδηθψλ ηειψλ, νη  

παξαγσγνί ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

φηαλ ε παξαγσγή ηνπο ππεξβαίλεη 

ηα 5 MW (N. 839/05.12.2007),) 

 

10% 

Φφξνο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο 

Πξφθεηηαη γηα θφξν ησλ ΟΣΑ ν 

νπνίνο επηβάιιεηαη επί θηεξίσλ 

θαη αγξνηηθήο γήο πνπ αλήθνπλ ζε 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 

αλεμαξηήησο αλ είλαη ή φρη 

κφληκνο θάηνηθνο ηεο Αιβαλίαο. 

Πεξηνπζία μέλσλ απνζηνιψλ Φφξνο αλά κ2 αλάινγα κε ηε 

πεξηνρή θαη ηε ρξήζε 

Φφξνο κεηαβίβαζεο 

αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο 

H κεηαβίβαζε ηεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο θνξνινγείηαη 

Πεξηνπζία μέλσλ απνζηνιψλ Φφξνο αλά κ2 αλάινγα κε ηε 

πεξηνρή θαη ηε ρξήζε 

Φφξνο λέσλ 

θαηαζθεπψλ 

Γεκνηηθφο θφξνο επί λέσλ 

θαηαζθεπψλ 

 Φφξνο αλά κ2 αλάινγα κε ηε 

πεξηνρή θαη ηε ρξήζε 

Φ.Π.Α. Δπηβάιιεηαη επί φισλ ησλ αγαζψλ Απαιιαγή γηα νξηζκέλεο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, 

παξνρή ππεξεζηψλ, πγείαο, 

εθπαίδεπζεο, ΜΚΟ, δηπισκαηηθέο 

απνζηνιέο, πξνζσξηλέο εηζαγσγέο, 

αγαζά ζε θαζεζηψο δηακεηαθφκηζεο, 

εμαγσγέο θιπ. 

20% 

Δηδηθνί θφξνη Φφξνη ζε θαπλφ θαη ηζηγάξα, 

θαχζηκα, αιθννινχρα θαη κε 

αιθννινχρα πνηά, κεηαιιηθφ λεξφ, 

θαθέ, έιαηα, θαιιπληηθά, αξψκαηα 

Απαιιάζζνληαη: πγξνπνηεκέλν 

αέξην γηα νηθηαθή θαηαλάισζε, 

αηζπιηθή αιθνφιε γηα παξαζθεπή 

πνηψλ γηα εμαγσγή 

Αξψκαηα: 60% 

Νηίδει: 65% 

Κεξνδίλε: 20 ι/ι 

Ακφιπβδε: 33 ι/ι 

νχπεξ: 38ι/ι 

Σζηγάξα: 25 ι/π 

Με αιθννινχρα: 2 ι/ι 

Μεηαιιηθφ λεξφ: 1ι/ι 

Καθέο ςεκέλνο: 80 ι/θ 

Καθέο άςεηνο: 40 ι/θ 

Μπχξα: 30 ι/ι 

Κξαζί: 20 ι/ι 

Λνηπά αιθννινχρα: 130 ι/ι 

Δηζαγσγηθνί δαζκνί Δπηβάιιεηαη δαζκφο 20% επί ηεο 

αμίαο ηνπ εηζαγφκελνπ πξντφληνο 

Απαιιάζζνληαη: 

-αγαζά πνπ απαιιάζζνληαη  ξεηά 

βάζεη δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ 

-Αλζξσπηζηηθή βνήζεηα 

-νξηζκέλεο εηζαγσγέο πνπ 

ρξεζηκεχνπλ ζηελ άληιεζε 

πεηξειαίνπ 

Σν χςνο θπκαίλεηαη απφ  

0-15%, αλάινγα κε ηε 

δαζκνινγηθή θιάζε 

Γηάθνξνη εζληθνί θαη 

δεκνηηθνί θφξνη θαη 

ηέιε 

Σέιε αδεηψλ δηαθφξσλ εηδψλ   

Δηήζην ηέινο 

θπθινθνξίαο 

απηνθηλήησλ 

  -10.000 ι γηα νρήκαηα κέρξη 

θαη 4 ζέζεηο 

-30.000 ι γηα νρήκαηα >4 

ζέζεηο 

-Δηδηθφ ηέινο γηα 

ληηδεινθίλεηα 
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6.1.1. πκθσλίεο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνιφγεζεο 

 
Γ Ύιβαλία έρεη ππνγξάςεη 25 “πκθσλίεο Ύπνθπγήο ΐηπιήο Φνξνιφγεζεο”, κε ηηο ρψξεο: Ύπζηξία, 

Ώέιγην, Ώνπιγαξία, Γαιιία, Αιιάδα, Αιβεηία, Γλσκέλν Ώαζίιεην, Δηαιία, Κίλα, Κξναηία, Μαιαηζία, Μάιηα, 

Μαπξνβνχλην, Μνιδαβία, Ννξβεγία, Οπγγαξία, πΓΐΜ, Πνισλία, Ρνπκαλία, Ρσζηθή Οκνζπνλδία, εξβία, 

νπεδία, Σνπξθία θαη Σζερία. Με ηελ Αιιάδα ε πκθσλία απηή ππεγξάθε ζηελ Ύζήλα, ζηηο 14.07.1995 θαη 

είλαη ζε ηζρχ απφ 01.01.2001. 

6.1.2. Φνξνινγία επηρεηξήζεσλ (Corporate Income Tax) 

 
Ίιεο νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Ύιβαλία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αιινδαπψλ νη νπνίεο είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνπο θνξνινγηθνχο θαηαιφγνπο γηα απφδνζε ΦΠΎ, ππφθεηληαη ζε  

θνξνιφγεζε θεξδψλ 10%, πνπ αλαιχεηαη σο εμήο:(α) ζε θφξν ππεξαμίαο (Capital gains) 10%, (β) ζε 

θφξν εζφδσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ 10%, θαη (γ) ζε παξαθξάηεζε θφξνπ γηα κεξίζκαηα, 10%, γηα 

ηφθνπο 10% θαη γηα Royalties ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, 10%.  

Θα πξέπεη σζηφζν λα δηεπθξηληζηεί φηη ζχκθσλα κε ηελ αιβαληθή λνκνζεζία,  ε θνξνιφγεζε 

θεξδψλ 10%, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ γεληθφηεξε θνξνινγηθή βάζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη σο “πξνζσπηθφ 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα”, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ηα θέξδε δελ θνξνινγνχληαη σο αλεμάξηεηε πεγή θαη 

μερσξηζηά απφ ην ππφινηπν πξνζσπηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα κεξίζκαηα, ηνπο 

ηφθνπο, ηελ ππεξαμία θεξδψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην “πξνζσπηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα”.  

Γ θνξνινγία θεξδψλ, αθνξά γεληθφηεξα, πέξαλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη ηνπο κφληκνπο  θαηνίθνπο ηεο Ύιβαλίαο, 

νη νπνίνη ππφθεηληαη ζε θνξνινγία  θεξδψλ επί ηνπ εηζνδήκαηνο, αλεμαξηήησο ζε πνηα ρψξα απηφ απνθηήζεθε, 

ζε αληίζεζε πξνο ηνπο αιινδαπνχο, νη νπνίνη ππφθεηληαη ζε  θνξνινγία θεξδψλ 10%,  κφλν γηα ην  εηζφδεκα 

ηνπο πνπ απνθηήζεθε ζηελ Ύιβαλία. Σα λνκηθά πξφζσπα ζεσξνχληαη κνλίκσο εγθαηεζηεκέλα (residence) 

ζηελ Ύιβαλία, εθφζνλ έρνπλ κφληκε έδξα ζηελ Ύιβαλία ή δηαζέηνπλ εγθαηαζηάζεηο, επηρεηξήζεηο ή ηδξχκαηα  

πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο επηρεηξεκαηηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Ύιβαλία.  

Σν θνξνινγεηέν εηζφδεκα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηα παξαξηήκαηα 

ηνπ, φπσο πξνβιέπεηαη θπξίσο απφ ηνλ λ. 7661/19.01.1993 “πεξί ινγηζηηθήο”, θαη άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Σα θέξδε πξν θφξσλ πξνθχπηνπλ απφ ηα έζνδα κείνλ ηα έμνδα. Σν ινγηζηηθφ έηνο 

ηαπηίδεηαη κε ην εκεξνινγηαθφ θαηά ην Απξσπατθφ ζχζηεκα.  

Οη θνξναπαιιαγέο γηα δαπάλεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ην εάλ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία εζφδσλ, ή εθφζνλ ζρεηίδνληαη κε ηα ζπλήζε 

δηαρεηξηζηηθά έμνδα ηνπ θνξνινγνχκελνπ ζην πιαίζην ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δηθαηνινγνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα παξαζηαηηθά, θαη εκθαλίδνληαη ζηηο ινγηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο σο κείσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Αλεξγεηηθνχ. 

Οη απνζβέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ,  ππνινγίδνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο ή απφ ην θπζηθφ 

πξφζσπν πνπ θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (πρ ελνηθίαζε 
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θηεξίνπ).Σα πνζνζηά απνζβέζεσλ θπκαίλνληαη απφ 5% έσο 25 % θαη ππνινγίδνληαη είηε κεκνλσκέλα γηα θάζε 

ζηνηρείν ηνπ Αλεξγεηηθνχ ζχκθσλα κε  ην ζχζηεκα ηνπ “άκεζνπ ππνινγηζκνχ”,  είηε κε ην ζπγθεληξσηηθφ 

„νκαδνπνηεκέλν ζχζηεκα”. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε απφζβεζε ππνινγίδεηαη ζηελ αξρηθή αμία (ηζηνξηθφ 

θφζηνο) θαη ζηα θφζηε ζπληήξεζεο, απνθαηάζηαζεο θαη επηζθεπήο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θηήξηα, 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη άιιν εμνπιηζκφ ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ ππεξβαίλεη ηελ εηθνζαεηία, ζε πνζνζηφ  5% 

εηεζίσο, ελψ ηα άπια αγαζά θαη νη δαπάλεο πξψηεο εγθαηάζηαζεο επηρείξεζεο ππνινγίδνληαη κε ζπληειεζηή 

15% εηεζίσο. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ε απφζβεζε ππνινγίδεηαη επί ηεο ελαπνκέλνπζαο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο, απνθαηάζηαζεο θαη επηζθεπήο κείνλ ηα έζνδα απφ πσιήζεηο ή 

άιινπ είδνπο απνδεκηψζεηο. Σα πξντφληα πιεξνθνξηθήο, νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, νη βάζεηο δεδνκέλσλ, 

ηα πξντφληα ινγηζκηθνχ θαη ηα ζπλαθή, ππνινγίδνληαη κε ζπληειεζηή 25% εηεζίσο, ελψ φια ηα άιια ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ ππνινγίδνληαη κε ζπληειεζηή 20% εηεζίσο. 

 

Ο θφξνο πξνπιεξψλεηαη ηελ 15ε εκέξα εθάζηνπ κελφο, γηα ηνπο κήλεο Δαλνπάξην, Φεβξνπάξην, 

Μάξηην, θαη Ύπξίιην, ζηε βάζε ηνπ πνζνχ θνξνιφγεζεο ησλ θεξδψλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εηψλ, 

δηαηξνχκελνπ δηα 2. Γηα ηνπο ππφινηπνπο κήλεο ηνπ έηνπο ε πξνπιεξσκή ηνπ θφξνπ, ππνινγίδεηαη ζηε βάζε 

ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγεηένπ πνζνχ κεηνπκέλνπ απφ ηηο θαηαβνιέο ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ κελψλ, δηαηξνχκελν 

δηα ηνπ 8. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί γηα δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ δχν εηψλ, ηα πνζά 

πξνπιεξσκήο θφξνπ, ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία Νν 5, ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, “γηα ηε 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο”, ε νπνία εθδφζεθε ζηηο 30.10.2006  

 

Γ “κεηαθνξά θεξδψλ” (price transferring or profit transferring) ζην πιένλ επλντθφ θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο, απφ κία εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Ύιβαλία, πξνο κία εηαηξεία ηνπ εμσηεξηθνχ, 

επηηξέπεηαη απφ ηελ Ύιβαληθή λνκνζεζία κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηφζν ε εηαηξεία απφ ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά θεξδψλ φζν θαη ε εηαηξεία ζηελ νπνία κεηαθέξνληαη ηα θέξδε, αλήθνπλ ζηνλ 

ίδην ηδηνθηήηε, θαη ππάξρεη δηαθνξά ζηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία ησλ δχν ρσξψλ. Γ “κεηαθνξά θεξδψλ” κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κέζσ “κεηαθνξάο ηηκψλ” ζην πιαίζην θαη ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ ηνπ ΟΟΎ (Price 

transferring instruction of OECD), είηε κε απεπζείαο “κεηαθνξά ησλ θεξδψλ”. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

“κεηαθνξάο  θεξδψλ” απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλία κεηαμχ ηεο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεσο  θαη ηεο 

αξκφδηαο “Απηηξνπήο γηα ηελ Μεηαθνξά Κεξδψλ” ε νπνία ππάγεηαη ζην “Σκήκα Γεληθήο Φνξνινγίαο”. H 

ζπκθσλία απηή ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ Γεληθνχ ΐηεπζπληή Φνξνινγίαο. 
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6.1.3 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο (Personal Income Tax) 

 
Ίινη νη κφληκνη θάηνηθνη ηεο Ύιβαλίαο, ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο εηζνδήκαηνο 

αλεμαξηήησο ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία απηφ πξνέξρεηαη, ελψ νη κε κφληκνη θάηνηθνη ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε 

κφλν ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο ην νπνίν απνθηήζεθε ζηελ Ύιβαλία. 

 Ωο θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα, ζεσξνχληαη: 

(α) Ύπηά πνπ απνθηήζεθαλ απφ εξγαζία θαη άιια έζνδα πέξαλ ησλ κηζζψλ. Σα εηζνδήκαηα απηά 

θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 10% εάλ μεπεξλνχλ ην πνζφ ησλ 10.000 ALL  ην κήλα. Αάλ ηα έζνδα πέξαλ ησλ 

απνδνρψλ απφ ηελ παξνρή εξγαζίαο, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εθηφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ζπκκεηνρή ζε ζπκβνχιηα, πξνκήζεηεο θηι, ηα πνζά απηά δελ θνξνινγνχληαη. 

(β) Αηζνδήκαηα εθ κεηαθνξάο δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Ύπφ 1-1-2008, ηα εηζνδήκαηα 

απηά ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε 10% επί ηνπ πξαγκαηνπνηνχκελνπ θέξδνπο επί ηνπ Κεθαιαίνπ, Ο 

πξνζδηνξηζκφο ελφο πεξηνπζηαθνχ αγαζνχ σο “αθίλεηεο πεξηνπζίαο”, πξνζδηνξίδεηαη ζηηο νδεγίεο ηνπ 

Γξαθείνπ Καηαγξαθήο Ύθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Office of the Immovable Propertz Registration) 

(γ) Αηζνδήκαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ κεξίζκαηα κεηνρψλ, απφ ηφθνπο, απφ πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο , 

απφ δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, απφ ελνίθηα , απφ πξνζφδνπο θαη άιιεο  ζρεηηθέο πεγέο. Σα 

εηζνδήκαηα απηά θνξνινγνχληαη κε 10%. Σα κεξίζκαηα θαη νη δηαλνκέο θεξδψλ εμαηξνχληαη απφ ηελ 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ζε πεξίπησζε πνπ δηαηίζεληαη απφ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε 

“Φνξνινγία  Δπηρεηξήζεσλ”, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ιήπηεο δηαζέηεη παθέην κεηνρψλ 

ηνπιάρηζηνλ 25% ηεο αμίαο ή ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ή ζε πεξίπησζε πνπ ν ιήπηεο 

δηαζέηεη δηθαίσκα ςήθνπ ή είλαη ζπλέηαηξνο ν νπνίνο δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ην 25% ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ.  

6.1.3.1 Παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο (Withholding Tax) 

ε παξαθξάηεζε θφξνπ 10% , ππφθεηληαη, θάζε θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν είλαη κφληκνο θάηνηθνο 

ηεο Ύιβαλίαο, γηα ηηο θεληξηθέο θαη ηνπηθέο Ύξρέο, γηα ηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, θαη γηα θάζε άιιε 

νληφηεηα ε νπνία ππφθεηηαη ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, θαζψο θαη γηα αιινδαπνχο ησλ νπνίσλ ηα έζνδα 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κφληκε επηρείξεζε ή ίδξπκα ζηελ Ύιβαλία ή απφ αληηπξνζψπνπο ηνπο πνπ δηακέλνπλ 

κφληκα ζηελ Ύιβαλία. Γ παξαθξάηεζε   αθνξά  έζνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Ύιβαλία, θαη ηα 

νπνία πξνθχπηνπλ απφ κεξίζκαηα, απφ δηαλνκή θεξδψλ, απφ ηφθνπο, απφ έζνδα απφ πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα, απφ copy rights θαη royalties, απφ παξνρή ππεξεζηψλ, απφ νξγάλσζε δηνίθεζε θαη ζπκκεηνρή 

ζηε δηνίθεζε ζπκβνπιίσλ, απφ θαηαζθεπέο θαη θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε απηέο, απφ 

παξαζηάζεηο θαιιηηερλψλ ή αζιεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ακνηβψλ πξαθηφξεπζεο   

Γ παξαθξάηεζε θφξνπ, δελ ηζρχεη γηα λνκηθά πξφζσπα θαη ζπλεηαηξηζκνχο θαη θάζε λνκηθή νληφηεηα 

πνπ ππνρξενχηαη λα απνδίδεη  ΦΠΎ, γηα θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε θεξδψλ φηαλ 

ηα έζνδα ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε ζπιινγή γάιαθηνο, θαξπψλ, ειηψλ, ζηαθπιηψλ θηι, γηα λνκηθά πξφζσπα ηεο Ύιβαλίαο ή ηεο 
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αιινδαπήο φηαλ ηα έζνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο δηεζλνχο κεηαθνξάο αγαζψλ θαη επηβαηψλ, γηα 

αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη έζνδα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ππάγνληαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο,  έμσ απφ ηελ Ύιβαλία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ 

απνδεηθλχεηαη απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

6.1.3.2 Παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο “ζηελ Πεγή” (Source Tax) 

Ίινη νη θάηνηθνη ηεο Ύιβαλίαο, νη θεληξηθέο θαη ηνπηθέο Ύξρέο, νη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί, 

θαζψο θαη θάζε άιιε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ππνρξενχληαη ζε 

παξαθξάηεζε θφξνπ ζηελ ΅πεγή΅  ζε πνζνζηφ 10%, γηα ηηο αθφινπζεο πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

εληφο ηεο Ύιβαλίαο. Σφθνη, δηαλνκέο θεξδψλ, παξνρή ππεξεζηψλ, ελνίθηα, κεξίζκαηα , ακνηβέο ζπγγξαθέσλ,  

θαη  πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. 

6.1.4 Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

Με απφθαζε ηνπ αιβαληθνχ θνηλνβνπιίνπ, ηνλ Ύπξίιην ηνπ 1995, (ζε ηζρχ ζηηο 01.07.1996), 

ζεζπίζηεθε ε ππνρξέσζε εγγξαθήο ζηνπο θαηαιφγνπο “Yπφρξεσλ θαηαβνιήο ΦΠΎ”, γηα φια ηα θπζηθά θαη 

λνκηθά πξφζσπα ησλ νπνίσλ ηα έζνδα μεπεξλνχλ ή αλακέλεηαη λα μεπεξάζνπλ ηα 5.000.000 εηεζίσο 

(πεξίπνπ 36.050 Απξψ), θαζψο θαη γηα φια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

εμαγσγέο - εηζαγσγέο αλεμαξηήησο ησλ εηεζίσλ εζφδσλ ηνπο.  

 Γ θαηαγξαθή ζηνπο θαηαιφγνπο, αθνξά φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ ην νπνην ζα πξέπεη λα εγγξαθεί ζηνπο θαηαιφγνπο πνπ ηεξνχληαη ζηα εηδηθεπκέλα «Γξαθεία 

Αγγξαθήο ζηνπο Καηαιφγνπο Τπφρξεσλ Καηαβνιήο ΦΠΎ» ηα νπνία ζηεγάδνληαη ζηηο θαηα ηφπν θνξνινγηθέο 

Ύξρέο. Σα ζπλνιηθά έζνδα, ππνινγίδνληαη ζηε βάζε ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνζνχ γηα θφξνπο. Γ ζεζκηθή ζεκειίσζε ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ΦΠΎ 

εδξάδεηαη ζηνπο λ. 7928/27.04.1995 «ζρεηηθά κε ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο» θαη νη πεξίπνπ 20  ζρεηηθέο 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

Ο ζπληειεζηήο ΦΠΑ είλαη 20% θαη ππνινγίδεηαη επη ηεο αξρηθήο αμίαο πσιήζεσο ησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ. Γ βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ ΦΠΎ, πεξηιακβάλεη ην κεηαθνξηθφ θφζηνο, ην πνζφ αζθάιηζεο, ην 

θνζηνο εηζασγήο, πηζαλνχο θφξνπο πνπ βαξχλνπλ ηελ ηηκή πσιήζεσο ηνπ αγαζνχ ή ηεο ππεξεζίαο, θαη ηνπο 

δαζκνχο. 

Σν δηθαίσκα απαίηεζεο επηζηξνθήο ηνπ ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηνλ λ. 7928, ζεκειηψλεηαη εάλ 

θνξνινγνχκελνο εμαγσγέαο έρεη θαηαβάιιεη ΦΠΎ γηα ηξεηο ζπλερφκελνπο κήλεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη  ην 

ζπλνιηθφ επηζηξεθφκελν πνζφ  μεπεξλά ηα 400.000 Λεθ (3.200 Euro). Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ 

παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ  πξνζθνξά ηαηξηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη θαξκάθσλ θαζψο θαη ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπζθεπαζία θαη ηελ 

παξαγσγή ηνπο.  

Δμαηξνχληαη απφ ηελ θαηαβνιή ΦΠΎ, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ 

επεμεξγαζίαο αγαζψλ κε ζθνπφ ηελ επαλεμαγσγή, εθφζνλ νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη  απφ 
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εγθεθξηκέλα απφ ηηο θνξνινγηθέο Ύξρέο πξφζσπα φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ Κψδηθα Σεισλείσλ, ε παξνρή 

ππεξεζηψλ εθηφο ηεο αιβαληθήο επηθξάηεηαο απφ πξφζσπα ησλ νπνίσλ ε έδξα βξίζθεηαη εληφο ηεο αιβαληθή 

Απηθξάηεηαο, ε παξνρή ππεξεζηψλ ή αγαζψλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο δηεζλείο κεηαθνξέο πξνζψπσλ ή αγαζψλ, ε 

παξνρή ππεξεζηψλ ή αγαζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή λαπηηιία. 

Πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζηε Γεληθή ΐηεχζπλζε Φνξνινγίαο, εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ 

ηελ θαηαβνιή ηνπ ΦΠΎ. Γ Γεληθή ΐηέπζπλζε Φνξνινγίαο, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ θνξνινγνχκελν 

γξαπηψο, εάλ ε πξνζθπγή ερεη γίλεη απνδεθηή. 

 

6.1.5 Σέιε θαηαλάισζεο 

ην θφξν απηφ ππφθεηληαη νη θαησηέξσ θαηεγνξίεο πξντφλησλ φηαλ εηζάγνληαη ή παξάγνληαη ζηελ 

Ύιβαλία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηαλ δελ πξννξίδνληαη γηα εμαγσγή ή επαλεμαγσγή ή δελ βξίζθνληαη ππφ 

θαζεζηψο Σεισλεηαθνχ ή ΐεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ. Σα πξνηφληα απηά είλαη: θαθέο, ρπκνί θξνχησλ, 

εκθηαισκέλν χδσξ θαη κε αιθννινχρα πνηά, κπχξα, θξαζί, αιθννινχρα πνηά  θαη αιθνφιε, θαπλφο θαη ηα 

παξάγσγα ηνπ, έιαηα θαη ηα παξάγσγα ηνπο, θαιιπληηθά , αξψκαηα  

 

6.1.6. Φφξνο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

Πξφθεηηαη γηα θφξν ηεο Σνπηθήο Ύπηνδηνίθεζεο. Ύθνξά θηήξηα θαη αγξνηηθή γε πνπ αλήθνπλ ζε θάζε 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, αλεμαξηήησο αλ είλαη κφληκνο θάηνηθνο εμσηεξηθνχ ή δεη κφληκα ζηελ Ύιβαλία.  

Οη θαηεγνξίεο “ειάρηζηεο θνξνινγηθήο βάζεο”, παξαηίζεληαη  θαησηέξσ: 

 

6.1.6.1  Φνξνινγηθή βάζε Κηεξίσλ (ALL/m2  εηεζίσο) 

 Εψλε 1 Εψλε 2 Εψλε 3 

Καηνηθίεο πξίλ ην 1993 15 10 5 

Καηνηθίεο θηα θαη κεηά ην 1993 30 12 6 

Κηήξηα γηα εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παξνρή ππεξεζηψλ 200 150 100 

Κηήξηα γηα άιιεο ρξήζεηο 

 
50 30 20 

Εψλε 1= Σίξαλα, ΐπξξάρην 

 

Εψλε 2 = Ύπιψλαο, Φηέξη, Ύγ. αξξάληα, Πφγξαδεηο, Κνξπηζά, Αικπαζάλ, Μπεξάηη, Λνχληδα,  

                Ύξγπξφθαζηξν, θφδξα, Καβάηδα, Λέδα  

 

Εψλε 3 = ¨Οιεο νη άιιεο πεξηνρέο 

 

Γηα ηα θηήξηα επί αγξνηηθψλ ή ππαηζξίσλ πεξηνρψλ, ε θνξνινγηθή βάζε είλαη ην 50% ησλ αλαθεξνκέλσλ 

αλσηέξσ. Σα Ννκαξρηαθά ή ΐεκνηηθά πκβνχιηα δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα κεηαβάιινπλ ηελ θνξνινγηθή βάζε 

θαηά +/- 30%. 

 

 



_______________________________________________________________________________ 

5, Rr. Deshmoret e  4 Shkurtit, Tirana, Albania 

  Tel: (003554) 2228980 και 2247323  Fax: 2228979 -  e-mail: ecocom-tirana@mfa.gr 

 

82 

 

6.1.6.2 Φνξνινγηθή βάζε αγξνηηθήο γεο (ALL/m2  εηεζίσο) 

 
Καηεγνξία γεο Εψλε 1 Εψλε 2 Εψλε 3 Εψλε 4 

Δ 5.600 4.200 2.800 1.400 

ΔΔ 4.900 3.500 2.100 1.200 

ΔΔΔ 4.200 2.800 1.400 1.100 

ΔV 3.600 2.300 1.350 1.000 

V 3.000 1.900 1.250 900 

VI 2.400 1.600 1.200 800 

VII-X 1.800 1.400 1.100 700 
 

Εψλε 1= Σίξαλα, ΐπξξάρην, Ύπιψλαο, Φηέξη, Ύγ. αξξάληα, Καβάγηα, Κξνχγηα, Λέδα,  

                Λνχζληα 

 

Εψλε 2 = Μπεξάηη, Αικπαζάλ, Κνξπηζά, ΐέιβηλν, θφδξα, Κνπξκπίλη, Πελθίλη,  

                Κνχζνβα  

 

Εψλε 3 = Ύξγπξφθαζηξν, Πξεκεηή, Πφγξαδεηο, Ληκπξάδ, Νηίκπξα, Μάηη, πεξαληάξη,  

                Μαιαθάζηξα, Νηεκπξίιη, Σεπειέλη 

 

Εψλε 4 = Μπνπιθίδα, Υάο, Κνχηθεο, Σξνπφη Πνχθα, Μηξγθάλα, Μαιζία ε ·ικαδε,  

                Γθξάκο, Φηζέθο 
 



_______________________________________________________________________________ 

5, Rr. Deshmoret e  4 Shkurtit, Tirana, Albania 

  Tel: (003554) 2228980 και 2247323  Fax: 2228979 -  e-mail: ecocom-tirana@mfa.gr 

 

83 

7. Γαζκνί-Οξγάλσζε Σεισλείσλ  

7.1.  Δκπνξηθή πνιηηηθή – ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο 

Γ Ύιβαλία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζεκαληηθή πξφνδν φζνλ αθνξά ζηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηα 

δηεζλή εκπνξηθά πξφηππα θαη δηαδηθαζίεο (πηνζέηεζε λένπ ΐαζκνινγηθνχ Κψδηθα, κεηψζεηο δαζκψλ) ελψ 

ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο πκθσλίαο ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο ΔΔ-Αιβαλίαο ε νπνία ηέζεθε ζε 

ηζρχ  ηνλ Ύπξίιην ηνπ 2009, ε ρψξα έρεη αλαζεσξήζεη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα θαη ηεο 

ελαξκφληζεο ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ  ζηα πξφηππα ηεο ΑΑ. To 2007 ζεκεηψζεθε πξφνδνο ζηελ 

ελίζρπζε ηεο “δπλακηθφηεηαο θαη ηθαλφηεηαο” ηεο Ύιβαλίαο  (Capacity Building) γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ  «ελίζρπζε ηεο δπλακηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο» ησλ θνξέσλ 

θαη νξγαληζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Ακπφξην, ηφζν κε ηνλ λφκν 9777/16.07.2007, “γηα ηελ επηθχξσζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΐεκνθξαηίαο ηεο Ύιβαλίαο θαη ηεο 

Απηηξνπήο ηεο Απξσπαηθήο Κνηλφηεηαο, γηα ην εηήζην πεξηθεξεηαθφ πξφγξακκα CARDS 2006, ηεο Κνηλνηηθήο 

βνήζεηαο γηα ηηο Σεισλεηαθέο Ύξρέο ησλ ΐπηηθψλ Ώαιθαλίσλ”, φζν θαη κε ηνλ λφκν 9814/1.11.2007 “ γηα ηελ 

δηαπίζηεπζε ησλ νξγαληζκψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ελαξκφληζεο” ν νπνίνο αλακέλεηαη λα 

εληζρχζεη ηελ δηαδηθαζία εμαγσγψλ εληζρχνληαο ηελ νξζνινγηθή ξχζκηζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. Απηπιένλ, 

ην 2007 εληζρχζεθε ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο “αγνξάο” κε ηελ ίδξπζε λέσλ ζεζκψλ, φπσο ην “Αζληθφ 

Κέληξν Αγγξαθήο Απηρεηξήζεσλ” (Τπνπξγηθέο Ύπνθάζεηο 505/01.08.2007 θαη 506/01.08.2007) θαη ε  “Aξρή 

Ύληαγσληζκνχ” (ππ΄ αξηζ. 96/30.04.2007  απφθαζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ “γηα ηελ έγθξηζε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο 

θαη ηεο δνκήο ηεο Μνλάδαο Καλνληζηηθήο Ρχζκηζεο ηνπ Ύληαγσληζκνχ”). 

Καηά ηελ δηαδηθαζία έληαμεο ζηνλ ΠΟΑ ε Ύιβαλία ζπλήςε δηκεξείο ζπκθσλίεο κε 14 ρψξεο-κέιε: ΑΑ, 

ΓΠΎ, Καλαδά, Ύπζηξαιία, Δαπσλία, Μεμηθφ, Αιβεηία, Πνισλία, Σζερία, ινβαθία, Σνπξθία, Δλδία, Ώνπιγαξία 

θαη Κηξγηζηάλ. 

Τθίζηαληαη  πκθσλίεο Γηκεξνχο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Δκπνξίνπ κε 20 ρψξεο (κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ νη πΓΐΜ, ινβελία, Ρνπκαλία, Ώνπιγαξία, Κξναηία, Σνπξθία), πκθσλίεο Πξνψζεζεο θαη 

Πξνζηαζίαο ησλ Δπελδχζεσλ κε 30 ρψξεο (ην ζχλνιν ησλ Ώαιθαληθψλ ρσξψλ πιελ εξβίαο-

Μαπξνβνπλίνπ) θαη πκθσλίεο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο κε 19 ρψξεο. Μεηαμχ 

Διιάδνο θαη Αιβαλίαο ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη θαη νη ηξεηο πκθσλίεο. 

ΐηκεξείο ηεισλεηαθέο ζπκθσλίεο έρνπλ ππνγξαθεί κε ηελ Δηαιία, ηελ Αιιάδα, ηε ΠΓΐΜ, ηελ , ηε 

Μνιδαβία, ηε Ώνπιγαξία, ηε ινβελία, ηε Ρνπκαλία, ηε Πνισλία, ηε Σνπξθία, ηε Κξναηία, ηε Κχπξν, ηελ 

εξβία-Μαπξνβνχλην, θαη ηελ Ώνζλία-Αξδεγνβίλε. 

ην πιαίζην ζπκθσληψλ αληαιιαγήο δηθαησκάησλ εμαγσγψλ βαζηθψλ αγαζψλ, ζε εθηέιεζε ησλ 

πκθσληψλ Αιεπζέξνπ Ακπνξίνπ, ηα αιβαληθά ηεισλεία παξέρνπλ ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ηα δηθαηψκαηα ηα 

νπνία ξεηψο αλαθέξνληαη ζηελ πκθσλία, «γηα ηελ ειεχζεξε εμαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ», έρνληαο 

βεβαίσο πξνεγνπκέλσο ζπλππνινγίζεη, ηνλ ξφιν ηεο Γεσξγίαο ζηελ Αζληθή Οηθνλνκία θάζε ζπκβαιιφκελνπ 
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κέξνπο, ηνλ βαζκφ αλάπηπμεο ηνπ ΐηεζλνχο Ακπνξίνπ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, θαη πηζαλέο 

ηδηαηηεξφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηα ζρεηηθά αγξνηηθά πξντφληα. 

7.1.1 Γαζκνινγηθφ θαζεζηψο 

 
Γ Ύιβαλία είλαη κέινο ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Σεισλείσλ, απφ ηνλ Ύχγνπζην ηνπ 1992, ελψ ηνλ 

Δαλνπάξην ηνπ 1985 ππέγξαςε ηε ΐηεζλή πκθσλία TIR (Transport International Routier) ζην πιαίζην ησλ 

Γλσκέλσλ Αζλψλ. Απίζεο,  ηα αιβαληθά ηεισλεία είλαη κέιε ηεο ΐηεζλνχο πλζήθεο ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ 

«Πεξί ακνηβαίαο παξνρήο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ζε ηεισλεηαθά ζέκαηα», θαζψο θαη ηεο ΐηεζλνχο πλζήθεο  

ηνπ Ναηξφκπη «Πεξί ακνηβαίαο παξνρήο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ πξφιεςε θαη έξεπλα παξαβίαζεο ησλ  

ηεισλεηαθψλ θαλφλσλ».  

ην πιαίζην ηεο έληαμεο ηεο ζηνλ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Ακπνξίνπ (ΠΟΑ), ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2000, ε Ύιβαλία κείσζε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν φξν δαζκψλ ηεο ζην 6,75%, απφ 15,3% ην 1998, δειαδή ζε 

πνζνζηφ ρακειφηεξν απφ ηελ ζπκβαηηθή ηεο ππνρξέσζε γηα κείσζε ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ δαζκψλ 

ζην 7,5%, ελψ ην 2007 έιεμε ε  δαζκνινγηθή πξνζηαζία  γηα ζπγθεθξηκέλα είδε ε νπνία πξνβιέπνληαλ ζηε 

ζπλζήθε πξνζρψξεζεο ζηνλ ΠΟΑ (κπχξα, αξψκαηα, μπιεία, ραξηί θαη ζσιήλεο). ηφρνο είλαη ην 2010 νη 

δαζκνί λα πεξηνξηζηνχλ ζην 1%.  

Γαζκνί επηβάιινληαη ζε φια ηα πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νλνκαηνινγία ηνπ ΐηεζλνχο 

Αλαξκνληζκέλνπ πζηήκαηνο (Harmonised System) HS. Οη δαζκνινγηθέο θιάζεηο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηε 

κείσζε ησλ δαζκψλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΠΟΑ, είλαη 0%, 2%, 5%, 6%, 8%, 10%, θαη 15%. ε απηέο 

ηηο δαζκνινγηθέο θιάζεηο πεξηιακβάλνληαη, νη ηφθνη θαη άιιεο ρξεψζεηο πνπ ζπλήζσο επηβάιινληαη ζηα 

πξντφληα ηνπ ελαξκνληζκέλνπ ζπζηήκαηνο, νη πξνηηκεζηαθέο ηηκέο δαζκψλ ζηελ βάζε ζρεηηθψλ δηκεξψλ ή 

πνιπκεξψλ ΐηεζλψλ πκθσληψλ, ηα απηφλνκα κέηξα γηα κείσζε δαζκψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλαθνχθηζε 

απφ ηνπο εηζαγσγηθνχο δαζκνχο νη νπνίνη επηβάιινληαη ζε ζπγθεθξηκέλα αγαζά, θαη άιια κέηξα πνπ 

επηβάιινληαη ζην πιαίζην ηεο αιβαληθήο Ακπνξηθήο Πνιηηηθήο. 

H παξάιεηςε ή ε ςεπδήο δήισζε εηζαγφκελσλ πξνηφλησλ, ελέρεη θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο κε ηε 

κνξθή πξνζηίκνπ. Με πξφζθαηε απφθαζε ζηηο 23 Ύπξηιίνπ 2010, ην πληαγκαηηθφ ΐηθαζηήξην απεθάλζε φηη 

είλαη αληηζπληαγκαηηθή ε δηάηαμε ηνπ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, ε νπνία πξνέβιεπε ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πξνζηίκνπ πξηλ ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο. χκθσλα κε ηελ απφθαζε απηή, ν εηζαγσγέαο 

ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ην 40% ηνπ πξνζηίκνπ καδί κε ην δαζκφ ηνλ νπνίν νθείιεη θαη θαηφπηλ δχλαηαη λα 

πξνζθχγεη θαηα ηεο απνθάζεσο επηβνιήο πξνζηίκνπ, εληφο 5 εκεξψλ. Σν  40% ηνπ πξνζηίκνπ, δελ ζα πξέπεη 

λα μεπεξλά ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ.   

7.1.2 Σεισλεηαθφ θαζεζηψο 

 
Σν αιβαληθφ ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ρσξίδεηαη ζε νθηψ (8) θαηεγνξίεο 

1. Καζεζηψο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο:(Free circulation regime). Ύθνξά ζηηο εηζαγσγέο αγαζψλ ζε 

ειεχζεξε θπθινθνξία, ζε κφληκα ζεκεία πσιήζεσλ ζηελ αιβαληθή επηθξάηεηα. Σα πξντφληα πνπ 
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ππφθεηληαη ζε απηφ ην θαζεζηψο, είλαη επηδεθηηθά φισλ ησλ εκπνξηθψλ πνιηηηθψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε επηβνιή δαζκψλ. 

2. Δμαγσγηθφ θαζεζηψο:(Export). Ύθνξά φια ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζηελ Ύιβαλία κε ζθνπφ ηελ 

εμαγσγή ηνπο. 

3. Καζεζηψο Δλεξγνχ Γηεθπεξαηψζεσο:(Active processing). Ύθνξά ζηα αγαζά αιινδαπήο 

πξνειεχζεσο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ εληφο ησλ αιβαληθψλ ζπλφξσλ, 

θαη ζηα νπνία δελ έρεη επηβιεζεί νηαδήπνηε κέηξν νηθνλνκηθήο/εκπνξηθήο πνιηηηθήο πέξαλ ησλ 

ηεισλεηαθψλ δαζκψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα επεμεξγαζκέλα πξντφληα, ζα επαλεμαρζνχλ. 

4. Καζεζηψο Γηεθπεξαηψζεσο ππφ ηεισλεηαθφ έιεγρν:(Processing under customs control). Ύθνξά 

αγαζά αιινδαπήο πξνειεχζεσο, ζηα νπνία δελ έρνπλ επηβιεζεί νηαδήπνηε κέηξα νηθνλνκηθήο ή 

εκπνξηθήο πνιηηηθήο, θαη  ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ εληφο ησλ αιβαληθψλ 

ζπλφξσλ, ν νπνίνο κεηαβάιιεη ηελ θχζε ηνπο. Οη δαζκνί επηβάιινληαη, φηαλ πεξαησζεί ε δηαδηθαζία 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο. 

5. Καζεζηψο πξνζσξηλήο αδείαο:(Temporary Permit Regime). Ύθνξά κε αιβαληθά πξντφληα, ηα νπνία 

πξννξίδνληαη γηα επαλεμαγσγή, κε κέγηζηε δηάξθεηα παξακνλήο ζην αιβαληθφ έδαθνο κέρξη θαη έλα 

έηνο. Σα πξντφληα απηά, εμαηξνχληαη ηεο επηβνιήο δαζκψλ ή άιισλ κέηξσλ εκπνξηθήο ή νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ επέξρεηαη ζε απηά θακία αιιαγή πιελ ηεο ππνηίκεζεο ηεο αμίαο 

ηνπο. 

6. Καζεζηψο παζεηηθήο δηεθπεξαίσζεο:(Passive Processing). Ύθνξά αγαζά πνπ έρνπλ παξαρζεί 

ζηελ Ύιβαλία θαη έρνπλ εμαρζεί κε ζθνπφ ηελ επαλεηζαγσγή ηνπο, αθνχ πξνεγνπκέλσο, έρνπλ 

ππνζηεί επεμεξγαζία. ηα ηειηθά αγαζά δελ επηβάιινληαη δαζκνί. 

7. Καζεζηψο Γηέιεπζεο:(Transit regime). Ύθνξά ηα αγαζά θαη ηα νρήκαηα ηα νπνία κεηαθέξνληαη κέζσ 

ηεο αιβαληθήο επηθξαηείαο κε ηειηθφ πξννξηζκφ κηα Σξίηε ρψξα. ηα αγαζά απηά δελ επηβάιινληαη 

δαζκνί. 

8. Καζεζηψο Πξνζσξηλήο Απνζήθεπζεο: (Temporary Warehouse Regime). Ύθνξά ηα αγαζά ηα νπνία 

παξακέλνπλ ζηα ηεισλεία, ζε εηδηθνχο ρψξνπο πνπ έρνπλ ειεγρζεί θαη εγθξηζεί απφ ηηο Σεισλεηαθέο 

Ύξρέο, κέρξη λα πξνζδηνξηζηεί ν ηειηθφο ηνπο πξννξηζκφο. 

 

7.1.3. Γαζκνί θαη ΦΠΑ  

7.1.3.1 Δηζαγσγέο 

Σεισλεηαθφο δαζκφο 20%, επηβάιιεηαη ζηα εηζαγφκελα αγαζά. Γ αμία επί ηεο νπνίαο επηβάιιεηαη ν 

δαζκφο, ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αμία ηνπ πξντφληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαζκψλ, θφξσλ, 

αζθαιίζηξσλ, θαη άιισλ πηζαλψλ ρξεψζεσλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί κέρξη ηε ζηηγκή εηζαγσγήο. Δμαίξεζε σο 

πξνο ηνλ ηφπν θαηαβνιήο ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ, πξνβιέπεηαη γηα ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ηα 

κεραλήκαηα,  πνπ εηζάγνληαη γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο, ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο, ησλ θαηαζθεπψλ, ησλ 

κεηαθνξψλ, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αηαηξείαο Παξαγσγήο Γιεθηξηζκνχ ηεο Ύιβαλίαο 

(KESH), νπφηε ν δαζκφο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, θαηαβάιιεηαη ζην αξκφδην Γξαθείν ζην νπνίν είλαη 

εγγεγξακκέλνο ν εηζαγσγέαο, θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο δειψζεσο ΦΠΎ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ θαλνληζηηθή 

Πξάμε Νν 5/06.10.2000 ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ζηελ Ύπφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ  Νν 

49/26.01.2001 θαη ζηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ Νν 122/03/03/2005. 

χκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζ. 3/30.01.2006 θνηλνηηθή νδεγία, εηζαγσγείο κεραλψλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, 

κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ επηζηξνθή πηζησηηθνχ ΦΠΎ (δαζκνχ) ζε πνζνζηφ 100%, εάλ ηα εηζαγφκελα 

πξντφληα ζα εμππεξεηήζνπλ απνθιεηζηηθά ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ππφθεηηαη ζε 

θνξνιφγεζε. Δμαίξεζε απφ ηελ θαηαβνιή εηζαγσγηθνχ δαζκνχ, πξνβιέπεηαη θαη γηα ηα εηζαγφκελα αγαζά, ηα 
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νπνία  ππφθεηληαη ζην θαζεζηψο δηέιεπζεο, ζην θαζεζηψο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, θαη ζην θαζεζηψο 

πξνζσξηλήο αδείαο. Απίζεο, εμαηξνχληαη ηεο ππνρξεψζεσο θαηαβνιήο εηζαγσγηθνχ δαζκνχ θαη νη εηζαγσγέο 

δψλησλ δψσλ «θνχξζαο», νη εηζαγσγέο αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε 

εξγαζηψλ αλαδήηεζεο θαη εμφξπμεο πεηξειαίνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη εηζαγσγέο αγαζψλ θαη ε παξνρή 

ππεξεζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο επηρεηξήζεηο, πηζηνπνηεκέλα 

απφ Αζληθφ Γξαθείν Πεηξειαίνπ (National Petroleum Agency).  

7.1.3.2 Δμαγσγέο 

Σα εμαγφκελα αγαζά απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξεψζεσο θαηαβνιήο ΦΠΎ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΐήισζε Αμαγσγήο, ε νπνία δηαηίζεηαη απφ ην Γξαθείν Αμαγσγηθψλ ΐαζκψλ (UDA 

form). Απηπιένλ, νη εμαγσγείο κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ επηζηξνθή πηζησηηθνχ ΦΠΎ, γηα ζπλαιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο εμαγσγηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηνπ 

πηζησηηθνχ θφξνπ κηαο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ, είλαη πςειφηεξν απφ ην πνζφ ΦΠΎ πνπ έρεη δεισζεί γηα ηελ 

ίδηα πεξίνδν, νη θνξνινγνχκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πηζησηηθφ πεξίζζεπκα γηα ηελ 

επφκελε θνξνινγηθή πεξίνδν. Αάλ νη θνξνινγνχκελνη παξνπζηάδνπλ πηζησηηθφ θνξνινγηθφ πνζφ γηα ηξεηο 

κήλεο, θαη ην πνζφ απηφ μεπεξλάεη ηα 400.000 ALL ηφηε δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ επηζηξνθή θφξνπ. Σν πνζφ 

επηζηξνθήο, ππνινγίδεηαη ζηελ βάζε ηεο ζπλνιηθήο κεληαίαο αμίαο ησλ εμαγσγψλ πξνζηηζεκέλνπ ηνπ πνζνχ 

ηνπ ΦΠΎ. Γ δηαδηθαζία επηζηξνθήο θφξνπ ζηνπο εμαγσγείο, βαζίδεηαη ζηελ ζρεηηθή νδεγία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ «Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ επηζηξνθήο ΦΠΎ ζηνπο εμαγσγείο ζηελ βάζε αλάιπζεο 

θηλδχλνπ». χκθσλα κε απηή ηελ νδεγία, νη εμαγσγείο πνπ θαηαηάζζνληαη σο «ειάρηζηνπ θηλδχλνπ», 

πξνεγνχληαη ζηελ επηζηξνθή ΦΠΎ. Ωο ειάρηζηνπ θηλδχλνπ ζεσξνχληαη νη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

παξάγνπλ ή ζπζθεπάδνπλ ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ηνπο κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή, δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο 

εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα πάλσ απφ ηξία ρξφληα, θαη έρνπλ ειεγρζεί θνξνινγηθά, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά 

ηελ ηειεπηαία δηεηία.  
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7.2 Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηεισλεηαθψλ Αξρψλ 

Σα αιβαληθά ηεισλεία, ζπληζηνχλ έλαλ ειαζηηθφ, απνηειεζκαηηθφ αμηφπηζην δεκφζην θνξέα, ν νπνίνο 

δηέπεηαη απφ ηελ Ύξρή ηεο ΐηαθάλεηαο, ζηα Απξσπατθά πξφηππα, πξνζηαηεχνληαο ηελ Κνηλσλία απφ 

παξάλνκε δηεζλή δηαθίλεζε πξντφλησλ θαη πξνζψπσλ. Απηπιένλ, ην αιβαληθφ ηεισλεηαθφ ζχζηεκα, αθ΄ ελφο 

εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ, κέζσ ησλ απνηειεζκαηηθψλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ, ηελ 

αλάπηπμε ηνπηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ, θαη ηελ είζπξαμε ησλ  δαζκψλ γηα ηνπο νπνίνπο 

έρεη ηελ αξκνδηφηεηα, θαη αθεηέξνπ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία  ηνπ θαηάιιεινπ «πιαηζίνπ» γηα ηελ αλάπηπμεο 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζχγρξνλσλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ,  θαη ηελ 

δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ ηεισλεηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

Γ ιεηηνπξγία ησλ αιβαληθψλ ηεισλείσλ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο ΐηεχζπλζεο Σεισλείσλ 

(DGC) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο Ύιβαλίαο, ηεο νπνίαο ε νξγάλσζε θαη δηάξζξσζε ξπζκίδνληαη απφ 

ηνλ Σεισλεηαθφ Κψδηθα (λ. 8449/27.01.1999), ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηηο νδεγίεο θαη ηα πξφηππα ηεο EE 

(θαλνληζκφο  EEC No. 2913/92/12.10.1992). Σν λνκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ αιβαληθψλ ηεισλείσλ, 

απαξηίδνπλ, πέξαλ ηνπ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, ν λφκνο 8474/14.04.1999 «Πεξί ηεο ζπλδπαζκέλεο 

νλνκαηνινγίαο ησλ αγαζψλ» ν νπνίνο ζεκειηψλεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 2263/2000/EC ηεο ΑΑ πνπ ηξνπνπνίεζε 

ην Παξάξηεκα Δ ηνπ Καλνληζκνχ ECC 2658/87, ην Π.ΐ. No 205/13.04.2009 «Πεξί ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

ηεισλεηαθνχ Κψδηθα»  ην νπνίν ζεκειψλεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 2454/1993/EC, θαη νη ζπκθσλίεο Αιεπζέξνπ 

Ακπνξίνπ  πνπ έρεη ζπλάςεη ε Ύιβαλία. 

Γηνηθεηηθά νη ηεισλεηαθέο Ύξρέο ρσξίδνληαη ζε πέληε πεξηθεξεηαθέο Γεληθέο ΐηεπζχλζεηο, ηεο θφδξα, 

ησλ Σηξάλσλ, ηνπ Πφγξαδεηο, ηνπ Ύπιψλνο, θαη ηνπ Ύξγπξνθάζηξνπ. Γ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε, ηνπ 

Ύπηνκαηνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο Σεισλεηαθψλ ΐεδνκέλσλ, (Automatic System for Custom Data) ASYCUD, ην 

νπνίν έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ UNCTAD θαη εθαξκφδεηαη ζε πάλσ απφ 80 ρψξεο, ζπλέβαιιε ζηελ ελνπνίεζε 

ησλ ηεισλείσλ φισλ ησλ πεξηθεξεηψλ κε απνηέιεζκα ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ηεισλεηαθψλ ππεξεζηψλ, 

απφ ηελ ππνβνιή ηεισλεηαθήο δήισζεο σο ηηο πιεξσκέο. 

Σα ζεκαληηθφηεξα ηεισλεία είλαη: Καθαβηάο, Ύξγπξνθάζηξνπ, Qafe Bote Ύγ. αξάληα , ιηκάλη Ύγ. 

αξάληα, Υηκάξα, Ύπιψλνο. ΐπξξαρίνπ, εελγμηλ, Hani i Hotit θφδξα, Marine Kukes, Bllate Diber, Qafe Thane 

Πφγξαδεηο, Kapshtice Κνξπηζά, Σξείο Γέθπξεο, Πξεκεηή.  

 



_______________________________________________________________________________ 

5, Rr. Deshmoret e  4 Shkurtit, Tirana, Albania 

  Tel: (003554) 2228980 και 2247323  Fax: 2228979 -  e-mail: ecocom-tirana@mfa.gr 

 

88 

7.3. Δκπνξηθέο ζρέζεηο κε ΔΔ- Άξζε δαζκψλ 

Οη εκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο Αιβαλίαο κε ηελ Δπξσπατθή ·λσζε, ξπζκίδνληαη πιένλ, απφ ηελ 

πκθσλία ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο ΔΔ-Αιβαλίαο ε νπνία ππεγξάθε ηνλ Δνχλην ηνπ 2006 θαη ηέζεθε 

ζε ηζρχ Γ ζπκθσλία απηή, θαζνξίδεη ρξνλνδηάγξακκα πεξαηηέξσ απειεπζέξσζεο ησλ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ κε πξννδεπηηθή κείσζε ησλ δαζκνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ θαη θαηάξγεζε ησλ κε-δαζκνινγηθψλ 

πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ. Γ νινθιεξσηηθή απειεπζέξσζε δαζκψλ, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα 

πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζεί ην 2011. ε εθαξκνγή ηεο ελδηάκεζεο ζπκθσλίαο νη πιένλ δξαζηηθέο κεηψζεηο 

δαζκψλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2006. Ίια ηα πξντφληα πνπ εμάγνληαη απφ ηε Ύιβαλία είλαη ειεχζεξα 

δαζκψλ, εθηφο απφ ηα αγξνηηθά πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 7.1 

Πίλαθαο 7.1 
Αγξνηηθά πξντφληα πνπ εμαηξνχληαη ηεο άξζεο δαζκψλ 

 

Κσδηθφο Αλαθνξά Πεξηγξαθή Καζεζηώο ζην πιαίζην ηεο 
Δλδηάκεζεο Σπκθσλίαο 

0102,0201,0202 Παξάγξαθνο 1 άξζξνπ 27 ηεο 
ελδηάκεζεο ζπκθσλίαο 

Μνζραξίζην γάιαθηνο 
θαη βνδηλφ 

Αξρή ηνπ πιένλ επλννχκελνπ 
θξάηνπο 

07 θαη 08 Παξάγξαθνο 1 άξζξνπ 27 ηεο 
ελδηάκεζεο ζπκθσλίαο 

Λαραληθά θαη θξνχηα Άξζε δαζκψλ επί ηεο αμίαο, 
αιιά άιινη εηδηθνί δαζκνί 

παξακέλνπλ 

1701 θαη 1702 Παξάγξαθνο 1 άξζξνπ 27 ηεο 
ελδηάκεζεο ζπκθσλίαο 

Εάραξε Γαζκνινγηθέο πνζνζηψζεηο 
γηα 1000 ηφλνπο 

220410 θαη 220421 Παξάξηεκα 1 Πξσηνθφιινπ 3 
ηεο ελδηάκεζεο ζπκθσλίαο 

Πνηνηηθνί αθξψδεηο 
νίλνη θαη νίλνη απφ 
θξέζθα ζηαθχιηα 

Άξζε δαζκψλ κέρξη 
πνζφηεηαο 5000 hl 

220429 Παξάξηεκα 1 Πξσηνθφιινπ 3 
ηεο ελδηάκεζεο ζπκθσλίαο 

νίλνη απφ θξέζθα 
ζηαθχιηα 

Άξζε δαζκψλ κέρξη 
πνζφηεηαο 2000 hl 

Οη θσδηθνί γηα 
πέζηξνθεο, 
θππξίλνπο, 

ηζηπνχξεο  θαη 
ζπλαγξίδεο 
16041311 
16041319 

Παξάξηεκα ΙΙΙ ηεο ελδηάκεζεο 
ζπκθσλίαο 

Πέζηξνθεο, 
ηζηπνχξεο, 
ζπλαγξίδεο, 

Kππξίλνη 
 

Διεχζεξα δαζκψλ κέρξη 50 
ηνλ. Πέζηξνθαο 

Διεχζεξα δαζκψλ κέρξη 20 
ηνλ. Κππξίλσλ 

Διεχζεξα δαζκψλ κέρξη 20 
ηνλ. ζπλαγξίδαο 

Διεχζεξα δαζκψλ κέρξη 20 
ηνλ. ηζηπνχξαο 

 

Οη θσδηθνί  
16042050 

160416 
16042040 

 αξδέιεο 
Αληδνχγηεο 

6% απφ ην MFN γηα 100 ηνλ. 
Πνζφζησζεο ζαξδέισλ 
Διεχζεξα δαζκψλ έσο 1000 
ηνλ. Πνζνζηψζεηο γηα 
αληζνχγηεο, κε αχμεζε 
πνζφζησζεο γηα ην επφκελν 
έηνο ζηνπο 1600 ηνλ 
 

 
Ίζνλ αθνξά ζηα πξντφληα πνπ εμάγνληαη απφ ηελ ΑΑ ζηελ Ύιβαλία, ην 2007 θαηαξγήζεθαλ πιήξσο 

νη δαζκνί ζηα βηνκεραληθά πξντφληα, κε εμαίξεζε νξηζκέλα “επαίζζεηα” πξντφληα, ησλ νπνίσλ νη δαζκνί ζα 

κεησζνχλ εληφο ηεο επφκελεο πεληαεηίαο, φπσο ηα άιαηα, ην ηζηκέλην ηχπνπ Portland, νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

θαπζίκσλ, νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θαιιπληηθψλ θαη απνξξππαληηθψλ, νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πιαζηηθψλ, 

ππνδεκάησλ, θαη νηθνδνκηθψλ πιηθψλ φπσο ηνχβια θαη ράιπβαο νηθνδνκηθήο ρξήζεο, ηα  κεηαρεηξηζκέλα 
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ειαζηηθά απηνθηλήησλ, θαη νη μχιηλεο επηπιψζεηο. Γηα ηα βηνκεραληθά πξντφληα ηα νπνία δελ ππάγνληαη ζην 

θαζεζηψο ηεο πιήξνπο απειεπζέξσζεο ησλ δαζκψλ, ηνλ Δαλνπάξην ηνπ 2007 πξαγκαηνπνηήζεθε κείσζε 

δαζκψλ θαηά 80% (N. 9590/27.07.2006). Απίζεο, κεηψζεηο δαζκψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη γηα ηα αγξνηηθά 

πξντφληα, κε εμαίξεζε εθείλα πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο “επαίζζεηα”, ή “εκη-επαίζζεηα”  γηα ηα νπνία 

πξνβιέπεηαη πξννδεπηηθή κείσζε δαζκψλ εληφο ηεο επφκελεο πεληαεηίαο. Γ απειεπζέξσζε ησλ δαζκψλ ησλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαηαγξάθεηαη θαησηέξσ ζηνλ πίλαθα 7.2  

Πίλαθαο 7.2 
Απειεπζέξσζε δαζκψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

Κσδηθφο Αλαθνξά Πεξηγξαθή Καζεζηψο ζην πιαίζην ηεο 
Δλδηάκεζεο πκθσλίαο 

Οη θσδηθνί πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα 

θεθάιαηα γηα ηελ 

Γεσξγία 

Παξάξηεκα ΔΔ (α) ηεο ελδηάκεζεο 

ζπκθσλίαο 

701 δαζκνινγηθέο θιάζεηο 

πξσηνγελψλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ πνπ δελ 

ζεσξνχληαη επαίζζεηα γηα 

ηελ Ύιβαλία 

Διεχζεξα δαζκψλ 

Οη θσδηθνί πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα 

θεθάιαηα γηα ηελ 

Γεσξγία 

Παξάξηεκα ΔΔ (β) ηεο ελδηάκεζεο 

ζπκθσλίαο 

495 δαζκνινγηθέο θιάζεηο 

πξσηνγελψλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ πνπ ζεσξνχληαη 

εκη-επαίζζεηα γηα ηελ 

Ύιβαλία 

Κιηκαθνχκελε κείσζε δαζκψλ 

10019091 

10019099 

Παξάξηεκα ΔΔ (γ) ηεο ελδηάκεζεο 

ζπκθσλίαο 

ηηάξη Διεχζεξα δαζκψλ ζην πιαίζην ησλ 

δαζκνινγηθψλ πνζνζηψζεσλ 20.000 

ηνλ. 

Οη θσδηθνί ησλ 

θεθαιαίσλ 05, 13, 14, 

15, 17, 19,21,29, 33, 35 

θαη 38 

Παξάξηεκα ΔΔ (α) ηνπ πξσηνθφιινπ 

2 ηεο ελδηάκεζεο ζπκθσλίαο 

148 δαζκνινγηθέο θιάζεηο 

επεμεξγαζκέλσλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ πνπ δελ 

ζεσξνχληαη επαίζζεηα γηα 

ηελ Ύιβαλία 

Διεχζεξα δαζκψλ 

Οη θσδηθνί ηνπ 

θεθαιαίνπ 22 

Παξάξηεκα ΔΔ (β) ηνπ πξσηνθφιινπ 

2 ηεο ελδηάκεζεο ζπκθσλίαο 

Ύιθννινχρα 

νηλνπλεπκαηψδε 

Διεχζεξα δαζκψλ 

Κσδηθνί απφ ηα 

θεθάιαηα 07, 18,19,20, 

21, 22, 23 θαη 24 

Παξάξηεκα ΔΔΔ (β) ηνπ πξσηνθφιινπ 

2 ηεο ελδηάκεζεο ζπκθσλίαο 

103 δαζκνινγηθέο ηάμεηο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ιαραληθψλ, 

θαθάν/ζνθνιάηαο, 

πξντφληα, ζπζθεπαζκέλα 

ιαραληθά θαη θξνχηα, 

ινπθάληθα, εκθηαισκέλν 

λεξφ, κπχξα θαη θαπλά 

Κιηκαθνχκελε κείσζε δαζκψλ εληφο 

πεληαεηίαο 

Κσδηθνί απφ ηα 

θεθάιαηα 04 θαη 21 

Παξάξηεκα ΔΔ (δ) ηνπ πξσηνθφιινπ 

2 ηεο ελδηάκεζεο ζπκθσλίαο 

Γάια θαη Ώνχηπξν 

Κέηζαπ 

Διεπζέξα δαζκψλ ζην πιαίζην ησλ 

δαζκνινγηθψλ πνζνζηψζεσλ10.000 

ηνλ. 

 

220410 

220421 

 

Παξάξηεκα Ι ηνπ πξσηνθφιινπ 3 

ηεο ελδηάκεζεο ζπκθσλίαο 

 

Πνηνηηθνί αθξψδεηο νίλνη 

θαη νίλνη θξέζθσλ 

ζηαθπιηψλ 

6% απφ ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο Αξρήο ηνπ Πιένλ 

Δπλννχκελνπ Κξάηνπο, 

 γηα 100 ηνλ.  

Πνζφζησζεο ζαξδέισλ 

Διεχζεξα δαζκψλ έσο 1000 ηνλ.  

Πνζνζηψζεηο γηα αληζνχγηεο, κε 

αχμεζε πνζφζησζεο γηα ην επφκελν 

έηνο ζηνπο 1600 ηνλ 
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7.4 Δκπνξηθέο ζρέζεηο κε γεηηνληθέο ρψξεο- Άξζε δαζκψλ 

 
ηηο 26 Δνπιίνπ 2007 ηέζεθε ζε ηζρχ ε πκθσλία CEFTA γηα ηηο πέληε ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Απξψπεο, νη νπνίεο επηθχξσζαλ ηελ ζρεηηθή ζπκθσλία, δειαδή γηα ηελ Ύιβαλία, ηελ πΓΐΜ, ην Μαπξνβνχλην , 

ηελ Μνιδαβία, θαη γηα ηελ “πξνζσξηλή Ύξρή ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ”.  Σν αιβαληθφ Κνηλνβνχιην, επηθχξσζε ηελ 

πκθσλία CEFTA 2006, ζηηο 21 Μαξηίνπ 2007 (N. 9696/21.03.2007). Γ ζπκθσλία CEFTA 2006, ζηνρεχεη ζηελ 

δεκηνπξγία “Πεξηνρήο Αιεπζέξνπ Ακπνξίνπ” (FTA) ζηε Ννηηναλαηνιηθή Απξψπε ζην πιαίζην ηεο ελνπνίεζεο 

ησλ πθηζηάκελσλ 32 δηκεξψλ πκθσληψλ Αιεπζέξνπ Ακπνξίνπ ζηελ πεξηνρή. Γ δηαδηθαζία αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί εληφο ηνπ 2011. 

Πξφθεηηαη γηα κία ζπκθσλία πνπ εθηφο ησλ παξαδνζηαθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηηο πκθσλίεο Αιεπζέξνπ 

Ακπνξίνπ, πεξηιακβάλεη θαη ξπζκίζεηο γηα ην “Ακπφξην Τπεξεζηψλ”, γηα ηα δηθαηψκαηα “πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο”, γηα ηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ ΐεκνζίνπ θαη γηα ηελ πξνψζεζε Απελδχζεσλ. Γ 

πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ΑΑ κέζσ ηνπ “ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ”, γλσζηνχ 

σο “Mέζν Πξνεληαμηαθήο Ώνήζεηαο”(IPA).  

ην πιαίζην ηεο CEFTA 2006 πξνβιέπεηαη ε θαηάξγεζε δαζκψλ γηα φια ηα βηνκεραληθά πξντφληα, 

θαζψο θαη ε απειεπζέξσζε ζπγθεθξηκέλσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ γηα θάζε ρψξα. Σα πξντφληα ηεο Ύιβαλίαο 

ηα νπνία ζεσξήζεθαλ “επαίζζεηα” πξνζηαζίαο ησλ εηζαγσγψλ ηνπο απφ ηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο νη νπνίεο 

επηθχξσζαλ ηελ ζπκθσλία, πιελ ηνπ Κνζπθνπεδίνπ, είλαη ηα “γαιαθηνθνκηθά”, ην “θξέαο πνπιεξηθψλ”, ην 

“βνδηλφ θξέαο”, ζρεδφλ φια ηα ιαραληθά, ηα θξνχηα γηα ηα νπνία πξνβιεπφηαλ εληαίνο δαζκφο αλεμαξηήησο 

ρψξαο εηζαγσγήο, φπσο πνξηνθάιηα, κάλγν , ζχθα, ιεκφληα θηι, ν θαθέο, ην ηζάη, νξηζκέλνη ζπφξνη, ν ζίηνο, 

ζρεδφλ φια ηα πξντφληα αιεχξσλ, θαζψο θαη νξηζκέλνη ζπφξνη θαη θαξκαθεπηηθά βφηαλα κε εμαίξεζε ηα 

εηζαγφκελα απφ ηελ Κξναηία θαη ην Κνζζπθνπέδην.  

Ίζνλ αθνξά ζηα πξνζηαηεπφκελα “κεηαπνηεκέλα” αγαζά, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηα πξντφληα 

“επεμεξγαζκέλνπ θξέαηνο”, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε πνζνζηψζεηο, θαη πξνγξακκαηηζκέλεο κεηψζεηο δαζκψλ κε 

εμαίξεζε ηα εηζαγφκελα απφ Κξναηία, θαη Κνζπθνπέδην. Οη εηζαγσγέο δάραξεο, παξαζθεπαζκέλσλ 

ιαραληθψλ, αιθννινχρσλ πνηψλ  θαη κε επεμεξγαζκέλσλ δεξκάησλ,  ππφθεηληαη ζε πνζνζηψζεηο θαη 

πξνγξακκαηηζκέλε κείσζε δαζκψλ.  

  Οη πθηζηάκελεο πκθσλίεο Αιεπζέξνπ Ακπνξίνπ γηα ηελ Ύιβαλία, πέξαλ ηεο  CEFTA, είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο ππνγξαθήο θαη απφ ηελ Ύιβαλία, ηνλ Δνχλην ηνπ 2001, απφ θνηλνχ κε άιιεο Ώαιθαληθέο ρψξεο 

(Ώνζλία-Αξδεγνβίλε, Κξναηία, εξβία θαη Μαπξνβνχλην, Ρνπκαλία θαη πΓΐΜ), ηνπ  Μλεκνλίνπ Καηαλόεζεο 

γηα Φηιειεπζεξνπνίεζε & Γηεπθόιπλζε ηνπ Δκπνξίνπ ζην πιαίζην ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο γηα ηε 

ΝΑ Δπξψπε ην νπνίν πξνέβιεπε ζηαδηαθή, ακνηβαία εμάιεηςε δαζκνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ έσο ην 2008, ζε 

πνζνζηφ 90% επί ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ εκπνξίνπ. 

ην πιαίζην εθαξκνγήο απηνχ ηνπ Μλεκνλίνπ, έρνπλ ππνγξαθεί δηκεξείο πκθωλίεο Διεπζέξνπ 

Δκπνξίνπ, κε ηελ πΓΐΜ (29.03.2002), ηελ Κξναηία (27.02.2002), ηελ Ρνπκαλία (21.02.2003), ηελ Ώνπιγαξία 

(27.03.2003), ηελ Ώνζλία-Αξδεγνβίλε (28.04.2003),ην Κνζζπθνπέδην (07.07.2003), ηελ εξβία/Μαπξνβνχλην 
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(13.11.2003) θαη Μνιδαβία (13.11.2003). ε ηζρχ έρνπλ ηεζεί νη πκθσλίεο κε πΓΐΜ (15.7.2002), Κξναηία 

(01.06.2003), Ρνπκαλία (01.01.2004), Ώνπιγαξία (01.09.2003) θαη Κφζνβν (01.10.2003). ηηο 14 Μανπ 2007, 

επηθπξψζεθε ε  πκθσλία Αιεπζέξνπ Ακπνξίνπ κεηαμχ Ύιβαλίαο θαη Σνπξθίαο (Ν. 9733/14.05.2007), ε νπνία 

είρε ππνγξαθεί ζηα Σίξαλα ηνλ ΐεθέκβξην ηνπ 2006.  

Γ πκθσλία απηή, ε νπνία έρεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο „αζχκκεηξεο‟ ζπκθσλίαο δηφηη πξνβιέπεη 

δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο θαη θαζεζηψηα δαζκνινγηθήο κεηαρείξηζεο γηα ηηο δχν ρψξεο,  αλακέλεηαη λα εληζρχζεη 

ην εκπφξην κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ θπξίσο ζηνπο ηνκείο ησλ βηνκεραληθψλ θαη αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη 

λα πξνζδψζεη πεξαηηέξσ ψζεζε ζηηο ηνπξθηθέο επελδχζεηο ζηελ Ύιβαλία.  

Οη δαζκνί ζηα εμαγφκελα ηνπξθηθά βηνκεραληθά πξντφληα πξνο ηελ Ύιβαλία ζα κεησζνχλ ζηαδηαθά 

θαη ζα εμαιεηθζνχλ εληειψο ζην ηέινο κίαο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ πέληε εηψλ, ελψ δελ πξνβιέπεηαη θάηη 

αλάινγν γηα ηα αιβαληθά βηνκεραληθά πξντφληα. Απηπξφζζεηα, ε πκθσλία πξνβιέπεη ηελ απάιεηςε ησλ 

δαζκψλ ζε ζεηξά αιβαληθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ εμάγνληαη ζηελ Σνπξθία θαη ηελ χπαξμε 

πνζνζηψζεσλ γηα ηα αληίζηνηρα ηνπξθηθά.  
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8. Άζθεζε Δπηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Αιβαλία  

8.1 Δπέλδπζε ζηελ Αιβαλία 

8.1.1 Σν επελδπηηθφ πεξηβάιινλ 

 
Σν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ Ύιβαλία έρεη απμεζεί ζεκαληηθά κεηα ην 2007, αθνχ είρε πξνεγεζεί 

ε δηαδηθαζία κεηαξπζκίζεσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα ε νπνία μεθίλεζε ην 2005 , ε ππνγξαθή ηνλ Δνχλην ηνπ 2006 

ηεο ελδηάκεζεο πκθσλίαο ζηελ πνξεία ηεο ζχλαςεο ηεο πκθσλίαο ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο κε ηελ ΑΑ, 

(1ε  Ύπξηιίνπ 2009) θαη ε πξφζθιεζε ηεο Ύιβαλίαο ζην ΝΎΣΟ, ζην νπνίν έγηλε πιήξεο κέινο ην 2008. 

Γ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο, νη ρακειέο ηηκέο γεο θαη αθηλήησλ, ν πςειφο ξπζκφο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, ην ρακειφ θφζηνο, ε απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο επηρείξεζεο, ν εληαίνο ρακειφο 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηεο ηάμεσο ηνπ 10%, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ρακεινχ θφζηνπο ην νπνίν επηδεηθλχεη 

πςειφ βαζκφ κάζεζεο θαη επηζπκία γηα εμέιημε θαη θνηλσληθή θαηαμίσζε θαζψο θαη ε πξνζαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ζην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν, είλαη νξηζκέλνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζέιθπζε 

ησλ επελδπηψλ θαη αληηζηαζκίδνπλ ην ρακειφ επίπεδν ππνδνκψλ, ην ρακειφ επίπεδν δηαβίσζεο, ηηο αδπλακίεο 

ζηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ παξαγσγνχ ιφγσ έιιεηςεο νινθιεξσκέλσλ δηθηχσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλήο 

σθειείαο (πρ. χδξεπζε , απνρέηεπζε, ειεθηξηζκφο, ηειεθσλία θηι), ην ρακειφ επίπεδν πξνζθνξάο ππεξεζηψλ 

πγείαο θαη παηδείαο, ηα ειιηπή νδηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα θαη ηα πξνβιήκαηα ζηηο κεηαθνξέο πξνζψπσλ 

θαη εκπνξεπκάησλ, ηελ εθηεηακέλε δηαθζνξά θαη  ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ «μεπιχκαηνο ρξήκαηνο», αιιά θαη 

ην κεγάιν πξφβιεκα ηνπ ειιηπνχο ζπζηήκαηνο εγγξαθήο θαη θαηνρχξσζεο ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ αθηλήησλ.  

Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ην επελδπηηθφ πεξηβάιινλ, ηνπο πφξνπο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηηο 

ζπκθσλίεο ειεπζέξνπ εκπνξίνπ, ηηο ΐηεζλείο ζπκθσλίεο,   ηηο ππνδνκέο θαη ηα δίθηπα, παξέρνληαη ζην «Πξψην  

Μέξνο» ηνπ παξφληνο, ελψ ζηνηρεία γηα ην νηθνλνκηθφ πεξηβάινλ, ηελ νηθνλνκία ηεο Ύιβαλίαο, ην εμσηεξηθφ 

εκπφξην θαη ηηο δηκεξέηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κε ηελ Αιιάδα, παξέρνληαη ζην «ΐεχηεξν Μέξνο» ηνπ παξφληνο.  

8.1.2   Δπελδπηηθνί θνξείο – ζεζκηθφ πιαίζην 

 
               ηηο 13 επηεκβξίνπ 2010, εγθξίζεθαλ νη ηξνπνινγίεο ηνπ λφκνπ «πξνζηαζίαο ησλ μέλσλ 

επελδχζεσλ» κε ηηο νπνίεο ζσξαθίζηεθε αθφκε πεξηζζφηεξν  ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο γηα ηηο ζεκαληηθέο 

Ξέλεο Απελδχζεηο ζηελ Ύιβαλία, ελψ ζηηο 21 επηεκβξίνπ 2010, θαηαηέζεθαλ ζην αιβαληθφ θνηλνβνχιην, 

νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζην λφκν γηα ηελ «θαηαπνιέκεζε μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο», ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηφζν νη ηξάπεδεο φζν θαη ηα κε ηξαπεδηθά νηθνλνκηθά ηδξχκαηα ζα 

ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα  ηε “Γεληθή ΐηεχζπλζε  Καηαπνιέκεζεο 

Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο», ζρεηηθά κε ηνπο αξηζκνχο ινγαξηαζκψλ θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ησλ πειαηψλ ηνπο, 

θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία δηαζέηνπλ πιένλ ηνπ ελφο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, 

αλεμαξηήησο ηνπ πνζνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ.  
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8.1.2.1  Ο Δπελδπηηθφο  Οξγαληζκφο  ηεο Αιβαλίαο (AIDA) 

Σνλ Ύχγνπζην 2010 δεκηνπξγήζεθε φ λένο νξγαληζκνχ πξνψζεζεο επελδχζεσλ ηεο Αιβαλίαο, 

AIDA (Albanian Investment Development Agency), ν νπνίνο απνξξφθεζε κεηαμχ άιισλ θαη ηνλ αιβαληθνο 

νξγαληζκφο γηα ηηο Απελδχζεηο ζηελ Ύιβαλία ALBINVEST. Γηα ην λέν θνξέα πξνψζεζεο θαη αλάπηπμεο 

επελδχζεσλ ζηελ Ύιβαλία (AIDA), πξνβιέπνληαη πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο πέξαλ ηεο επηθέληξσζεο κφλν 

ζηελ πξνψζεζε ηεο Ύιβαλίαο ζηνπο μέλνπο επελδπηέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη παξνρή 

ζπκβνπιψλ θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο μέλσλ επελδπηψλ, ζην πιαίζην 

ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ ηα νπνία ηίζεληαη απφ ην ΐηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ AIDA  φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

χςνο ηεο επέλδπζεο, ν ηνκέαο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θηι. είλαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη 

ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειιεί ηνλ αξκφδην θνξέα γηα 

ηελ εθαξκνγή  θαη επνπηεία ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζηελ πξνψζεζε θαη πξνζέιθπζε μέλσλ 

επελδχζεσλ. Ύπφ ηηο βαζηθέο απνζηνιέο ηνπ  AIDA είλαη ε παξνρή βνήζεηαο θαη «δηάρπζεο» ησλ επελδχζεσλ 

ζηελ αιβαληθή επηθξάηεηα θαη ε ελίζρπζε ηεο αλαηαγσληζηηθφηεηαο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Γ ζηειέρσζε ηνπ AIDA δέλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αθφκε, σζηφζν ηα ζηειέρε ηνπ ALBINVEST ηνλ νπνίν έρεη 

δηαδερζεί ν AIDA,  έρνπλ εθπαηδεπηεί ζε 11 ρψξεο θαη πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε ελλέα  (9 γιψζζεο.  

Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ νξγαληζκνχ AIDA, είλαη: Albanian Business and Investment Agency Blv. 

"Gjergj Fishta", P. Shallvare, Tirana, Tel: +355 4 2252 886, ext 116, Fax: +355 4 2222 341 E-mail: 

executive.assistant@albinvest.gov.al, Web: www.albinvest.gov.al , ελψ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ 

ALBINVEST, είλαη: Albinvest: Blvd. Zhan D; Ark , Nr. 3, Tirane, Tel. +355 4 22 52 886, 22 22 341, web: 

www.albinvest.gov.al). 

 Ίζνλ αθνξά ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ AIDA, ν εθηειεζηηθφο ηνπ ΐηεπζπληήο, ν νπνίνο δηνξίδεηαη απφ ην 

ΐηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ νπνίνπ  πξνεδξεχεη ν Πξσζππνπξγφο,  ζα είλαη αξκφδηνο γηα φια ηα ζέκαηα ηνπ 

λένπ θνξέα κεηαμχ δχν ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ΐηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ,. Απηπιένλ, πξνβιέπεηαη ε 

εθπξνζψπεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο ζην ΐηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Αηδηθφηεξα γηα ηηο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Αλέξγεηα, πξνβιέπεηαη εηδηθφ ηκήκα εληφο ηνπ AIDA, αιιά νη 

ηερληθέο δηαδηθαζίεο εμαθνινπζνχλ λα ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο δηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο, Ακπνξίνπ θαη Αλέξγεηαο ηεο Ύιβαλίαο, ελψ νη  δηαδηθαζίεο εγγξαθήο θαη αδεηνδφηεζεο 

εμαθνινπζνχλ λα ππνζηεξίδνληαη απφ ην Αζληθφ Κέληξν Αγγξαθήο θαη ην Αζληθφ Κέληξν Ύδεηνδφηεζεο ζην 

νπνίν έρεη ήδε ηδξπζεί έλα εηδηθεπκέλν ηκήκα γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Αλέξγεηαο. Σέινο, 

πξνβιέπεηαη θαη ε on line παξνρή πιεξνθφξεζεο.  

 

 

http://mc/compose?to=axecutive@albinvest.gov.al
http://www.albinvest.gov.al/
http://www.albinvest.gov.al/
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8.1.2.2  Γηεζλείο πλζήθεο θαη πκβάζεηο Πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ.  

 Γ  Ύιβαλία είλαη κέινο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Ακπνξίνπ απφ ην 2000. Απίζεο, ε Ύιβαλία είλαη 

κέινο ηνπ Γξαθείνπ Παξνρήο Γηκεξψλ Δγγπήζεσλ γηα ηηο Δπελδχζεηο (MIGA: Multirateral Investment 

Guarntee Agency) απφ ηηο 15 Οθησβξίνπ 1991. Σν Γξαθείν απηφ παξέρεη εγγπήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

θηλδχλνπο κή εκπνξηθνχ /νηθνλνκηθνχ ραξθηήξα , φπσο γηα παξάδεηγκα νη πνιηηηθέο θξίζεηο. Μαδί κε ηελ 

πλζήθε πξνζρψξεζεο ζηελ MIGA, ε Ύιβαλία έρεη ππνγξάςεη θαη ηε πλζήθε ηεο Νέαο Τφξθεο ηνπ 1958 

«πεξί αλαγλψξηζεο θαη επηβνιή ησλ αμηψζεσλ ησλ μέλσλ Γηαηηεζηψλ» θαζψο θαη ηε πλζήθε ηεο 

Γελεχεο γηα ηελ «Αθηέιεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ μέλεο ΐηαηηεζίεο». 

 Απηπιένλ νη επελδπηέο ζηελ Ύιβαλία απφ ηηο Γλσκέλεο Πνιηηείεο, θαιχπηνληαη απφ ηνλ «Οξγαληζκφ 

Πξνζηαζίαο ησλ Ιδησηηθψλ Δπελδχζεσλ εθηφο ΖΠΑ» (OPIC) ν νπνίνο ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε 

ησλ ΓΠΎ, θαη θαιχπηεη ηνπο επελδπηέο ησλ ΓΠΎ απφ θηλδχλνπο ζρεηηθά κε ειιείςεηο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνκέα, 

απφ θηλδχλνπο ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη απν θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ζηα 

δηαηηζέκελα θεθάιαηα γηα ηελ επέλδπζε.  

Σέινο, ε Ύιβαλία έρεη ππνγξάςεη ζπκθσλίεο απνθπγήο δηπιήο θνξνιφγεζεο κε 27 ρψξεο, θαη 

δηκεξείο ζπκθσλίεο γηα ηελ πξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ, κε 29 ρψξεο.  

8.1.2.3 Εψλεο Διεχζεξσλ Οηθνλνκηθψλ πλαιιαγψλ  

Σν 2007 ςεθίζηεθε ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην δεκηνπξγίαο “Αιεπζέξσλ Οηθνλνκηθψλ Βσλψλ” (Ν. 

9789/19.09.2007), δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ, ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αζθεζνχλ θάζε είδνπο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, απφ νηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ηεο Ύιβαλίαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ, ην νπνίν δηαζέηεη 

ηε ζρεηηθή άδεηα απφ ηελ αξκφδηα δηνίθεζε ηεο  “Αιεχζεξεο Οηθνλνκηθήο Βψλεο”, ε νπνία κπνξεί λα έρεη 

κέγηζηε δηάξθεηα κέρξη θαη 35 έηε, αλαιφγσο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ «Φνξέα 

ΐηαρείξεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Βψλεο» θαη ηνπ «ΐηαρεηξηζηή» πνπ αγνξάδεη ηα δηθαηψκαηα άζθεζεο 

ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ “Αιεχζεξεο Οηθνλνκηθήο Βψλε”, 

Σν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα απηψλ ησλ Βσλψλ είλαη φηη ελζαξξχλνπλ ηηο μέλεο επελδχζεηο ζηελ ρψξα, 

θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ επεμεξγαζκέλσλ-ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, πξνζθέξνληαο, γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο δψλεο πνπ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ψο «βηνκεραληθά πάξθα»,  θίλεηξα φπσο απαιιαγή επηβνιήο 

δαζκψλ θαη απφδνζεο ΦΠΎ.  Σν κεηνλέθηεκα ηνπο είλαη φηη πηζαλφηεηα ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο θνξνινγηθνί 

παξάδεηζνη, κε απνηέιεζκα απψιεηα εζφδσλ γηα ηελ Κπβέξλεζε. 

Μέρξη ζήκεξα (Οθηψβξηνο 2010), δελ έρνπλ θαηαγξαθεί νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ δψλε νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Αιεχζεξεο  

Οηθνλνκηθέο Βψλεο, παξέρνληαη ζην νηθείν θεθάιαην ηνπ παξφληνο, Μέξνο Ύ΄, Κεθάιην 3.4.2. 

8.1.2.4 Δκπνξηθά θαη επηρεηξεκαηηθά θέληξα  

Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα έρνπλ αλαπηπρζεί κεγάια εκπνξηθά θαη επηρεηξεκαηηθά θέληξα ζηα νπνία 

πξνζθέξνληαη ζπλνιηθέο ππεξεζίεο ζηνπο επελδπηέο φζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο ελνηθίαζεο ησλ αθηλήησλ θαη ηελ 
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πξφζβαζε ζηελ αγνξά. Γ λέα ηάζε πξφθεηηαη λα βνεζήζεη ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο θαη ζηελ Ύιβαλία 

επηρεηξήζεσλ θαη αγνξψλ κεγάιεο θιίκαθαο.  

Πιεξνθνξίεο γηα ηα κεγάια εκπνξηθά θέληξα, παξέρνληαη ζην παξάξηεκα 1 ηνπ παξφληνο 

8.1.2.5  Θεζκηθφ πιαίζην   

Σν ζεζκηθφ πιαίζην πξνζέιθπζεο Απελδχζεσλ ζεκειηψλεηαη ζην χληαγκα ηεο Ύιβαλίαο ηνπ 1998 

θαη εμεηδηθεχεηαη απφ  ηνλ λφκν 7764/02.11.1993,   «Πεξί Ξέλσλ Απελδχζεσλ» θαη πξνζθέξεη ζεκαληηθέο 

εγγπήζεηο ζηνπο μέλνπο επελδπηέο, φπσο ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ησλ επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ρσξίο 

πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηηο Ύξρέο θαη ρσξίο  πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ζηνλ ηχπν θαη ζην αληηθείκελν ηεο 

επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αιιά  θαη ψο πξνο ηελ ηδηνθηεζία ή ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ αιινδαπνχ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην εηαηξείαο πνπ δξαζηεξηνπνηε΄ηηαη ζηελ Ύιβαλία.  

Πεξηνξηζκνί ψο πξνο ηελ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Ύιβαλία, αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

θνξέσλ, αθνξνχλ θπξίσο ζηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο πξνβιέπεηαη εηδηθή δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαη 

έγθξηζεο άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηφζν γηα ηηο αιινδαπέο φζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

αιβαληθψλ ζπκθεξφλησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα  ζηνπο ηνκείο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο επηθνηλσλίαο, ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο, ηεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο θαξκαθεπηηθψλ πξνηφλησλ, ηεο παξνρήο λνκηθψλ θαη 

ζπκβνιαηνγξαθηθψλ ππεξεζηψλ, ηεο παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, ηεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ 

ζπλαιιάγκαηνο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

Δδηαίηεξεο ξπζκίζεηο πξνβιέπνληαη γηα ηελ αγνξά αθηλήησλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηελ αγνξά απφ 

αιινδαπνχο αγξνηηθήο γήο νη νπνίνη σζηφζν κπνξνχλ λα ηελ ελνηθηάζνπλ κέρξη θαη γηα 99 έηε, ελψ 

πξνθεηκέλνπ πεξί αθηλήησλ γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα αγνξάο ηνπο  κφλν θαη εθφζνλ 

ε αλακελφκελε επέλδπζε επί ηνπ αθηλήηνπ αλακέλεηαη λα απνθέξεη ην ηξηπιάζην ηεο ηηκήο αγνξάο ηνπ. 

Ωζηφζν δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ψο πξνο ηελ αγνξά ηδησηηθψλ αθηλήησλ γηα θαηνηθία.  

Γ αγνξά αθηλήησλ ζηελ Ύιβαλία ξπζκίδεηαη απφ ηνλ λφκν 7843 «γηα ηελ  εγγξαθή αθηλήησλ» θαη 

απφ λφκν 7980/27.07.1995 (άξζξν 3) «γηα ηελ απφθηεζε γεο», ζηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη ε απαγφξεπζε 

νηαζδήπνηε κεηαβνιήο ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο φζνλ αθνξά ζηε γε γηα ηελ νπνία δελ έρεη νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία απνδεκίσζεο ησλ πξνεγνχκελσλ ηδηνθηεηψλ ηεο, κε ηελ εμαίξεζε σζηφζν ηεο παξαγξάθνπ 3/β ε 

νπνία πξνβιέπεη φηη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηελ πψιεζε ειέπζεξεο δεκφζηαο 

ηδηνθηεζίαο εάλ ε ζρεδηαδφκελε επέλδπζε ζηελ γή απηή, είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ ρψξα. χκθσλα κε 

ηνλ λφκν 7980/22.07.1995, νη αιινδαπνί ψο θπζηθά πξφζσπα δελ δηαθηνπληαη λα αγνξάζνπλ γή ζηελ 

Ύιβαλία, σζηφζν απηφ είλαη δπλαηφλ γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο ζε πεξίπησζε πνπ ε επεέλδπζε 

πνπ πξφθαηηαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απηά ηα πξφζσπα ζηελ Ύιβαλία, ζα μεπεξλά ην ηξηπιάζην ηεο αμίαο ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο γεο.   

Σνλ Δνχιην ηνπ 2010, δεκηνπξγήζεθε λέα Αξρή Δπηζηξνθήο Πεξηνπζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηθαησζνχλ νη πάλσ απφ 7 ρηιηάδεο (7.000) εθθξεκείο αηηήζεηο πξψελ ηδηνθηεηψλ, ησλ νπνίσλ ηηο πεξηνπζίεο 

έρνπλ θαηαιάβεη ηξίηνη.  Γ  λέα Ύξρή, ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξψζεη ην πξφγξακκα ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εθθξεκνχλησλ αηηήζεσλ, κέρξη ην ΐεθέκβξην 2011. Απίζεο, ζηηο 27 Δνπιίνπ 2010, ε Κπβέξλεζε ηεο Ύιβαλίαο, 
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πξνψζεζε γηα ςήθηζε ζην αιβαληθφ θνηλνβνχιην, λνκνζρέδην γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ αθαιιηέξγεησλ 

γεσξγηθψλ εθηάζεσλ, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ νη αλαμηνπνίεηεο γεσξγηθέο εθηάζεηο ζηελ Ύιβαλία. 

 

8.1.3  Δπελδπηηθά θίλεηξα 

 
Σα επελδπηηθά θίλεηξα είλαη ζεζκηθά, δηνηθεηηθά, θνξνινγηθά, θαη νηθνλνκηθά. Ίζνλ αθνξά ζηα 

ζεζκηθά θίλεηξα,  ν λφκνο 7764/02.11.1993, πξνβιέπεη ηελ δπλαηφηεηα ίδξπζεο 100% μέλεο επηρείξεζεο 

ζηελ αιβαληθή επηθξάηεηα, εγγπάηαη ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ησλ επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ρσξίο 

πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηηο Ύξρέο θαη ρσξίο  πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ζηνλ ηχπν θαη ζην αληηθείκελν ηεο 

επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αιιά  θαη ψο πξνο ηελ ηδηνθηεζία ή ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ αιινδαπνχ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην εηαηξείαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Ύιβαλία, παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα  επαλεμαγσγήο ησλ θεθαιαίσλ, εγγπάηαη ηελ εθαξκνγή ηεο Αξρήο «ηεο πιένλ επλνχκελεο 

κεηαρείξηζεο» ζην πιαίζην ησλ ΐηεζλψλ πλζεθψλ, θαη πξνβιέπεη ηελ δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζηα Γηεζλή 

Γηαηηεηηθά Γηθαζηήξηα, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα νη αιινδαπνί επελδπηέο λα κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ ζηα 

αιβαληθά δηθαζηήξηα ζχκθσλα κε ηνλ αιβαληθφ Ύζηηθφ Κψδηθα, ν νπνίνο αλαζεσξήζεθε ην 2009. Απηπιένλ, ν 

λφκνο 7764/02.11.1993, πξνβιέπεη φηη νη μέλεο επελδχζεηο δελ είλαη δπλαηφλ λα εζληθνπνηεζνχλ άκεζα ή 

έκκεζα εθηφο βεβαίσο απφ ηηο πεξηπηψζεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ θάηη ηέηνην, φπσο θαη 

εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν αθνχ πξνεγνπκέλσο θαηαβιεζεί ε αλάινγε «δίθαηε»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αγνξά ζπλ ην λφκηκν ηφθν. 

Ίζνλ αθνξά ζηα θνξνινγηθά θίλεηξα, πέξαλ ηεο εηζαγσγήο εληαίνπ ρακεινχ θνξνινγηθνχ 

ζπληειεζηή ηεο ηάμεσο ηνπ 10% ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηελ θνξνινγία θπζηθψλ πξνζψπσλ, 

(πξβι νηθείν θεθάιαην 6), ελψ μερσξίδνπλ ε «απαιιαγή θνξνιφγεζεο» γηα εκπνξηθέο/νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο αλαπηχζνληαη ζηα Ώηνκεραληθά, Απηζηεκνληθά, θαη Σερλνινγηθά πάξθα, γηα ηηο 

νπνίεο πξνβιέπεηαη εμαίξεζε ηεο θνξνιφγεζεο θεξδψλ θαη ηεο θνξνιφγεζεο γηα «αιιαγή ρξήζεσλ γήο», ε 

εμαίξεζε θαηαβνιήο δαζκψλ θαη ΦΠΑ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο «Αιεχζεξεο 

Βψλεο», ε απαιαγή απφ ηελ θνξνινγία θαη ηελ θαηαβνιή δαζκψλ γηα επηρεηξήζεηο “facon” νη νπνίεο 

επαλεμάγνπλ ηα πξνηφληα πνπ παξάγνπλ,  ελψ ζεκαληηθφ είλαη ην θίλεηξν ηεο πίζησζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

ΦΠΑ, γηα ηνπο εηζαγσγείο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα 

επεηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε.  

Απηπιένλ ζεκαληηθά είλαη θαη ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα φπσο ε παξνρή επηδνηήζεσλ απφ ηελ 

αιβαληθή θπβέξλεζε γηα πξφζιεςε θαη εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ γηα επελδχζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο 

θαη ε πξνζθνξά επηδνηήζεσλ θαη ρακειφηνθσλ δαλείσλ γηα Μηθξνκεζαίεο Απηρεηξήζεηο πςειήο 

ηερλνινγίαο θαζψο θαη ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ηνπ θφζηνπο ελνηθίαζεο γηα επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαην ζηα βηνκεραληθά πάξθα. 
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Ίζνλ αθνξά ζηα δηνηθεηηθά θίλεηξα, πξνβιέπεηαη ε ηαρεία θαη κε πνιχ ρακειφ θφζηνο εγγξαθή ζηα 

κεηξψα επηρεηξήζεσλ, ε δεκηνπξγία one stop shop γηα ηελ εγξαθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζε φια ηα κεηξψα κε ηελ 

ίδξπζε ηνπ Αζληθνχ Κέληξνπ Αγγξαθήο, ε ίδξπζε ηνπ Αληάηνπ Φνξέα Τπνζηήξημεο ηεο Απηρεηξεκαηηθφ ηεηαο 

θαη ησλ Ξέλσλ Απελδχζεσλ (AIDA),  ε πξφβιεςε ίδξπζεο one stop shop γηα ηελ Αλέξγεηα, θαζψο θαη νη 

ξπζκίζεηο γηα ηελ αζθαιηζηηθή θαη εξγαηηθή λνκνζεζία. (πξβι νηθείν Κεθάιαην 4) 

Σέινο, ζεκαληηθφ θίλεηξν ζεσξείηαη θαη ην ρακειφ εξγαηηθφ θφζηνο ηεο ηάμεσο ησλ 150 Απξψ 

κεληαίσο, θαη ην θφζηνο ππαιιήισλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ηεο ηάμεσο ησλ 315 κε 415 Απξψ κεληαίσο, 

κηθηά, αιιά θαη ην κέζν θφζηνο ησλ ΐηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο ηάμεσο ησλ 1000 Απξψ κεληαίσο.  

8.1.4 Οη θπξηφηεξνη ηνκείο μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Αιβαλία  

 
 χκθσλα κε ην Ύιβαληθφ  Οξγαληζκφ Απελδχζεσλ, νη πιένλ αλαπηπγκέλνη ηνκείο πξνζέιθπζεο 

επελδχζεσλ ζηελ Ύιβαλία είλαη ν Πξσηνγελήο- Αγξνηηθφο Σνκέαο ν νπνίνο ζπκβάιιεη ζην 25% ηνπ ΎΑΠ ηεο 

Ύιβαλίαο θαη απαζρνιεί πάλσ απφ ην 55% ηνπ εξγαηηθνχ ηεο δπλακηθνχ,   ε Βηνκεραλία , ην εκπφξην θαη νη 

ππεξεζηεο. 

8.1.4.1 Δπελδχζεηο ζηνλ πξσηνγελή - αγξνηηθφ ηνκέα  

 
ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο 

αγξνηηθήο πνιηηηθήο, νξίδεηαη απφ ηνλ λφκν 9817/21.10.2007 « γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ηελ πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε». Φηινδνμία ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο είλαη λα θαηαζηήζεη ηελ Αιβαλία παξαγσγφ θαη εμαγσγέα 

παγθνζκίνπ επηπέδνπ φζνλ αθνξά ζηα πςειήο πνηφηεηαο νξγαληθά πξνηφληα ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ 

θαη πνηψλ. Απίζεο επελδπηηθέο επθαηξίεο πξνζθέξνπλ θαη ηα δάζε ηεο Ύιβαλίαο πνπ παξέρνπλ πςειήο 

πνηφηεηαο μπιεία. 

Οη επελδχζεηο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ππνζηεξίδνληαη απφ πξνγξάκκαηα αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο 

μέλσλ ρσξψλ, θπξίσο ησλ ΓΠΎ κέζσ USAID, Αιβεηίαο, Οιιαλδίαο κέζσ ηνπ SNV, θαη Δζπαλίαο ε νπνία 

ζηεξίδεη ηελ δεκηνπξγία θαη δξαζηεξηνπνίεζε ηεο “Οκνζπνλδίαο Αλψζεσλ Ύπνηακηεπηψλ θαη Πηζησηψλ”  

(πξβι νηθείν θεθ. 3.7.1.3) ε νπνία παξέρεη κηθξα δάλεηα κε επλνηθνχο φξνπο ζηνπο αγξφηεο θαη κηθξνχο 

επηρεηξεκαηίεο νη νπνηνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ Agrobussines. εκαληηθή είλαη θαη ε ζπλεηζθνξά 

ηεο Δηαιίαο θπξίσο ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηα νπνία απνηειινχλ 

ζεκαληηθή ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ γηα ησλ ηνκέα ησλ Agrobussines, αιιά θαη κέζσ ηνπ πξσηνπνξηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ησλ ΜΜΑ επηρεηξήζεσλ κε ρακειφηνθα δάλεηα κε κφλε πξνππφζεζε ηελ αγνξά ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαηα 70% απφ ηελ Δηαιία. Απηπιένλ, ζεκαληηθά έρεη ζπκβάιιεη θαη ε Αιιάδα ζηελ ελίζρπζε ησλ 

επελδχζεσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ηεο Ύιβαλίαο, θπξίσο κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο 

θαηαζθεπήο επαξρηαθψλ νδψλ θαη αξδεπηηθψλ έξγσλ.  

εκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ  αλάπηπμε ησλ επελδχζεσλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζηελ Ύιβαλία, είλαη ηα 

πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηνπ ηνκέα Agrobussines ηξηψλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, ηεο  BKT BANK, ηνπξθηθψλ 

ζπκθεξφλησλ,  ηεο  ΚREDINS BANK, αιβαληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο PROCREDIT BANK, γεξκαληθψλ 
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ζπκθεξφλησλ, ελψ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ησλ ΜΜΑ επηρεηξήζεσλ ζηελ Ύιβαλία ην νπνίν 

ππνζηεξίδεη ε Τπεξεζία Ύλαπηπμηαθήο Ώνήζεηαο ηεο Δηαιίαο, ζπκβάιινπλ  εκκέζσο ζηελ αλάπηπμε ησλ 

επελδχζεσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ηεο Ύιβαλίαο, νη ηξάπεδεο νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα απηφ 

δειαδή ε RAIFFEISEN BANK, απζηξηαθψλ ζπκθεξφλησλ, ε ICB ΏΎΝΚ, ε VENETO BANK, ηηαιηθψλ 

ζπκθεξφλησλ, ε CREDINS BANK, αιαβληθψλ ζπκθεξφλησλ, ε  BKT BANK, ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ, θαη ε 

Tirana BANK, ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ (φκηινο Πεηξαηψο). 

 

Ίζνλ αθνξά ζηνλ επξχηεξν πξσηνγελή ηνκέα, ε αιβαληθή θπβέξλεζε έρεη πξνσζήζεη έλα 

πξφγξακκα πξνζέιθπζεο Άκεζσλ Ξέλσλ Απελδχζεσλ, γηα ηελ εθκεηάιεπζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ 

ηεο ρψξαο (πξβι. θεθ. 1.4.1 ) θπξίσο φζνλ αθνξά ζηνλ νξπθηφ πινχην.  Σν πξφγξακκα απηφ έρεη πξνζειθχζεη 

επελδπηέο φπσο ε Antea Cement θαη Cementos Aquila νη νπνίεο έρνπλ ήδε ππνγξάςεη κε ηελ αιβαληθή 

Κπβέξλεζε, ζπκθσλίεο  εθκεηάιεπζεο απνζεκάησλ  δηάξθεηαο 99 εηψλ,  χςνπο 1,5 δηο Απξψ, νη νπνίεο έρνπλ 

ήδε εγθξηζεί απφ ην αιβαληθφ θνηλνβνχιην. Άιινη επελδπηέο ζηνλ ηνκέα ηεο εμψξπμεο, είλαη νη Tirex Canada, 

Balkans Resources, Fassa, Colacem,  Seasif Group, Deco Metal.  πλνιηθά ζηνλ ηνκέα απηφ, 

δξαζηεξηνπνηνχληαη 39 επηρεηξήζεηο αιινδαπψλ ζπκθεξφλησλ,(θπξίσο θαλαδηθψλ, ειιεληθψλ, ηηαιηθψλ, 

Ύπζηξαιέδηθσλ, Αιβεηηθψλ , Ύπζηξηαθψλ Ρσζηθψλ ζπκθεξφλησλ) νη νπνίεο εθκεηαιέπνληαη 607 νξπρεία ζηελ 

Ύιβαλία. Σν 2008 αλαθνηλψζεθε ε πξφζεζε ηεο αιαβληθήο θπβέξλεζεο λα εθδψζεη 171 άδεηεο εθκεηάιεπζεο 

κεηαιεπκάησλ, απφ ηηο νπνίεο, νη 90 αθνξνχζαλ άδεηεο εθκεηάιεπζεο θαη  νη 81 άδεηεο γηα έξεπλα. Μφλν ζηνλ 

ηνκέα παξαγσγήο ρξσκίνπ θαη ραιθνχ, ην 2008 επελδχζεθαλ 54,2 εθ. δνι. ΓΠΎ, έλαληη 32,6 εθ. δνι ΓΠΎ ην 

2007.   

Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηνλ ηνκέα εθκεηάιεπζεο κεηαιεπκάησλ, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ λφκν 

7796/17.02.1994 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Γ έθδνζε αδεηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ θαηεγνξία ησλ κεηαιεπκάησλ 

(ν λφκνο νξίδεη έμη θαηεγνξίεο) θαη  ην είδνο ηεο αηηνχκελεο δξαζηεξηνηεηαο, Γ αίηεζε γηα ηελ άδεηα , 

ππνβάιιεηαη ζην Αζληθφ Κέληξν Καηαρψξεζεο (QKR)(πξβι. ζρεηηθφ θεθ. 8.3) 

8.1.4.2  Δπελδχζεηο ζηνλ  ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο  

ηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θπξηαξρεί ε πθαληνπξγία θαη παξαγσγή πξνηφλησλ επεμεξγαζίαο 

δέξκαηνο θαη ππνδεκάησλ, ηνκείο ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαπηπρζεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θπξίσο κε 

εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηφζν απφ αιβαληθέο , φζν θαη απφ αιινδαπέο επηρεηξήζεηο ή απφ ηε ζπκκεηνρή 

αιινδαπψλ θεθαιαίσλ ζε εγρψξηεο επηρεηξήζεηο. Γ Ύιβαλία απνηειιέη ζεκαληηθφ παξαγσγφ ππνδεκάησλ, θαη 

επεμεξγαζηψλ δέξκαηνο κε ηνλ ηνκέα απηφ λα αλαπηχζεηαη θαηα 20-30% εηεζίσο, θαη είλαη ν δεχηεξνο ζε φγθν, 

εμαγσγέαο ππνδεκάησλ ζηελ Δηαιία.  

Σα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Ύιβαλίαο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, αθνξνχλ ζην εηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ρακεινχ θφζηνπο ην νπνίν κπνξεί ζρεηηθά ζχληνκα λα πξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο,  ζηελ πξφζβαζε ζηηο αγνξέο ηεο Δηαιίαο ηεο Αιιάδαο θαη ησλ Ώαιθαληθψλ ρσξψλ, 

ζηελ απαιαγή 100% απφ ηελ θνξνινγία θαη ηελ θαηαβνιή δαζκψλ γηα επηρεηξήζεηο “facon” νη νπνίεο 

επαλεμάγνπλ ηα πξνηφληα πνπ παξάγνπλ, ζηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο κηθξψλ πνζνηήησλ θαη εθηέιεζεο 
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κηθξψλ παξαγγειηψλ θαζψο θαη επίηεπμεο βξαρπρξφληαο παξάδνζεο πξνηφλησλ, θαη ζην ρακειφ κεηαθνξηθφ 

θφζηνο ιφγν εγγχηεηαο ζηελ αγνξά ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή.  

8.1.4.3  Δπελδχζεηο ζηνλ  ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ 

Σν 2007 δηακνξθψζεθε ην λέν Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηνλ Σνπξηζκφ (λ. 9734/14.05.2007) ελψ 

νινθιεξψζεθε κειέηε γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Δνλίνπ ζρεηηθά κε ηα πξφηππα γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ηα 

θξηηήξηα, ην είδνο θαη ηα ζεκεία ζηα νπνία ζα πξέπεη λα αλεγεξζνχλ νη ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο,  ε νπνία 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ  Παγθφζκηα Σξάπεδα. Σν λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην έρεη ελαξκνληζζεί κε ηηο  νδεγίεο 

ηεο ΑΑ Dir 95/57/EC/23.11.1995 θαη Dir 90/314/EEC/13.06.1990, φπσο απαηηεί ην άξζξν 94 ηεο πκθσλίαο 

χλδεζεο θαη ηαζεξνπνίεζεο,  

Απίζεο, έρεη εθπνλεζεί «ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Ύιβαλίαο», ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα αιβαληθά Τπνπξγεία Πεξηβάιινληνο θαη Σνπξηζκνχ θαη ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ νξγαληζκψλ 

«Τπεξεζία Σερληθήο πλεξγαζίαο ηεο Οκνζπνλδηαθήο ΐεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο» (GTZ) θαη «GHH Consult 

LTD» (Wiesbadsen, Germany).  
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8.2  πκβάζεηο παξαρψξεζεο 

 
Σν ζεζκηθφ πιάηζην γηα ηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ζηελ Ύιβαλία, νξίδεηαη ζηνλ λφκν 

9663/08.02.2006 «πεξί ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο», κε ηνλ νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ην πιαίζην πξνψζεζεο θαη 

πινπνίεζεο ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο, κε ηελ παξνρή εγγπήζεσλ δηαθάλεηαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα, φπσο κεηαθνξέο, 

παξαγσγήο θαη δηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηειεπηθνηλσλίεο θηι.  

χλαςε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο πξνβιέπεηαη ζηνπο ηνκέηο ησλ κεηαθνξψλ, παξαγσγήο, 

κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζέξκαλζεο, ζηνλ ηνκέα ηεο χδξεπζεο , ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, 

ζηελ εθπαίδεπζε, ζηνλ αζιεηηζκφ, ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ζηελ θαηαζθεπή ζσθξνληζηηθψλ ηδξπκάησλ, ζηελ 

πξνκήζεηα θπζηθνχ αεξίνπ, ζηελ αλαθχθισζε, ζηελ δηαρείξεζε απνξξηκάησλ, θαη ζηηο πεξηπηψζεηο παξνρήο 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηηο ππεξζίεο θνηλήο σθειείαο. 

Απίζεο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα εγθξίλεη 

ηελ ζχλαςε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο θαη γηα άιινπο πέξαλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ ηνκέσλ.  

 

Σν Γξαθείν πκβάζεσλ Παξαρψξεζεο, ππνζηεξίδεη ηελ ζπκβαιφκελε Ύξρή, ζε φιε ηε δηαδηθαζία, 

απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δπλαηφηεηαο ζχλαςεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο έσο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκαβαζεο, ελψ ν πλήγνξνο ησλ Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ, επνπηεχεη θαη εγγπάηαη ηφζν ηα ζπκθέξνληα ησλ 

ζπκβαιφκελσλ κεξψλ φζν θαη ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, επηιακβάλεηαη παξαπφλσλ θαη ελζηάλζεσλ, 

εξεπλά πηζαλέο παξαβηάζεηο ηνπ λφκνπ, θαη αλαθέξεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ζηηο αξκφδηεο Ύξρέο θαη ζην 

Γξαθείν πκβάζεσλ Παξαρψξεζεο.  
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8.3  Ήδξπζε επηρείξεζεο  

Σν ζεζκηθφ πιάηζην γηα ηελ ίδξπζε επηρείξεζεο ζηελ Ύιβαλία θαη γηα ην θαζεζηψο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ αιινδαπψλ επηρεηξεκαηηψλ, ησλ κεηφρσλ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Ύιβαλία, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ λφκν 9901/14.04.2008 «γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο» ν νπνίνο πξνβιέπεη θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλαδηάξζξσζεο θαη ξεπζηνπνίεζεο ησλ 

αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Ύιβαλία, θαζψο θαη απφ ηνλ λφκν 9723/03.05.2007 “πεξί ηνπ Αζληθνχ Κέληξνπ 

Αγγξαθήο”.  

Γ αιβαληθή Κπβέξλεζε, ζην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ δηεπθφιπλζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, πξνρψξεζε ζηελ δεκηνπξγία «Δζληθνχ Κέληξνπ Δγγξαθήο» (QKR) ην νπνίν απνηειιεί 

δεκφζην θνξέα one stop shop θαη απνζθνπεί ζηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εγγξαθή λέσλ 

επηρεηξήζεσλ πξνζθέξνληαο ηαπηφρξνλε εγγξαθή ζηα θνξνινγηθά κεηξψα, ζην κεηξψν θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, επηζεψξεζεο εξγαζίαο, δήκνπ θ.ά. πλήζσο ε εγγξαθή δηαξθεί κία ή δχν εκέξεο. Σα θεληξηθά 

γξαθεία επξίζθνληαη ζηελ πξσηεχνπζα Σίξαλα, ελψ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 18 πεξηθεξεηαθά γξαθεία ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη ζρεδηάδεηαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζην Απηκειεηήξην Σηξάλσλ θαζψο θαη ζε 

άιια επηκειεηήξηα ηεο ρψξαο.  

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα  θαη πιήξεηο θαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ 

εγγξαθή κίαο επηρείξεζεο, αλάινγα κε ηελ κνξθή ηεο , θαζψο θαη ε αίηεζε εγγξαθήο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, 

παξέρνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Αζληθνχ Κέληξνπ Αγγξαθήο ηεο Ύιβαλίαο, ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε  

http://www.qkr.gov.al/nrc/How_to_Register_a_Business.aspx  

 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζχζηαζε κηάο επηρείξεζεο ζηελ Ύιβαλίαο πεξηιακβάλνπλ 

κεηαμχ άιισλ:  

 Καηαζηαηηθφ ηεο Αηαηξείαο, ππνγεγξακκέλν θαη ζθξαγηζκέλν κε ηελ ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν 

εθφζνλ είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ελ ζπλερεία κεηαθξάδεηαη ζηα αιβαληθά απφ πηζηνπνηεκέλν 

κεηαθξαζηή ζηελ Ύιβαλία θαη επηθπξψλεηαη απφ ζπκβνιαηνγξάθν ζηελ Ύιβαλία 

 Ύπφδεημε θαηάζεζεο ζε θάπνηα ηξάπεδα, πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Ύιβαλία, ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ 

(ζχκθσλα κε ηελ αιβαληθή λνκνζεζία ην ηδξπηηθφ θεθάιαην εηαηξείαο ππφ ηελ κνξθή ΑΠΑ δελ ζα 

πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξν ησλ 100 πεξίπνπ LEK – πεξίπνπ 0,72 Απξψ). Σν αληίζηνηρν ειάρηζην 

θεθάιαην γηα ηελ ίδξπζε Ύ.Α. (ρσξίο θξαηηθή ζπκκεηνρή) είλαη 2.000.000 LEK (πεξίπνπ 16.500 Απξψ) 

ελψ κε θξαηηθή ζπκκεηνρή αλέξρεηαη ζε 10.000.000 LEK (πεξίπνπ 83.000 Απξψ). Σν θεθάιαην ηεο ΎΑ 

πξέπεη λα εγγξαθεί εμ‟ νινθιήξνπ θαη κε ηελ εγγξαθή ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα θαηαηεζεί ηνπιάρηζηνλ 

ην 25%. 

 Απηθπξσκέλε απφ δηθεγφξν θσηνηππία ηνπ δηαβαηεξίνπ. 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηδηνθηεζίαο ηνπ ρψξνπ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ε επηρείξεζε ή ζπκβφιαην ελνηθίαζεο. 

http://www.qkr.gov.al/nrc/How_to_Register_a_Business.aspx
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 Τπεχζπλε δήισζε γηα ηα αλακελφκελα έζνδα θαη έμνδα ηεο επηρείξεζεο κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο. 

 ΐήισζε ζην αξκφδην Γξαθείν Αξγαζίαο, ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ή πξφθεηηαη λα πξνζιεθζνχλ. 

 

Πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεη ζηνπο ηνκείο ηνπ Σνπξηζκνχ, ησλ θαηαζθεπψλ, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηνπ 

εκπνξίνπ θαπζίκσλ, ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ κέζσλ, ηεο αιηείαο, ησλ ηαηξηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ πξνηφλησλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 10081/23.022009, απαηηείηαη ε έθδνζε εηδηθήο άδεηαο απφ ηελ αξκφδηα Ύξρή,  

 

Σν ειάρηζην κεηνρηθφ θεθάιαην πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ΄΄ηδξπζε εηαηξείαο ζηελ Ύιβαλία , εμαξηάηαη 

απφ ηελ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. ·ηζη, γηα ηελ ίδξπζε Ύλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπ ΐεκνζίνπ (sh. α. ζηελ αιβαληθή), απαηηείηαη ειάρηζην θεθάιαην χςνπο δέθα (10). εθ. Λέθ, γηα ηελ ίδξπζε 

Ύλψλπκεο εηαηξείαο ρσξίο ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ΐεκνζίνπ (sh. α. ζηελ αιβαληθή), απαηηείηαη ειάρηζην θεθάιαην 

χςνπο δχν (2) εθ. Λέθ, ελψ γηα ηελ ίδξπζε Αηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Απζχλεο  (sh.p.k ζηελ αιβαληθή), 

απαηηείηαη ειάρηζην θεθάιαην χςνπο 100 Λέθ.  

 

Σν ελδεηθηηθφ θφζηνο ίδξπζεο κίαο εηαηξείαο αλαιχεηαη ψο εμήο: Αγγξαθή ζην νηθείν Ακπνξηθφ 

Απηκειεηήξην, 20.000 Λέθ (145 Απξψ), θαηαβνιή ηέινπο ζην αξκφδην Γξαθείν Αξγαζίαο 1000 Λέθ (8 επξψ), 

πκβνιανγξαθηθά θαη ΐηνηθεηηθά έμνδα απφ 17.000 έσο 20.000 Λέθ (125 κε 150 Απξψ), ηέινο κεηάθξαζεο ησλ 

εγγξάθσλ 10 Απξψ/ζειίδα,  Φφξνο εηζνδήκαηνο 10%, θφξνο εθθαζάξηζεο 6.000 κε 200.000 Λέθ εηεζίσο 

(πεξίπνηνπ 45-1500 Απξψ), «Πξάζηλνο» θφξνο 5.000 έσο 440.000 Λέθ (40-3.220 Απξψ), θαη ν ζρεηηθφο θφξνο 

ηδηνθηεζίαο (πξβι. νηθείν Κεθάιαην 6.1.6) 

 

Σν αιβαληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα, δελ πξνβιέπεη δηάθξηζε κεηαμχ αιινδαπψλ θαη κή επελδπηψλ. Γ 

θνξνινγηθή επηβάξπλζε ππνινγίδεηαη κε εληαίν ζπληειεζηή χςνπο 10% επί ησλ θεξδψλ ζε φιεο ηηο κνξθέο 

επηρεηξήζεσλ, αηνκηθέο, πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, αλψλπκεο εηαηξείεο θ.ά. Ο ίδηνο ζπληειεζηήο 10% ηζρχεη γηα 

ηελ θνξνιφγεζε ησλ εηζνδεκάησλ ηδησηψλ, κηζζσηψλ, ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ θαζψο θαη γηα ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ θνξνιφγεζε επηρεηξήζεσλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ, 

παξέρνληαη ζην νηθείν θεθάιαην (Κεθάιαην 7).  

 

Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο  ηνπ Αζληθνχ Κέληξνπ Αγγξαθήο θαη ηνπ Κέληξνπ Ύδεηνδφηεζεο είλαη: 

Δζληθφ Κέληξν ·γγξαθήο :  Rruga "Papa Gjon Pali i II-të" Nr.3, Kati I, Tel: +355 4 250066, Fax: +355 4 

255532, Web-Site: www.qkr.gov.al, E-mail: info@qkr.gov.al 

 Δζληθφ  Κέληξν ·θδνζεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο: Rruga "Papa Gjon Pali II" Nr. 3, Kati III, Tiranë, Tel: + 355 

4 22 29 416, + 355 4 22 74 499, Fax: + 355 4 22 39 957, E-mail: info@qkl.gov.al 

 

 

http://www.qkr.gov.al/
mailto:info@qkl.gov.al
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8.3.1  „Ιδξπζε Τπνθαηαζηήκαηνο 

 
Γηα ηελ ίδξπζε ζηελ Ύιβαλία ππνθαηαζηήκαηνο εηαηξείαο ε νπνία έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ηεο έδξα ζηελ 

αιινδαπή, απαηηείηαη αίηεζε εγγξαθήο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην Δζληθφ Κέληξν Δγγξαθήο (NRC), ε νπνία 

ζα ππνβιεζεί  είηε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν  ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, είηε απφ ην  λφκηκν εθπξφζσπν ηεο 

κεηξηθήο εηαηξείαο, είηε απφ πξφζσπν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο ή ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο.  

 Μαδί κε ηελ αίηεζε εγγξαθήο ζην “Αζληθφ Κέληξν Αγγξαθήο” (NRC), ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ θαη ηα 

θαησηέξσ έγγξαθα:  

α) Γ ηδξπηηθή Πξάμε - Καηαζηαηηθφ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, ππνγεγξακκέλν θαη ζθξαγηζκέλν κε ηελ ζθξαγίδα 

ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν ελ ζπλερεία κεηαθξάδεηαη ζηα αιβαληθά απφ πηζηνπνηεκέλν κεηαθξαζηή ζηελ Ύιβαλία 

θαη επηθπξψλεηαη απφ ζπκβνιαηνγξάθν ζηελ Ύιβαλία 

β) Σν πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο, απφ ηα θαηά ηφπνπο Ακπνξηθά 

Απηκειεηήξηα, επηθπξσκέλν κε apostille 

γ) ·γγξαθν πνπ λα πηζηνπνηεί ηελ θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη λα αλαθέξεη, εάλ 

είλαη ζε δηαδηθαζία πηψρεπζεο ή  εθθαζάξηζεο, πνπ εθδίδεηαη απφ ην θαηά ηφπν Πξσηνδηθείν έδξαο ηεο 

εηαηξείαο, επηθπξσκέλν κε apostille 

δ) Ο ηζνινγηζκφο ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, ππνγεγξακκέλνο θαη ζθξαγηζκέλνο 

κε ηελ ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο, ν νπνίνο ελ ζπλερεία κεηαθξάδεηαη ζηα αιβαληθά απφ πηζηνπνηεκέλν 

κεηαθξαζηή ζηελ Ύιβαλία θαη επηθπξψλεηαη απφ ζπκβνιαηνγξάθν ζηελ Ύιβαλία 

ε) Ύπφθαζε ηνπ ΐηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο γηα ίδξπζε 

ππνθαηαζηήκαηνο ζηελ Ύιβαλία, ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε κε ηελ ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο, ε νπνία ελ 

ζπλερεία κεηαθξάδεηαη ζηα αιβαληθά απφ πηζηνπνηεκέλν κεηαθξαζηή ζηελ Ύιβαλία θαη επηθπξψλεηαη απφ 

ζπκβνιαηνγξάθν ζηελ Ύιβαλία 

ζη)Πξάμε γηα ην δηνξηζκφ δηαρεηξηζηή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ αλσηέξσ ππφ 

(ε) απφθαζε 

Γηα νξηζκέλνπο ηχπνπο επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα απαηηεζεί ε θαηαβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ εγγξάθσλ, 

αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

παξέρνληαη ζηνλ ηζηφηνπν  ηνπ Αζληθνχ Κέληξνπ Αγγξαθήο ηεο Ύιβαλίαο (NRC), 

http://www.qkr.gov.al/nrc/How_to_Register_a_Business.aspx φπνπ παξέρνληαη πιήξεηο θαη αλαιπηηθέο νδεγίεο 

ζηελ αγγιηθή γιψζζα,  αλάινγα κε ηελ κνξθή ηεο επηρείξεζεο,  θαζψο θαη ε αίηεζε εγγξαθήο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή. 

 Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ζην NRC, ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί θαη αίηεζε εγγξαθήο ζην 

Αζληθφ Κέληξν ·θδνζεο Ύδεηψλ (National Licensing Center, NLC) εθφζνλ ην αληηθείκελν ηεο εηαηξηθήο 

δξαζηεξηφηεηνο ρξήδεη ζρεηηθήο αδείαο απφ ηνλ Ύιβαληθφ λφκν.   

 

 

http://www.qkr.gov.al/nrc/How_to_Register_a_Business.aspx
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8.3.2  ·θδνζε πεξηβαιινληηθψλ αδεηψλ   

 
Γ ζεκειίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Ύιβαλία, αθνξά ζηνπο λφκνπο 9834/05.09.2002 

«πεξη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο» θαη 8990/06.06.2003 «πεξί ηεο αμηνινγήζεσο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ», θαζψο θαη ζηηο ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο πξάμεηο.  

H θαηάηαμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ έθδνζε πεξηβαιινληηθήο αδείαο, 

πξνβιέπεηαη ζην λφκν 8990, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ε αιβαληθή λνκνζεζία δηαθξίλεη δχν εηδψλ 

δξαζηεξηφηεηεο, εθείλεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ιεπηνκεξήο πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε θαη εθείλεο γηα ηηο 

νπνίεο απαηηείηαη ζχλνςε ηεο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο αλαιφγσο ηεο θχζεσο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη ηεο πξνζηαηεπφκελεο ηδηνθηεζίαο.  

Οη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έθδνζε πεξηβαιινληηθήο αδείαο, πξνβιέπνληαη ζηνλ λ. 10081/23.02.2009. Οη 

ζρεηηθέο αηηήζεηο ππνβάιινληαη ζην Αζληθφ Κέληξν Αγγξαθήο ζην πιαίζην ηνπ one stop shop. Γηα ηελ έθδνζε 

πεξηβαιινληηθήο άδεηαο, απαηηείηαη ε θαηάζεζε ζρεηηθήο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα. 

Γηα παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κηθξήο θιίκαθαο θαη κηθξνχ ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο απαηηείηαη ε 

έθδνζε «απιήο πεξηβαιινληηθήο άδεηαο», ελψ γηα ηηο ππφινηπεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο απαηηείηαη ε 

«πεξηβαιινληηθή άδεηα» κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηδηαίηεξεο 

πνιππινθφηεηαο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε «νινθιεξσκέλε πεξηβαιινληηθή άδεηα».  
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8.4. Λεηηνπξγία ηεο αιβαληθήο αγνξάο  

8.4.1 Γηθαηψκαηα Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο 

 
ηελ Αιβαλία νη επξεζηηερλίεο πξνζηαηεχνληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα, θαηά κέζν φξν, 20 εηψλ. 

Σν ζχζηεκα πξνζηαζίαο ηεο  πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο απνηειείηαη απφ ηνλ λ. 9947/27.04.2008 «πεξη 

βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο» θαη απφ ηνλ λ. 9380/28.04.2005 «πεξί θαη ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα» 

Ίζνλ αθνξά ζηα δηθαηψκαηα απφ ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο,  πξνζηαζία πξνζθέξνπλ ν λ. 9742/28.05.2007  

«πεξί ςεθηαθψλ κεηαδφζεσλ» , θαη ν λ. 9124/29.07.2003 ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ηνλ λ. 8410/30.09.1998 

«πεξί ηεο ΐεκφζηαο θαη Δδησηηθεο Σειεφξαζεο». 

Γ Ύιβαλία είλαη κέινο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Πλεπκαηηθψλ ΐηθαησκάησλ (Δνχληνο 1992), ελψ 

έρεη επίζεο πξνζππνγξάςεη ηελ χκβαζε ηνπ Παξηζηνχ γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Ώηνκεραληθήο 

Δδηνθηεζίαο(Οθηψβξηνο 1995), ηελ πκθσλία ηεο Μαδξίηεο γηα ηελ ΐηεζλή Καηαρψξεζε Ακπνξηθψλ εκάησλ 

(Οθηψβξηνο 1995), ην Πξσηφθνιιν ηεο Μαδξίηεο πξνο εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο πκθσλίαο (Δαλνπάξηνο 2003), 

ηελ πκθσλία γηα πλεξγαζία ζε ζέκαηα Δπξεζηηερληψλ(Οθηψβξηνο 1995), ηελ Δπξσπαηθή χκβαζε 

Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο (Οθηψβξηνο 2009), ηελ πλζήθε γηα ηε Ννκνζεζία ησλ Γηπισκάησλ 

Δπξεζηηερλίαο (Οθηψβξηνο 2009), ηελ χκβαζε ηεο Βέξλεο γηα ηελ Πξνζηαζία Λνγνηερληθψλ θαη 

Καιιηηερληθψλ ·ξγσλ (Μάξηηνο 1994), ηε χκβαζε ηεο Ρψκεο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Καιιηηερλψλ, ησλ 

Παξαγσγψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ Ραδηνηειενπηηθψλ Οξγαληζκψλ (Φεβξνπάξηνο 2000),  ηε πλζήθε  ηεο 

WIPO γηα ην Copyright, (ΐεθέκβξηνο 2001), ηε πκθσλία ηεο WIPO γηα ηελ Καιιηηερληθή παξνπζίαζε θαη 

θσλνγξαθηθή παξαγσγή (WPPT)(Φεβξνπάξηνο 2001),  ηελ  πκθσλία TRIPS, ηηο πλζήθεο ηεο 

Βνπδαπέζηεο γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα (επηέκβξηνο 2003), θαη γηα ηελ ΐηεζλή Ύλαγλψξηζε ηεο Καηαρψξεζεο 

κηθξννξγαληζκσλ γηα ιφγνπο θαηνρχξσζεο δηθαησκάησλ (επηέκβξηνο 2003), ηε χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία 

ησλ Παξαγσγψλ Φσλνγξαθίαο απφ κε Δγθεθξηκέλε Αλαπαξαγσγή (Μάξηηνο 2000), ηελ πκθσλία ηεο 

Νίθαηαο ζρεηηθά κε ηελ ΐηεζλή Καηάηαμε ησλ Ύγαζψλ θαη Τπεξεζησλ γηα ιφγνπο Καηαρψξεζεο Ακπνξηθψλ 

εκάησλ (επηέκβξηνο 2003), ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ λέσλ Πνηθηιηψλ ησλ Φπηψλ 

(Μάηνο 2005), ηε πκθσλία ηεο Υάγεο (Φεβξνπάξηνο 2007) θαη ηελ Πξάμε ηεο Γελεχεο (Μάξηηνο 2000)  γηα ηε 

ΐηεζλή θαηαρψξεζε ηνπ Ώηνκεραληθνχ ρεδίνπ, ηελ πκθσλία ηνπ ηξαηζβνχξγνπ γηα ηελ Καηάηαμε ησλ 

ΐηεζλψλ ΐηπισκάησλ Απξεζηηερλίαο (Δνχιηνο 2007).  

Σν Γξαθείν Πλεπκαηηθψλ Γηθαησκάησλ ηεο Αιβαλίαο (ASCO) ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηηο ηνπηθέο 

ελψζεηο ζπιινγηθήο δηνίθεζεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε ΎLBAUTOR  ε νπνία πξνζηαηεχεη ηα πλεπκαηηθά 

δηαθαηψκαηα απφ ηε κνπζηθή  αιιά θαη ν Οξγαληζκφο Πξνζηαζίαο απφ Ραδηνηειενπηηθά ¨Eξγα (FPAA) .  

To 2006, ην Δζληθφ Ραδηνηειενπηηθφ πκβνχιην (NCRT), ππέγξαςε κλεκφλην θαηαλφεζεο κε ην 

Δζληθφ Κέληξν Κηλκαηνγξάθνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Πεηξαηείαο (NCC). θαη ε Γηεχζπλζε 

Καηλνηνκηψλ θαη Γηεζλψλ εκάησλ (ALPTO), n o νπνία πξνζηαηεχεη ηα πξνηφληα βηνκεραληθνχ ζρεδηαζκνχ, 

ηα εκπνξηθά ζήκαηα θαη ηα ινγφηππα, θαη ηηο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο. ην πιάηζην ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ρψξαο 

ζην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν  ν έρεη αλδηαξζξσζεί θαη ε δήισζε, θαηαγξαθή, ησλ παηεληψλ , εκπνξηθψλ ζεκάησλ 
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θαη βηνκεραληθψλ ζρεδίσλ έρεη κεραλνγξαθεζεί ελψ ν λένο λφκνο πεξί βηνκερλαηθήο ηδηνθηεζίαο απνηειιέη 

πξνζαξκνγή ζην θνηλνηηθφ δάηθαην.  

Σα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο εξγαζίαο πξνζηαηεχνληαη γηα πάληα θαη ηα νηθνλνκηθά δηαθαηψκαηα 

δηα βίνπ ησλ ζπγξαθέσλ ζπλ 70 ρξφληα απφ ηνλ ζάλαην ηνπ/ηεο. Γηα αλψλπκα ή έξγα κε ςεπδψλπκαν , ηα 

δηαθηψλκηα πξνζηαηεχνληαη γηα 70 έηε απφ ηελ πξψηε επίζεκε δεκνζίεπζε εθηφο θη αλ ηαπηνπνηεζεί ν 

πξαγκαηηθφο ζπγξαθέαο. Γηα θσηνγξαθηθή θαη ξαδηνηειενπηηθή εξγαζία απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο ε 

πξνζηαζία δηαξθεί κέρξη 70 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο επίζεκεο δεκνζίεπζεο θαη αλ δελ έρεη 

δεκνζηεπζεί γηα 70 ρξφληα απν ηελ εκεξα δεκηνπξγίαο ηνπ έξγνπ.  

8.4.2 Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ  

 

Γ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ Ύιβαλία δηέπεηαη απφ ην λ. 9887/10.03.2008 «γηα ηελ 

πξνζηαζηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ» θαη ξπζκίδεη  ηα νξηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο  ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θάζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, δειαδή θάζε είδνπο πιεξνθνξίαο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε επεμεξγαζία απηή 

απνζθνπεί ή απνηειιεί κέξνο δηαδηθαζίαο παξνρήο πξνζηαζίαο απφ ή άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο, εμηρλίαζε 

εγθιεκαηηθήο [πξάμεσο, θαη γηα ιφγνπο εζληθήο αζθαιείο θαη έκπλαο. πνηληθή. 

Απηπιένλ απαγνξεχεηαη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα απνθαιχςνπλ  ηελ θπιεηηθή ή 

εζληθή θαηαγσγή, πνιηηηθέο απφςεηο, ζπκκεηνρέο ζε ζπλδηθάηα θαη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο, ζξεζθεπηηθέο ή 

άιιεο πεπνηζήζεηο, πγεία ή ζεμνπαιηθή δσή. Γ επεμαηξγαζία απηψλ ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηδηάηηεξε δηαδηθαζία κφλν ζηηο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν.  

8.4.3 Αληαγσληζκφο  

 
εκαληηθφ βήκα ζηελ ελίζρπζε ηνπ Ύληαγσληζκνχ απεηέιεζε ε ππ΄ αξηζκφλ 96/30.04.2007  απφθαζε 

ηνπ Κνηλνβνπιίνπ “γηα ηελ έγθξηζε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο θαη ηεο δνκήο ηεο Ύξρήο Καλνληζηηθήο Ρχζκηζεο ηνπ 

Ύληαγσληζκνχ”, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηδξχζεθε Ύλεμάξηεηε Ύξρή Ύληαγσληζκνχ πνπ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν 

ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ε νπνία  πεξηιακβάλεη ηελ Απηηξνπή Ύληαγσληζκνχ σο απνθαζηζηηθφ φξγαλν θαη ηε 

Γξακκαηεία Ύληαγσληζκνχ ε νπνία έρεη αξκνδηφηεηα δηεμαγσγήο εξεπλψλ. Γ Ύξρή απηή αλακέλεηαη λα 

εληζρχζεη πεξαηηέξσ ηελ πξνζπάζεηα επηβνιήο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ λ. 9121/01.12.2003 (Νφκνο Πξνζηαζίαο 

ηνπ Ύληαγσληζκνχ)  ν νπνίνο ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ δεζπφδνπζαο ζέζεο ζηελ αγνξά. Ο 

λφκνο απηφο αληηθαηέζηεζε ηνλ λφκν 8044/7.12.95.  

8.4.4 Γεκφζηεο πξνκήζεηεο 

Ίζνλ αθνξά ζηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο, απηέο δηέπνληαη απφ ηνλ λφκν 9643/20.11.2006, ν νπνίνο 

αληηθαηέζηεζε ηνλ λφκν 7971/26.7.95. Κχξηνο θνξέαο είλαη ην Γξαθείν Γεκφζησλ Πξνκεζεηψλ ην νπνίν 

ηδξχζεθε κε ηελ θνηλή Τπνπξγηθή Ύπφθαζε 496/18.09.1995 θαη ηνπ νπνίνπ ην ξπζκηζηηθφ θαζεζηψο 

πξνζδηνξίδεηαη θπξίσο απφ ηνλ λ. 9643/20.11.2006, ν νπνίνο ζηα άξζξα 6 θαη 13 πξνβιέπεη ηηο αξκνδηφηεηεο 



_______________________________________________________________________________ 

5, Rr. Deshmoret e  4 Shkurtit, Tirana, Albania 

  Tel: (003554) 2228980 και 2247323  Fax: 2228979 -  e-mail: ecocom-tirana@mfa.gr 

 

107 

ηνπ Γξαθείνπ ΐεκφζησλ Πξνκεζεηψλ, θαη απφ ηηο “Οδεγίεο Πξσζππνπξγνχ” (Direction of Prime Minister) ππ΄ 

αξηζ. 230/20.09.2006, θαη 84/10.05.2007, θαζψο θαη απφ ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Ύπφθαζε 176/29.03.2006 πνπ 

αθνξά ζηε δεκνζίεπζε ηνπ ΐειηίνπ ΐεκφζησλ Πξνζθνξψλ.    

8.4.5 Πξνζηαζία θαηαλαισηή 

 Ώειηηψζεηο ζην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή (λ. 9135/10.9.97) εηζήγαγε ε Κνηλή Τπνπξγηθή 

Ύπφθαζε 14.11.2007 “γηα ηελ ·γθξηζε ηεο ηξαηεγηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή θαη Απηηήξεζεο ηεο 

Ύγνξάο”. Σν θαζεζηψο “πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή‟ ζηελ Ύιβαλία, κεηαμχ άιισλ επηβάιεη ηελ ρξήζε ηεο 

αιβαληθήο γιψζζαο ζηα παξερφκελα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, θαη πξνζδηνξίδεη ην πιαίζην γηα ηε δεκηνπξγία 

πζηήκαηνο Απηζεψξεζεο Ακπνξίνπ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θαηαγγειηψλ εθ κέξνπο ησλ θαηαλαισηψλ  
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8.5  Δξγαζηαθέο ρέζεηο29  

Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηε ΐεκνθξαηία ηεο Ύιβαλίαο ξπζκίδνληαη θπξίσο απφ ην λφκν  

8549/11.01.1999 θαη απφ ην λφκν 7961/12.07.1995 «Αξγαηηθφο Κψδηθαο ζηε ΐεκνθξαηία ηεο Ύιβαλίαο», ν 

νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε γηα ηειεπηαία θνξά ην ΐεθέκβξην ηνπ 2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε (εθεμήο  ¨Ύιβαληθφο 

Αξγαηηθφο Κψδηθαο¨, απφ ην Νφκν 7703/11.05.1993 “ Κνηλσληθή Ύζθάιηζε ζηε ΐεκνθξαηία ηεο Ύιβαλίαο” φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε (εθεμήο Νφκνο Κνηλσληθψλ Ύζθαιίζεσλ) θαζψο θαη απφ θάπνηεο άιιεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο 

ηεο Ύιβαληθή Κπβέξλεζεο. Απίζεο, ε Ύιβαλία έρεη ππνγξάςεη θαη επηθπξψζεη φιεο ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο 

πξνζηαζίαο ησλ δηαθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Σν Δζληθφ πκβνχιην Δξγαζίαο απνηειείηαη απφ αμησκαηνχρνπο ηνπ ΐεκνζίνπ Σνκέα, 

εθπξνζψπνπο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, θαη εθπξνζψπνπο ησλ εξγνδνηηθψλ ελψζεσλ.  

Απηπιένλ, έρεη νινθιεξσζεί ην θείκελν ηεο πλζήθεο Κνηλσληθήο Καηαλφεζεο (Social Undrstaning 

Pact), ηνπ νπνίνπ ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα πξνσζήζεη ηνλ Κνηλσληθφ ΐηάινγν, κεηαμχ Κπβεξλήζεσο, 

Αξγνδνηψλ θαη Αξγαδνκέλσλ.   

Σν δηθαίσκα ίδξπζεο επαγγεικαηηθψλ ζσκαηείσλ θαη ζπλδηθάησλ ζηα νπνία δχλαληαη λα 

ζπκκεηέρνπλ εξγαδφκελνη, ζπληαμηνχρνη θαη άλεξγνη,  πξνβιέπεηαη ξεηά ηφζν ζηνλ Αξγαηηθφ Κψδηαθ, φζν θαη 

ζην χληαγκα, ην νπνίν πξνζηαηεχεη θαη ην δηθαίσκα ζηελ απεξγία.  

Γηα ηελ ίδξπζε επαγγεικαηηθψλ ζσκαηείσλ θαη ζπλδηθάησλ απαηηείηαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ είθνζη 

(20) αηφκσλ, ελψ πξνβιέπεηαη ε νξγάλσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ, ζε νκνζπνλδίεο θαη 

ζπλνκνζπνλδίεο.  

8.5.1  Ωξάξην εξγαζίαο 

χκθσλα κε ηνλ Ύιβαληθφ Αξγαηηθφ Κψδηθα, νη θαλνληθέο ψξεο εξγαζίαο δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηηο 

8 ψξεο εκεξεζίσο θαη ηηο 40 εβδνκαδηαίσο, ελψ άλ γίλεη δεθηφ απφ ηνλ εξγνδφηε, ν εξγαδφκελνο κπνξεί λα 

απαζρνιεζεί ππεξσξηαθά, αιιά ζε θακία πεξίπησζε πάλσ απφ 50 ψξεο εξγαζίαο ηελ  εβδνκάδα, δειαδή ην 

κέγηζην ηεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηηο 10 ψξεο ηελ εβδνκάδα. Ο αιβαληθφο Αξγαηηθφο 

Κψδηθαο πεξηιακβάλεη απαγνξεχζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Αζληθψλ Ανξηψλ, ηελ 

εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο απφ άηνκα ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ θαη ηελ εξγαζία απφ γπλαίθεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. 

8.5.2 Απνδεκίσζε ιφγσ ππεξσξίαο 

Οη ππεξσξηαθή απαζρφιεζε απνδεκηψλεηαη κε κηζζφ ή κε άδεηα. Γ απνδεκίσζε αληηζηνηρεί ζην 25% 

επηπιένλ ηνπ θαλνληθνχ κηζζνχ γηα θάζε ψξα εξγαζίαο, ελψ ε άδεηα είλαη 25% κεγαιχηεξε απφ ηελ 

ππεξσξηαθή απαζρφιεζε θαη πξέπεη λα δίδεηαη εληφο 2 κελψλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ππεξσξηαθήο 

απαζρφιεζεο. Γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα εζληθψλ ενξηψλ ή θαηά 

ηε δηάξθεηα ζαββαηνθχξηαθνπ, ε απνδεκίσζε αλέξρεηαη ζην 50% επηπιένλ ηνπ κηζζνχ ν νπνίνο θαηαβάιιεηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα θαλνληθψλ εκεξψλ εξγαζίαο.  

                                                 
29 Πξβι. θαη Κεθ. 4.4.2 
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8.5.3 Καηψηαηε ακνηβή 

Ο ειάρηζηνο κεληαίνο κηζζφο ζηελ Ύιβαλία, αλέξρεηαη ζε 18.000 Λέθ, απφ 1 Μαίνπ 2009, ζχκθσλα κε 

ηελ ππ΄αξηζ. 522 /13.05.2009 απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. Ο βαζηθφο κεληαίνο κηζζφο αθνξά 174 

ψξεο/κεληαίσο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαλνληθέο ψξεο εξγαζίαο. 

8.5.4 Τπνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε – Aζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο 

Ο εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίδεη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη 

ππνρξεψζεηο απηέο ζπλίζηαληαη ζηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηελ δηαζθάιηζε φηη 

ν ρψξνο εξγαζίαο ζα είλαη θαζαξφο θαη αζθαιήο, ζηελ κε άζθεζε ειέγρνπ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ζηελ ηήξεζε αξρείνπ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηελ πξφζβαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ Αξγαηηθφ 

Κψδηθα, ζηελ ηήξεζε αξρείνπ ζρεηηθά κε αηπρήκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, ζηελ 

αζθάιεηα ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, εμαζθαιίδνληαο πνηφηεηα αέξα, πξνζηαζία απφ ην ζφξπβν θαη ηηο δνλήζεηο, 

ζηε δηαζθάιηζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ζηε δηαζθάιηζε λεξνχ θαη 

ηξνθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαη ζηελ ηήξεζε ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο εμνπιηζκνχ πξψησλ βνεζεηψλ. 

             Οη θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, ξπζκίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ Νφκνπ 

10237/18.02.2010 «Γηα ηελ Ύζθάιεηα θαη Τγηεηλή ζηελ εξγαζία». Ύξκφδηα Τπεξεζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

λφκνπ απηνχ, είλαη φηη ε Κξαηηθή Απηζεψξεζε Αξγαζίαο, (Δnspektoriati Shteteror i Punes), ε νπνία ππάγεηαη 

ζην Τπνπξγείν Αξγαζίαο θαη είλαη επηπιένλ επηθνξηηζκέλε κε ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

1-  Παξνρή  ΐηνηθεηηθήο Άδεηαο ζε  φιεο  ηηο εηαηξείεο,  θάζε ρξφλν θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξψηνπ  

  ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο (αξ. 23 ηνπ Νφκνπ γηα ηελ Κξαηηθή  Απηζεψξεζε Αξγαζίαο) 

2- Παξνρή Άδεηαο Αξγαζίαο κε ηελ έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο (Τπνπξγηθή 

 Ύπφθαζε Ύξ.513/7.3.2004, "Γηα ηελ ηαμηλφκεζε δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ  ηεθκεξίσζε ηεο δηαδηθαζίαο  

γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο εξγαζίαο απφ έλαλ επηζεσξεηή, πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ") 

3- Παξνρή αδεηψλ εξγαζίαο γηα λένπο απφ 16 έσο 18 εηψλ (Τπνπξγηθή Ύπφθαζε αξηζ.  

205/9.05.2002 

 «Ίζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ εξγαζηψλ  γηα λένπο" 

4- Γηα ηηο ψξεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, ε έγθξηζε ρνξεγείηαη απφ  

ηνλ 

 Γεληθφ Απηζεσξεηή Αξγαζίαο. 

Απηπιένλ, ε ε Ύιβαλία έρεη επηθπξψζεη, ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ηελ πλζήθε 

ηεο ΐηεζλνχο Οξγάλσζεο Αξγαζίαο (ΐΟΑ): 

 Ύξ. 155 “"Γηα ηελ Ύζθάιεηα θαη Τγηεηλή ζηελ εξγαζία” ηεο πλζήθεο ηεο ΐΟΑ, επηθπξσκέλν απφ ην 

αιβαληθφ θνηλνβνχιην κε ηνλ λφκν ππ‟ αξηζκ.  9147/30.10.2003. 

 Ύξ. 174 “Γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζηελ βηνκεραλία”, ηεο πλζήθεο ηεο ΐΟΑ επηθπξσκέλν απφ ην 

αιβαληθφ θνηλνβνχιην κε ηνλ λφκν ππ‟αξηζκ.  8921/11.7.2002. 

 Ύξ. 176 “γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζε νξπρεία”, ηεο πλζήθεο ηεο ΐΟΑ επηθπξσκέλν απφ ην 

αιβαληθφ θνηλνβνχιην κε ηνλ λφκν ππ‟αξηζκ. 8938/12.9.2002.   
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 Ύξ.81 “Γηα ηελ επηζεψξεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ βηνκεραλία ” ηεο πλζήθεο ηεο ΐΟΑ Ύξ.129 “ Γηα ηελ 

επηζεψξεζε εξγαζίαο ζηελ γεσξγία” ηεο πλζήθεο ηεο ΐΟΑ 

8.5.5  Τπνρξεψζεηο  ησλ εξγαδνκέλσλ  

Ο Ύιβαληθφο Αξγαηηθφο Κψδηθαο πξνβιέπεη γηα ηνλ εξγαδφκελν δηάθνξεο ππνρξεψζεηο φπσο: πίζηε 

ζηνλ εξγνδφηε,  ππνρξέσζε επηκεινχο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, πξνζσπηθή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, επηζηξνθή 

ζηνλ εξγνδφηε θάζε εμνπιηζκνχ πνπ παξέρεηαη ιφγσ ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, απνδεκίσζε ηνπ εξγνδφηε ιφγσ 

απσιεηψλ εμαηηίαο ακέιεηαο ή απαηεινχο ζπκπεξηθνξάο. 

Με ηελ παχζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, ηα κέξε κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζπκθσλία απνθπγήο 

άζθεζεο αληαγσληζκνχ (non-compete agreement) ε νπνία φκσο πνπ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην έλα έηνο. ε 

κία ηέηνηα πεξίπησζε ν εξγνδφηεο ζα πξέπεη λα πιεξψζεη απνδεκίσζε ζηνλ εξγαδφκελν ηνπιάρηζηνλ 75% ηνπ 

κηζζνχ πνπ ζα θέξδηδε ζε πεξίπησζε πνπ ε εξγαζηαθή ζρέζε δελ έιεγε. 

8.5.6  Καηά ησλ Γηαθξίζεσλ 

χκθσλα κε ηνλ  αιβαληθφ Αξγαηηθφ Κψδηθα, θάζε πξάμε πνπ ζπληζηά δηάθξηζε ηνπ εξγαδνκέλνπ 

ιφγσ εζληθφηεηαο, θπιήο, ζξεζθείαο, ειηθίαο ή πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ απαγνξεχεηαη. Ωζηφζν, ππάξρνπλ 

εμαηξέζεηο, θαζφζνλ θάζε  πξνιεπηηθφ κέηξν πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη 

πξνβιέπεηαη ζην Ύιβαληθφ Αξγαηηθφ Κψδηθα ή ζε άιιεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, κπνξεί λα κελ απνηειεί 

κεξνιεπηηθή πξάμε. 

4.5.7  πκβάζεηο Δξγαζίαο 

Οη ζπκβάζεηο εξγαζίαο (άξζξν 12 Ύιβαληθνχ Κψδηθα Αξγαζίαο), κπνξεί λα είλαη νξηζκέλνπ ή 

ανξίζηνπ ρξφλνπ, πξνθνξηθέο ή γξαπηέο, θαη είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηεζνχλ πξνθνξηθά ή γξαπηά κεηαμχ ηνπ 

εξγνδφηε θαη ηνπ εξγαδνκέλνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε εξγαζίαο ζπλαθζεί πξνθνξηθ , ηφηε εληφο 30 

εκεξψλ, ν εξγνδφηεο ζα πξέπεη λα ζπληάμεη γξαπηψο ην αληίζηνηρν θείκελν. Γ κε εθπιήξσζε απηήο ηεο 

ππνρξέσζεο δελ επεξεάδεη ηελ εγθπξφηεηα ηεο ζχκβαζεο, αιιά πξνθαιεί ππαηηηφηεηα ηνπ εξγνδφηε κε πνηληθή 

ξήηξα πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Απηζεψξεζε Αξγαζίαο.  

Ο ηχπνη ζχκβαζεο εξγαζίαο πνπ αλαγλσξίδνληαη απν ην αιβαληθφ δίθαην, είλαη ε ζπιινγηθή 

ζχκβαζε εξγαζίαο, ε ζχκβαζε εξγαζίαο κεξηθήο απαζρφιεζεο, ε ζχκβαζε γηα θαη΄νίθνλ εξγαζία, ε 

ζχκβαζε επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, θαη ε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ. Μία ζχκβαζε εξγαζίαο 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

α) ηαπηφηεηα ησλ δχν κεξψλ 

β) ρψξνο εξγαζίαο 

γ) γεληθή πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο 

δ) εκεξνκελία έλαξμεο εξγαζίαο 

ε) δηάξθεηα, ζε πεξίπησζε ζπκβάζεσο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

ζη) δηάξθεηα αδείαο κεη΄απνδνρψλ 

δ) γλσζηνπνίεζε εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξφλνπ ζε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο 
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ε) ιεπηνκεξεηαθέο ξπζκίζεηο ηνπ παξερφκελνπ κηζζνχ θαη ηεο εκεξνκελίαο θαηαβνιή ηνπ 

ζ) Ρεηή αλαθνξά ζηηο  θαλνληθέο εβδνκαδηαίεο ψξεο εξγαζίαο 

η) πκπεξίιεςε ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζε ηζρχ  

Γ ζχλαςε ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο είλαη δπλαηή, κεηαμχ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ εξγνδνηψλ 

απν ηε κηά θαη θαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο επαγγεικαηηθέο Αλψζεηο απφ ηελ άιιε. Γ ζχκβαζε απηή δεζκέπεη 

ηνπο εξγαδνκέλνπο, αλεμαξηήησο άλ είλαη ή φρη κέιε ησλ ζπλδηθάησλ ή ζσκαηείσλ θαη επαγγεικαηηθσλ 

ελψζεσλ.  

ΐηαθσλίεο εξγνδνηψλ εξγαδνκέλσλ επηιχνληαη είηε απφ ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα είηε απφ ην αξκφδην 

«Γξαθείν πκθηιίσζεο».  

8.5.7.1   Λήμε ζχκβαζεο  Δξγαζίαο 

  ε πεξίπησζε πνπ ν εξγαδφκελνο θαη ν εξγνδφηεο έρνπλ δεζκεπηεί κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ, ηφηε απηή παχεη κε ηε ιήμε ηεο ρσξίο πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε. Ίηαλ, κεηά ην πέξαο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ, κία ζχκβαζε αλαλεψλεηαη ζησπεξά, ζεσξείηαη σο ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ. πλεπψο, ε ιχζε ηεο 

ζα ππφθεηηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ.   Αάλ ηα δχν κέξε έρνπλ 

ζπλάςεη κία ε πεξηζζφηεξεο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα εξγαζία πνπ δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε, ε 

άξλεζε ηνπ εξγνδφηε λα αλαλεψζεη ηελ ζχκβαζε, ζεσξείηαη σο ιχζε ζχκβαζεο ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

  Οη ηξεηο πξψηνη κήλεο εξγαζίαο ζεσξνχληαη δνθηκαζηηθή πεξίνδνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ, θάζε κέξνο κπνξεί λα ιχζεη ηελ ζχκβαζε εξγαζίαο κε γλσζηνπνίεζε ηεο επηζπκίαο 

ηνπ ζην άιιν κέξνο ηνπιάρηζηνλ 5 εκέξεο λσξίηεξα.  

Γ ιχζε ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ δνθηκαζηηθή πεξίνδν, ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο φπσο 

πξνβιέπνληαη ζηνλ αιβαληθφ Αξγαηηθφ Κψδηθα. ην πιαίζην απηφ, πξηλ απφ ηελ ιχζε θάζε ζχκβαζεο 

εξγαζίαο, ν εξγνδφηεο πξέπεη λα ελεκεξψζεη έγθαηξα ηνλ εξγαδφκελν ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε ηνπ λα ιχζεη ηελ 

ζχκβαζε εξγαζίαο θαζψο θαη λα ελεκεξψζεη γηα ηνπο ιφγνπο απηήο ηεο ιχζεο. Γ ελεκέξσζε απηή ζα πξέπεη 

λα πξαγκαηνπνηεζεί έλα (1) κήλα πξίλ γηα εξγαδφκελν πνπ απαζρνιείηαη έλα ρξφλν, δχν (2) κήλεο πξίλ γηα 

εξγαδφκελν απφ δχν (2) κέρξη πέληε έηε (5) θα ηξείο (3) κήλεο πξίλ γηα εξγνδφκελν ν νπνίνο απαζρνιείηαη πάλσ 

απφ πέληε (5) έηε. Μέζα ζε 72 ψξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζπλάληεζε εξγνδφηε - 

εξγαδνκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπλ ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε  ιήμεο ηεο εξγαζίαο. Γ απφθαζε γηα ηελ 

ιήμε ηεο εξγαζίαο γλσζηνπνηείηαη ζηνλ εξγαδφκελν φρη πξηλ ηε ζπκπιήξσζε 48 σξψλ θαη φρη αξγφηεξα απφ 

κία εβδνκάδα κεηά ηελ ζπλάληεζε. Αάλ ν εξγνδφηεο δελ ζπκκνξθσζεί κε απηήλ ηελ  δηαδηθαζία  ιχζεο ηεο 

ζχκβαζεο, ηνπ επηβάιιεηαη πνηλή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηαβνιή ζηνλ εξγαδφκελν ακνηβήο ίζεο κε κηζζνχο 

δχν κελψλ. Μεηά ηελ ηειηθή γλσζηνπνίεζε απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ εξγαδφκελν ηεο απφθαζεο γηα ιήμε ηεο         

ζχκβαζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, απηή  ζα ζεσξεζεί ιήμαζα κε ην πέξαζκα ηεο πεξηφδνπ γλσζηνπνίεζεο.  

Σα ζπκβαιφκελα κέξε δχλαληαη λα ζπκθσλήζνπλ γξαπηψο γηα ηελ αιιαγή ησλ αλσηέξσ ρξνληθψλ 

δηαζηεκάησλ  πξνεηδνπνίεζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα εξγαζία κέρξη 6 κήλεο, ε πεξίνδνο γλσζηνπνίεζεο 

δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ δχν εβδνκάδεο, ελψ γηα εξγαζία πάλσ απφ 6 κήλεο, ε πεξίνδνο 

πξνεηδνπνίεζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ έλα κήλα.  
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Μία ζχκβαζε εξγαζίαο κπνξεί λα ιήμεη απηνδηθαίσο, εάλ ζπληξέρνπλ εχινγνη ιφγνη, δειαδή 

ζχκθσλα κε ξεηή δηαηχπσζε ηνπ αιβαληθνχ Αξγαηηθνχ Κψδηθα, νη ζνβαξέο πεξηζηάζεηο πνπ δελ επηηξέπνπλ 

ηελ ζπλέρηζε ηεο εξγαζίαο. Αληνχηνηο, ε δηαδηθαζία ιήμεο ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη θαη απφ ηα δχν κέξε. ε 

πεξίπησζε πνπ ε ιχζε ηεο ζχκβαζε εξγαζίαο νθείιεηαη ζε αδηθαηνιφγεηνπο ιφγνπο φπσο ε θπιή, ην ρξψκα, 

ην θχιν, νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θιπ.  ή ζε ιφγνπο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ζρέζε ή ιφγσ ζπκκεηνρήο 

ηνπ ππαιιήινπ ζε ζπλδηαθιηζηηθέο ελψζεηο εξγαδνκέλσλ, ν εξγνδφηεο νθείιεη λα πιεξψζεη κηζζνχο ελφο 

έηνπο, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε αξκνδηνπ δηθαζηεξίνπ ζην νπνίν έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή αγσγή απφ ην 

ζηγφκελν κέξνο, ζε δηάζηεκα φρη κηθξφηεξν ησλ 180 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ηεο αλαθφηλσζεο ηεο απφιπζεο.   

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ αιβαληθφ Αξγαηηθφ Κψδηθα, ν εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη επίδνκα αξραηφηεηαο ην 

νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ηνλ  κηζζφ ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα 15 εκέξεο γηα θάζε ρξφλν εξγαζίαο,  

ζε πεξίπησζε πνπ «….ε ζχκβαζε εξγαζίαο ηεξκαηηζηεί απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ν εξγαδφκελνο έρεη εξγαζηεί 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία έηε». Ο εξγαδφκελνο κπνξεί λα κελ ιάβεη επίδνκα αξραηφηεηαο, ζε πεξίπησζε 

απηνδίθαηεο ιχζεο ηεο ζπκβάζεσο εξγαζίαο.  

8.5.7.2  πιινγηθή Απφιπζε 

χκθσλα κε ηνλ αιβαληθφ Αξγαηηθφ Κψδηθα, ε ζπιινγηθή απφιπζε είλαη ε ιχζε ηεο ζχκβαζεο 

εξγαζίαο κε πξσηνβνπιία ηνπ εξγνδφηε, γηα ιφγνπο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εξγαδφκελν, φπνπ ν αξηζκφο 

ησλ απνιπκέλσλ εληφο πεξηφδνπ 90 εκεξψλ, είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 ζε επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 100 

ππαιιήινπο, 15 ζε επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 100-200 ππαιιήινπο, 20 ζε επηρεηξήζεηο κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 200-300 ππαιιήινπο θαη 30 ζε επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 300 ππαιιήινπο.  

Ο εξγνδφηεο πνπ ζθνπεχεη  λα πξαγκαηνπνηήζεη  κία ζπιινγηθή απφιπζε πξέπεη λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπ. Γ αλαθνίλσζε δεκνζηεχεηαη ζηνπο ρψξνπο ηεο εξγαζίαο ζε επδηάθξηην ζεκείν θαη πξέπεη λα 

δηεπθξηλίδεη ηα εμήο: 

 ηνπο ιφγνπο ιχζεο ηεο εξγαζίαο 

 ηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα απνιπζνχλ 

 ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδφκελσλ ππαιιήισλ   

 ηελ ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα ιάβνπλ ρψξα απνιχζεηο 

Ύληίγξαθν ηεο αλαθνίλσζεο ζπιινγηθήο απφιπζεο,  θαηαηίζεηαη ζην Τπνπξγείν Αξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ (εθεμήο ην Τπνπξγείν). Ο εξγνδφηεο πξέπεη λα ζπλαληεζεί θαη λα ζπδεηήζεη κε ηνπο εξγαδνκέλνπο 

πνπ ππφθεηληαη ζε ζπιινγηθή απφιπζε,  εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο, εθηφο θαη αλ ν 

εξγνδφηεο νξίζεη κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. θνπφο απηήο ηεο ζπλάληεζεο είλαη λα ιεθζνχλ κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ή λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ απνιπφκελσλ ππαιιήισλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

ζπλέπεηεο. Ο εξγνδφηεο νθείιεη  λα ελεκεξψζεη ην Τπνπξγείν ζρεηηθά κε ηελ ηειηθή απφθαζε. ε πεξίπησζε 

πνπ δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλσλ, ην Τπνπξγείν επηθνπξεί ηα κέξε λα θηάζνπλ 

ζε ζπκθσλία εληφο 20 εκεξψλ (εθηφο θαη αλ ν εξγνδφηεο πξνηείλεη κεγαιχηεξε πεξίνδν) απφ ηελ εκεξνκελία 

γλσζηνπνίεζεο ζην Τπνπξγείν. ε θάζε πεξίπησζε, ην Τπνπξγείν κπνξεί λα κελ εκπνδίζεη ηελ ζπιινγηθή 
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απφιπζε. Με ηελ ιήμε ηεο πξναλαθεξζείζαο πεξηφδνπ, ν εξγνδφηεο ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζρεηηθά κε 

ηελ ιχζε ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ζπκκφξθσζε κε ηελ πεξίνδν γλσζηνπνίεζεο. 

Απηπιένλ, νη εξγαδφκελνη πνπ απνιχζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία ζπιινγηθήο απφιπζεο, ιακβάλνπλ ην 

επίδνκα αξραηφηεηαο ζε πεξίπησζε πνπ ππεξέηεζαλ ζηνλ εξγνδφηε γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ. 

  8.5.8 Γηαθνπέο/ Άδεηα κεη΄ απνδνρψλ 

 
Ο εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη εηήζηα άδεηα γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 4 εκεξνινγηαθψλ εβδνκάδσλ, ε 

νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη εληφο ηνπ έηνπο ή ηνπο ηξεηο πξψηνπο κήλεο ηνπ επνκέλνπ έηνπο. 

 

Ο εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη 5 εκέξεο άδεηαο κεη‟ απνδνρψλ, ζε πεξίπησζε γάκνπ ή ζαλάηνπ άκεζνπ 

πξνγφλνπ ή/θαη απνγφλνπ. Απηπιένλ 10 εκέξεο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ κπνξεί λα ρνξεγεζνχλ ζηνλ 

εξγαδφκελν ζε πεξίπησζε ζνβαξήο αζζελείαο άκεζνπ πξνγφλνπ ή απνγφλνπ ε νπνία ζα επηβεβαηψλεηαη κε 

ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν εξγαδφκελνο δελ κπνξεί λα εξγαζηεί ιφγσ αζζέλεηαο, ν εξγνδφηεο  ππνρξενχηαη 

λα θαηαβάιιεη ζηνλ εξγαδφκελν, φρη ιηγφηεξν απφ 80% ηνπ κηζζνχ ηνπ γηα ηηο πξψηεο 14 εκέξεο νη νπνίεο δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηελ Κνηλσληθή Ύζθάιηζε. Γ πηζηνπνίεζε ηεο αζζέλεηαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηαηξηθφ 

έγγξαθν θαη εάλ απαηηείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε, ν εξγαδφκελνο πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε ηαηξηθή εμέηαζε απφ 

γηαηξφ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε. 

 Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ν εξγαδφκελνο ράλεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε, φηαλ αξλείηαη 

αδηθαηνιφγεηα λα δερζεί ηαηξηθή εμέηαζε πνπ δεηείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε.   

8.5.9 Αιινδαπνί εξγαδφκελνη ζηελ Αιβαλία 

 
χκθσλα κε ην λ. 9959/2008 «πεξί αιινδαπψλ», αιινδαπνί εξγαδφκελνη θαη επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη 

πξφθεηηαη λα εξγαζηνχλ ζηελ Ύιβαλία, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ, ηφζν άδεηα παξακνλήο, φζν θαη άδεηα 

εξγαζίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί απφ ηηο αξκφδηεο Ύξρέο ηεο Ύιβαλίαο, κε εμαίξεζε ηα κέιε ησλ 

δηπισκαηηθψλ απνζηνιψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απέο θαζψο θαη ησλ απνζηνιψλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θηι , 

εθπξφζσπνη Μή Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ, εθηειεζηηθνί ΐηεπζπληέο θαη πςειφβαζκνη ππάιιεινη 

αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ή πξφθεηηαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ Ύιβαλία, 

εξγαδφκελνη θαη άιινη επαγγεικαηίεο αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε παξάξηεκα ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ Ύιβαλία, εκπεηξνγλψκνλε θαη εηδηθνί γηα ηνπο νπνίνπο πξνβιέπεηαη ξεηή ζρεηηθή εμαίξεζε 

ζε δηκεξή ζπκθσλίαο, επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη παλεπηζηεκηαθνί εάλ νη εηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνπο 

πξνζθέξνπλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, εθπξφζσπνη ησλ αιινδαπψλ ΜΜΑ θαη αληαπνθξηηέο,  

 

Απίζεο δελ απαηηείηαη άδεηα παξακνλήο θαη εγαζίαο γηα αιινδαπνχο νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε 

αιινδαπή επηρείξεζε θνξέα ή νξγαληζκφ θαη  αζθνχλ γηα ιηγφηεξν απφ έλα εμάκελν, δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά 
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κε δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζχλαςε ζπκθσληψλ, δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, εγθαζηζηνχλ ή 

ζπληεξνχλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ή απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ, εθπαηδεχνπλ αιβαλνχο 

πνιίηεο,  

Γ αίηεζε γηα ρνξήγεζε  άδεηαο εξγαζίαο ζε αιινδαπνχο πνιίηεο πξαγκαηνπνηείηαη πξνο ηελ 

αξκφδηα ηνπηθή Ύξρή, ή ζην Τπνπξγείν Αξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Θεκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ  λφκν 8492/1999 

θαη ηελ ππ΄αξηζ. 680/1995 απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. 

8.5.9.1  Αδεηα παξακνλήο γηα εξγαζία ζηελ Αιβαλία, αιινδαπνχ 

 
Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο παξακνλήο, απαηηείηαη  λα ππνβιεζεί ζρεηηθή αίεζε ζηελ θαηα ηφπν 

αξκφδηα Ύξρή «γηα ηε θχιαμε ζπλφξσλ θαη ηελ κεηαλάζηεπζε» ηεο Γεληθήο ΐηεχζπλζεο Ύζηπλνκίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αζσηεξηθψλ ηεο Ύιβαλίαο, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 9959/2008, ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη 

απφ ηα αθφινπζα πηζηνπνηεηηθά.  

 

(α) αίηεζε φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη ιφγνη ηεο παξακνλήο ζηελ Ύιβαλία, θαζψο θαη ε αθξηβήο  

      δηεχζπλζε θαηνηθίαο ζηελ Ύιβαλία, ηνπ αηηνχληνο  

(β) Σν δηαβαηήξην εηζφδνπ ηνπ αηηνχληνο ζηελ Ύιβαλία,  

(γ) Φσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ, επηθπξσκέλν απφ δεκφζηα Ύξρή ή πκβνιαηνγξάθν,  

(δ)Απηθπξσκέλν απφ δεκφζηα Ύξρή ή πκβνιαηνγξάθν, θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο ζεσξήζεσο 

     εηζφδνπ (visa) ζηελ Ύιβαλία ή ηεο άδεηαο παξακνλήο, εάλ ππάξρεη.  

(ε)Πηζηνπνηεηηθφ Πνηληθνχ  Μεηξψνπ, φρη παιαηφηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ, απφ ηελ αξκφδηα Ύξρή ηεο 

    ρψξαο πξνέιεπζεο ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη ζεσξεζεί απφ ην αιβαληθφ Πξνμελείν ην νπνίν 

    ρνξήγεζε ηε  ζεψξεζε  εηζφδνπ (visa) ζηελ Ύιβαλία θαη απφ ηε ΐηεχζπλζε «Ννκηθψλ πκβνπιψλ  

    θαη ΐηεζλψλ πκθσληψλ» ηνπ Τπνπξγείνπ Αμσηεξηθψλ ηεο Ύιβαλίαο ή apostile εάλ ν αηηψλ  

    πξνέξρεηαη  απφ ρψξα πνπ ερεη ππνγξάςεη ζρεηηθφ κλεκφλην κε ηελ Ύιβαλία.  

(ζη)Πηζηνπνηεηηθφ Τγείαο,  ην νπνίν εάλ εθδνζεί απφ Ύξρή εθηφο Ύιβαλίαο, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη 

    απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ αιβαληθή γιψζζα. 

(δ) ΐχν θσηνγξαθίεο δηαβαηεξίνπ 

(ε) Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ζχκβαζε εξγαζίαο 

(ζ) Πηζηνπνηεηηθφ/α φπνπ λα βεβαηψλεηαη ε νηθνλνκηθή θηάζηαζε ηνπ αηηνχληνο (πρ. Απηθπξσκέλα  

     αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ άζθεζεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο  φπσο ΎΦΜ, άδεηα εξγαζίαο θηι) 

 (η) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο επίζεκα κεηαθξαζκέλν θαη ζεσξεκέλν 

(θ) πκβφιαην ελνηθίαζεο ηεο θαηνηθίαο ηνπ αηηνχληνο 

(ι) Ώεβαίσζε απφ ην πξνμεληθφ Γξαθείν ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο „ε απφ ην Ύζηπλνκηθφ Σκήκα 

8.5.9.2  „Αδεηα παξακνλήο γηα αιινδαπφ Γηεπζπληή αιβαληθήο εηαηξείαο 
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ε πεξίπησζε πνπ ν αιινδαπφο εξγαδφκελνο αζθεί θαζήθνληα ΐηεπζπληή ή αληηπξνζψπνπ 

αιινδαπήο εηαηξείαο, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα παξακνλήο ζηελ Αιβαλία, θαζψο θαη «άδεηα εξγαζίαο 

ηχπνπ Β΄», ε νπνία ρνξεγείηαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 8492/27.05.1999. 

 

Γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο εξγαζίαο ηχπνπ Β΄, ν εξγνδφηεο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε 

ζην θαηά ηφπνλ αξκφδην Γξαθείν Αξγαζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ην θπζηθφ πξφζσπν δελ δηαζέηεη άδεηα 

παξακνλήο ζηελ Ύιβαλία, ε αίηεζε γηα ρνξήγεζε «άδεηαο εξγαζίαο ηχπνπ Ώ΄» ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

εξγνδφηε, ζηελ ΐηεχζπλζε Πνιηηηθήο Μεηαλάζηεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αξγαζίαο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη 

ηθαλνπνηεζεί ην αίηεκα ρνξήγεζεο άδεηαο ζεσξήζεσο εηζφδνπ (visa) γηα εξγαζία ζηελ Ύιβαλία, γηα ην θπζηθφ 

πξφζσπν ην νπνίν πξφθεηηαη λα αλαιάβεη θαζήθνληα ΐηεπζπληή ζε αιβαληθή εηαηξεία. 

 

 Γ αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ζεσξήζεσο εηζφδνπ (visa) ζηελ Ύιβαλία, ππνβάιιεηαη ζην 

πξνμελείν ηεο Ύιβαλίαο, ζηελ ρψξα ζηελ νπνία θαηνηθεί ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ πξφθεηηαη λα  αλαιάβεη 

θαζήθνληα ΐηεπζπληή. 

Γ «άδεηα εξγαζίαο ηχπνπ Ώ΄» ρνξεγείηαη ζην θπζηθφ πξφζσπν, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο θαη έλα 

έηνο, γηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία (πεξηγξαθή έξγνπ) ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Γ πεξίνδνο 

ηζρχνο ηεο «άδεηαο εξγαζίαο ηχπνπ Ώ΄», δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηε 

ζχκβαζε εξγαζίαο, ελψ είλαη δπλαηή ε εηήζηα αλαλέσζε, εάλ νη αξρηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο δελ έρνπλ 

αιιάμεη. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ρνξήγεζε «άδεηαο εξγαζίαο ηχπνπ Ώ»,είλαη:  

(α) πκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ αίηεζεο ην νπνίν ρνξεγνχλ ηα θαηά ηφπνλ αξκφδηα Γξαθεία Αξγαζίαο. 

(β) Ύληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ εξγνδφηε  θαη απφ ηνλ εξγαδφκελν 

(γ)Ύληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ηεο αιβαληθήο εηαηξείαο, ζην  Αζληθφ Κέληξν Αγγξαθήο   

Απηρεηξήζεσλ 

(δ)Απηθπξσκέλν απφ δεκφζηα Ύξρή ή πκβνιαηνγξάθν, θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο ζεσξήζεσο   

εηζφδνπ (visa) ζηελ Ύιβαλία ή ηεο άδεηαο παξακνλήο, εάλ ππάξρεη.  

(ε)Πηζηνπνηεηηθφ Πνηληθνχ  Μεηξψνπ ην νπνίν εάλ εθδνζεί απφ Ύξρή εθηφο Ύιβαλίαο, ζα πξέπεη λα   

ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ αιβαληθή γιψζζα. 

(ζη)Πηζηνπνηεηηθφ Τγείαο,  ην νπνίν εάλ εθδνζεί απφ Ύξρή εθηφο Ύιβαλίαο, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη  

απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ αιβαληθή γιψζζα. 

(δ)ηέζζεξηο θσηνγξαθίεο δηαβαηεξίνπ 

(ε)Ύληίγξαθν πξνεγνχκελεο άδεηαο εξγαζίαο, εάλ ππάξρεη 

(ζ)Ώεβαίσζε φηη ε εηαηξεία έρεη εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο πξνο ηελ  

ΐεκνηηθή Ύξρή ζηελ νπνία ππάγεηαη 

(η)Ώεβαίσζε εθπιήξσζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο   

αζθαιίζηξσλ γηα ηνλ ηνκέα Τγείαο, πξνο ηνλ αξκφδην Ύζθαιηζηηθφ Οξγαληζκφ  



_______________________________________________________________________________ 

5, Rr. Deshmoret e  4 Shkurtit, Tirana, Albania 

  Tel: (003554) 2228980 και 2247323  Fax: 2228979 -  e-mail: ecocom-tirana@mfa.gr 

 

116 

(θ) Παξάβνιν χςνπο 3.000 Λέθ 

 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ΐηεχζπλζε Πνιηηηθήο Μεηαλάζηεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αξγαζίαο 

παξέρνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε Kontakt@mpcs.gov.al 
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ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ:  
Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο θαη Γηεπζχλζεηο 
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9. Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο – Υξήζηκεο Γηεπζχλζεηο 

9.1. Γιψζζα ζπλαιιαγψλ 

Απίζεκε γιψζζα ηεο ρψξαο είλαη ε Ύιβαληθή σζηφζν ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ζε ππνζέζεηο νηθνλνκηθνχ θαη 

εκπνξηθνχ ραξαθηήξα γίλεηαη ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο  Ύγγιηθήο,  ηεο Δηαιηθήο θαη ηεο Αιιεληθήο γιψζζαο. Γ 

κίζζσζε κεηαθξαζηηθψλ ππεξεζηψλ θπκαίλεηαη απφ 80 έσο 120 Απξψ εκεξεζίσο  αλά άηνκν. 

 

9.2 Ωξάξην δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη  θαηαζηεκάησλ- Δπίζεκεο αξγίεο 

 

 

     Δπίζεκεο αξγίεο  ηελ Αιβαλία 

Νέν ·ηνο 1 θαη 2 Δαλνπαξίνπ 

αΔαλνπαξίνπ 
Πξψηε εκέξα Άλνημεο 14 Μαξηίνπ 

Γηνξηή ησλ Μπερηαηδήδσλ 22 Μαξηίνπ 

Πάζρα Καζνιηθήο εθθιεζίαο 23 Μαξηίνπ 

Πάζρα νξζφδνμεο εθθιεζίαο 27 Μαξηίνπ 

Γηνξηή ηεο Αξγαζίαο 1 Μαίνπ 

Μπαηξάκη (Σέινο Ρακαδαλίνπ) 

 

 
30 επηεκβξίνπ 

Γελέζιηα Μεηέξαο Μαξίαο Σεξέδαο 19 Οθησβξίνπ 

Αζληθή ενξηή 26 Ννεκβξίνπ 

Γκέξα ηεο απειεπζέξσζεο 29 Ννεκβξίνπ 

Μπαηξάκη  8  ΐεθεκβξίνπ 

Υξηζηνχγελλα 25 ΐεθεκβξίνπ 

Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο , ιεηηνπξγνχλ απφ 08.00  

κέρξη  16.30  απφ ΐεπηέξα   κέρξη θαη Πέκπηε* 

 

Σελ Παξαζθεπή ην σξάξην ιεηηνπξγίαο 

 ησλ δεκνζίσλ Τπεξεζηψλ είλαη απφ 08.00   

κέρξη θαη 14.00 * 

 

Σν σξάξην ησλ  εκπνξηθψλ Σξαπεδψλ, είλαη απφ 

08.30 κέρξη θαη 16.30 απφ ΐεπηέξα 

 κέρξη θαη Πέκπηε*  

 

Σελ Παξαζθεπή  νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο  ιεηηνπξγνχλ  

κέρξη ηελ 14.00* 

 

  *(πιήλ  επίζεκσλ αξγηψλ) 

 

 

 

Σν σξάξην ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ είλαη απφ 08.30 πξσηλήο, κέρξη θαη 20.00 απνγεπκαηηλήο, 

θαζεκεξηλά πιελ Κπξηαθήο θαη επίζεκσλ αξγηψλ, ελψ ηα πνιπθαηαζηήκαηα παξακέλνπλ ζε ιεηηνπξγία κέρξη ηεο 

22.00 ε ψξα. Ωζηφζν, πνιιά θαηαζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ θαη ηηο Κπξηαθέο, ελψ νξηζκέλα θαηαζηήκαηα ηεο αιπζίδαο 

super market  EUROMAX  παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο φιν ην 24ψξν. 

 

Γ Ύιβαλία έρεη κία ψξα δηαθνξά κε ηελ Αιιάδα (GMT +1) 

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλ κία αξγία ζπκπέζεη εκέξα άββαην ή Κπξηαθή, ηφηε ε αξγία κεηαθέξεηαη 

απηνκάησο ζηελ επφκελε ΐεπηέξα. Γ πεξίνδνο απφ 15 Δνπιίνπ κέρξη θαη 31 Ύπγνχζηνπ, ραξαθηεξίδεηαη πεξίνδνο 

δηαθνπψλ αθνχ ε πιεηνςεθία ησλ εξγαδφκελσλ θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο αδείαο απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα,, 

σζηφζν πεξίνδνο δηαθνπψλ ζεσξείηαη θαη ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ΐεθεκβξίνπ.  
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9.3.πλάιιαγκα30 

Σν αιβαληθφ λφκηζκα ΛΑΚ (Albanian Lek. ALL), δελ είλαη κεηαηξέςηκν ζε μέλν ζπλάιιαγκα ζην εμσηεξηθφ. 

Γ κέζε εηήζηα ηζνηηκία ηνπ Δπξψ, γηα ην έηνο 2009, θπκάλζεθε  ζηα 137 Λεθ (1 Δπξψ = 137 Λεθ).  Γξαθεία 

αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο ππάξρνπλ ζρεδφλ ζε θάζε ζεκείν ηεο πφιεο ησλ Σηξάλσλ, ελψ παξάλνκεο αληαιιαγέο 

ζπλαιιάγκαηνο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπαλίσο, θπξίσο ζηελ πφιε ηνπ ΐπξξαρίνπ. Οη ζπλαιιαγέο κε πηζησηηθέο 

θάξηεο, είλαη γεληθά απνδεθηέο, σζηφζν δελ ζπλεζίδνληαη, ηδίσο ζηα κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο θαηαζηήκαηα, 

αθνχ ε αιβαληθή νηθνλνκία παξακέλεη  “νηθνλνκία ξεπζηψλ” (cash economy) 

 

9.4. Μεηαθηλήζεηο-Μεηαθνξέο 

Οη κεηαθηλήζεηο ζηελ Ύιβαλία, πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο νδηθψο, αθνχ ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν είλαη 

απαξραησκέλν. Σα δεκφζηα κέζα κεηαθνξάο (θπξίσο ιεσθνξεία) δελ είλαη αμηφπηζηα. Οη κεηαθηλήζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο κε κηζζσκέλα νρήκαηα (taxi) ησλ νπνίσλ ην θφζηνο κεηάβαζεο εληφο ησλ Σηξάλσλ 

θπκαίλεηε απφ 3 έσο 7 Απξψ. Γ κίζζσζε ησλ νρεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ δξφκν, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο 

πφιεο, σζηφζν ππάξρνπλ θαη εηαηξείεο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κέζσ ηειεθσληθψλ θξαηήζεσλ. 

Σα ηειέθσλα νξηζκέλσλ απφ απηέο ηηο εηαηξείεο παξαηίζεληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα.  

  

Δηαηξείεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ 

 
AVIS:     Tειέθσλν: 00355 4 23 50 11 

                Σει-ηππία:  00355 4 23 50 24 

                 Κηλεηφ: 00355 68 20 23 280 

 

HERTZ: Tειέθσλν:   00355 4 25 50 28 

                Σει-ηππία:   00355 4 23 51 09 
 

EUROPCAR: Tειέθσλν: 00355 4 24 61 92 

                    Σει-ηππία: 00355 4 22 78 88 

  

Σειέθσλα Ραδηνηαμί 
+ 355 4 2355555 

+355 4 2259999 

+355 4 2244444 

+355 4 2377777 

+355 4 2358888 

Γ δηαδξνκή απφ ην αεξνδξφκην 

ζην θέληξν ηεο πφιεο ησλ 

Σηξάλσλ, δηαξθεί πεξίπνπ 30 

ιεπηά θαη θνζηίδεη 20 Απξψ κε 

κηζζσκέλν φρεκα (taxi).  

Γ κίζζσζε νρήκαηνο κε νδεγφ 

θπκαίλεηαη απφ 70 έσο 90 Απξψ 

εκεξεζίσο.  

Γ δηαδξνκή πξνο ηηο άιιεο 

πφιεηο θπκαίλεηαη απφ 18 έσο 30 

Απξψ.  

Γ κίζζσζε γηα κία εκέξα γηα 

κεηάβαζε θαη επηζηξνθή ζην 

Ύξγπξφθαζηξν, ζηελ Κνξπηζά , 

ζηελ θφδξα, ζηνλ Ύπιψλα, 

θπκαίλεηαη απφ 90 έσο 120 Απξψ 

 

 
Γ νδηθή επηθνηλσλία κε ηελ Αιιάδα, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα ζεκεία εηζφδνπ ηεο Καθαβηάο θαη ηεο 

Κξπζηαινπεγήο. Ο ρξφλνο κεηαβαζεο απφ Θεζζαινλίθε ή Δσάλληλα γηα Σίξαλα, είλαη πέληε (5) κε έμη (6) ψξεο 

πεξίπνπ, ελψ ε δηαδξνκή Ύζήλα – Σίξαλα θπκαίλεηαη απφ έλδεθα (11) κέρξη δεθαηξείο (13) ψξεο. 

                                                 
30 Πξβι θαη Κεθ. 3.7.1.4 
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9.5. Σειεπηθνηλσλίεο – Σαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο 

Γηα λα επηθνηλσλήζεηε ηειεθσληθψο απφ Αιιάδα ην δηεζλέο πξφζεκα ηεο ρψξαο είλαη +355 ην νπνίν 

αθνινπζείηαη απφ ην πξφζεκα ηεο πφιεο.  

 

Υξήζηκνη ηειεθσληθνί αξηζκνί 
Γεληθέο πιεξνθνξίεο            124  

Άκεζε ΐξάζε + 355 4 2366826 

+355 4 2224445 

+355 4 2223322  
Οδηθή Ώνήζεηα + 355 4 2234872  

+ 355 4 2363423 
Radio Taxi                                                       + 355 4 2355555 

+355 4 2259999 

+355 4 2244444 

+355 4 2377777 

+355 4 2358888 
ΐηεζλήο αεξνιηκέλαο 

(Rinas 
+ 355 4 2375342 

+ 355 4 2223938 

 
Γεληθή ΐηεχζπλζε 

Σεισλείσλ 

+355 4 243920 

+355 4 243921 

+355 4 269138 

ΐηεχζπλζε ηεισλείσλ 

Σηξάλσλ 
+355 4 356145 

Πξψηεο Ώνήζεηεο + 355 4 2222235  

+ 355 4 2253364  

+ 355 4 2253365 
Ππξνζβεζηηθή         + 355 4 2222222                       

 
 
 

Πξνζέκαηα αιβαληθψλ πφιεσλ 

Σίξαλα 4 

Γπξξάρην 522 

θφδξα 222 

Κνξπηζά 822 

Αξγπξφθαζηξν 842 

Απιψλα 332 

Δικπαζάλ, 5452 

Φηέξη 342 

Σν επξπδσληθφ δίθηπν δελ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν31, σζηφζν ζηα ζεκαληηθφηεξα μελνδνρεία θαη 

ζε νξηζκέλα εζηηαηφξηα θαη θαθεηέξηεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αζχξκαηεο ζχλδεζεο κε ην δηαδχθηην 

(wireless LAN, θαη Wi-Fi). 

Σηο ππεξεζίεο απηέο ππνζηεξίδνπλ  θαη νη ηξείο εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο,  

ηελ Ύιβαλία δξαζηεξηνπνηνχληαη 3 εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο:  Γ 

AMC ηνπ νκίινπ ηεο  Cosmote, ε Vodafon κεηά ηελ εμαγνξά ηεο Panafon,  θαη απφ ην 

ηέινο ηνπ 2007 ε ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ Eagle mobile.Αληφο ηνπ 2011 αλακέλεηαη θαη ε 

έλαξμε παξνρήο ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο απφ ηελ 4ε εηαηξεία πνπ έρεη πάξεη 

ζρεηηθή άδεηα ηνλ Mάην 2010. ηελ Ύιβαλία ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο δελ 

ππνζηεξίδνπλ ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 3εο Γεληάο αθνχ δελ πθίζηαηαη 3G δίθηπν. Σν 

ππάξρνλ δίθηπν GSM ππνζηεξίδεη πιήξσο ηηο ππεξεζίεο πεξηαγσγήο πνπ πξνζθέξνπλ νη 

εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Αιιάδα. 

 

 

 
 

DHL     : Σει. +355 4 2328 16 

               Φαμ. +355 4 257294       

FEDEX: Σει. +355 4 25 32 03  

               Φαμ. +355 4 2536 30    

TNT:      Σει. +355 4 22 34914 

               Φαμ. +355 4 2235419   

ACS:      Σει. +355 84 267314 

              Φαμ. +355 84 267314   

UPS:      Σει. +355 4 2259742 

              Φαμ. +355 4 2259743  

  

EMS:     Σει. +355 4 25 32 03 

              Φαμ. +355 4 2536 30   

Σα αιβαληθά ηαρπδξνκεία είλαη αμηφπηζηα, σζηφζν ε παξνρή ππεξεζηψλ  

ραξαθηεξίδεηαη απφ απαξραησκέλν ζχζηεκα δηνίθεζεο θαη γξαθεηνθξαηία.  

 

Οη θπξηφηεξεο εηαηξείεο (courier) ηαρπηαρπδξνκείσλ είλαη ε DHL θαη ε FEDEX.  

Τα ηηλέθυνα επικοινυνίαρ, παπαηίθενηαι παπαπλεύπυρ. 

 

Οη θπξηφηεξνη πάξνρνη ππεξεζίσλ δηδπθηίνπ είλαη: Γ ALBTELECOM,  

ε ABCOM, ε ABISSNET, ε ALBANIA ON LINE, ε TRING COMMUN  

θαη απφ ην 2009 ε PRIMO  (ινβέληθσλ ζπκθεξφλησλ) 

 

Σελ ηειεπηαία ηξηεηία έρεη αλαπηπρζεί ζηα Σίξαλα ηθαλνπνηεηηθφ δίθηπν παξνρήο ππεξεζηψλ 

δηαδηθηχνπ κε ηνπο βαζηθφηεξνπο παξφρνπο λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ADSL ηαρπηήησλ έσο 10 ΜΏ, ηφζν 

κέζσ ηνπ ππάξρνληνο ηειεθσληθνχ δηθηχνπ, φζν θαη κέζσ απηφλνκσλ δηθηχσλ κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ 

απνηειινχληαη απφ νπηηθέο ίλεο. ηηο 14 Δνπιίνπ 2010, παξνπζηάζηεθε ζηα Σίξαλα ην ζρέδην γηα ηελ 

θαηαζθεπή ππνζαιάζζηαο γξακκήο δηαδηθηχνπ κε θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ πνπ ζα ζπλδέεη ηελ Ύιβαλία κε ηελ 

                                                 
31 Πξβι θαη Κεθ. 3.6.2.2 
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Απξψπε κέζσ Δηαιίαο. Σν ζρέδην ζα πινπνηεζεί απφ ηηο εηαηξείεο UNIFI Communication θαη Interoute. H λέα 

γξακκή, ε νπνία αλακέλεηαη λα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ην 2011. 

 

Ίζνλ αθνξά ζηελ αεξνπνξηθή επηθνηλσλία32  ηεο Ύιβαλίαο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν, κεηά ηελ 

απνρψξεζε ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ Aegean Airlines, δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

Ύιβαλία33 δεθαηέζζεξηο (14) αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, απφ ηηο νπνίεο νη έλδεθα (11) αιινδαπέο, θαη νη ηξεηο (3) 

κεηθηέο, κε  ζαξξαληαδχν (42) πξννξηζκνχο (2010). Οη εηαηξείεο απηέο θαη νη πξννξηζκνί ηνπο παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ θαησηέξσ. 

Αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη πξννξηζκνί ζηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Σηξάλσλ 

Αεξνκεηαθνξείο Αεξνκεηαθνξείο Αεξνκεηαθνξείο 

Adria Airways Aegean airlines Albanian Airlines 

Alitalia Austrian Airlines  Belleair 

British Airways German Winks Lufthansa 

Malev Olympic Air Skanderberg Air 

Sky Express Turkish Airlines  

   

Πξννξηζκνί Πξννξηζκνί Πξννξηζκνί 

   

Αζήλα Ώειηγξάδη Βελεηία 

Βνπδαπέζηε Μπνιψληα Μπάξη 

Μφλαρν Φξαλθθνχξηε Κσλζηαληηλνχπνιε 

Ληνπκπιηάλα Μηιάλν Πεζθάξα 

Πξίζηηλα Ρψκε Θεζζαινλίθε 

Βηέλλε Βπξίρε Forli 

Μπέξγακν Bonn/Colgne Kuneo 

Υαληά Φισξεληία Γέλνβα 

Λνλδίλν - Stansed Ληέγε Πάξκα 

Πεξνχηδηα Πίδα Ρίκηλη 

Sharm El Sheikh Σξεβίδν ηνπηγάξδε 

Σεξηέζηε Σνξίλν Βεξφλα 

Εάθπλζνο Υαληά Καιακάηα 

Λνλδίλν - Gatwick Αλθφλα Αληάιεηα 

 

Γ Ύιβαλία δηαζέηεη κφλν έλαλ δηεζλή αεξνιηκέλα, ηνλ αεξνιηκέλα Rinas  “Μεηέξα Σεξέδα” 

(γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο: 41‟ 21‟ 54‟  V θαη 19΄43΄14΄L. ) ν νπνίνο βξίζθεηαη 18 ρικ βνξεηνδπηηθά ηνπ 

θέληξνπ ηεο πξσηεχνπζαο, Σίξαλα, θαη 7 ρηιηφκεηξα απφ ηε δηαζηαχξσζε ηεο εζληθήο νδνχ Σηξάλσλ-

ΐπξξαρίνπ. Γ κεηάβαζε ζηνλ αεξνιηκέλα γίλεηαη κφλν νδηθψο (κε ηδησηηθφ απηνθίλεην ή κηζζσκέλν φρεκα ή 

δεκφζην ιεσθνξείν) θαη δηαξθεί 20 κε 30 ιεπηά. Σν θφζηνο κεηάβαζεο κε κηζζσκέλν φρεκα, θπκαίλεηαη απφ 

2.000 έσο 2.500 Λέθ ή 18 Απξψ πεξίπνπ. 

 Ο αεξνιηκέλαο Rinas  “Μεηέξα Σεξέδα” έρεη αλαθαηληζηεί πξφζθαηα απφ ηε Γεξκαληθψλ 

ζπκθεξφλησλ εηαηξεία  Siemens θαη έρεη πιένλ  ηε δπλαηφηεηα, απφ ην 2008, λα εμππεξεηεί 600 ρηιηάδεο 

                                                 
32 Πξβι. θαη  Κεθ. 4.4.2.1 
33 επηέκβξηνο 2010 
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επηβάηεο ην έηνο. Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνλ δηεζλή αεξνιηκέλα Rinas  “Μεηέξα Σεξέδα”, είλαη: 

Ιζηφηνπνο: www.tirana-airport.com.al . E-mail: adm@tirana-airport.com, tia-lost&found@tirana-

airport.com  . Σει. – Fax: +355-4-2381800(call center). 

 

 

9.6. Υξήζηκεο Γηεπζχλζεηο 

9.6.1.  Διιεληθέο Τπεξεζίεο ζηελ Αιβαλία 

 
Διιεληθή Πξεζβεία ζηα Σίξαλα 

Οδφο «Frederik Shiroka”, αξ.3 

Σίξαλα, Ύιβαλία 

Σει. +355 4 2274 668-70, Φαμ +355 4 2234 140 

E-mail gremb.tir@mfa.gr , www.greekembassy.al   

 
Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ (Ο.Δ.Τ) 
Οδφο «Deshmoret e 4 Shkurtit” , αξ. 5 
Σίξαλα, Αιβαλία 
Σει. +355 4 2228 980, 2247 323 Φαμ 2228 979  
Δ-mail ecocom-tirana@mfa.gr  
 
Διιεληθφ Πξνμελείν ζηα Σίξαλα 

Οδφο «Frederik Shiroka”, αξ.3 

Σίξαλα, Ύιβαλία 

Σει. +355 4 2274 644-5, Φαμ +355 4 2234 443/2234 140 

 
Γεληθφ Πξνμελείν Αξγπξνθάζηξνπ  

+355 842 63804 & 63091 & 62010 Φαμ 62011 

E-mail grgencon@mfa.gr  

 
Γεληθφ Πξνμελείν Κνξπηζάο  

+355 822 52888 & 52889 Φαμ 45052 

E-mail grgencon.kor@mfa.gr  

 
Γξαθείν Σχπνπ  

Οδφο «Frederik Shiroka”, αξ.3 

Σίξαλα, Ύιβαλία 

Σει. +355 4 2274 668-70, Φαμ +355 4 2234 140 

E-mail gremb.tir@mfa.gr , www.greekembassy.al  

http://www.tirana-airport.com.al/
mailto:adm@tirana-airport.com
mailto:tia-lost&found@tirana-airport.com
mailto:tia-lost&found@tirana-airport.com
mailto:gremb.tir@mfa.gr
http://www.greekembassy.al/
mailto:ecocom-tirana@mfa.gr
mailto:grgencon@mfa.gr
mailto:grgencon.kor@mfa.gr
mailto:gremb.tir@mfa.gr
http://www.greekembassy.al/
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9.6.2 ΐεκφζηεο Τπεξεζίεο ηεο Ύιβαλίαο 
 
Τπνπξγηθφ πκβνχιην    
Λεσθφξνο «Deshmoret e Kombit»  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2274448 / 2277444  
www.keshilliministrave.al  
 
Τπνπξγείν  Οινθιήξσζεο θαη Δπξσπατθήο Δλζσκάησζεο   
Οδφο  «Lek Dukagjini» Ύξ..3  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2228645 
 
Τπνπξγείν  Οηθνλνκηθψλ  
Λεσθφξνο «Deshmoret e Kombit»  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2267654 / 2226002 
 
Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ  
Λεσθφξνο «Zhan D‟ Ark», Ύξ. 6  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2364090 / 2362084 
 
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Δκπνξίνπ θαη Δλέξγεηαο   
Λεσθφξνο «Deshmoret e Kombit», Ύξ. 1,  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2223119 / 2223455 
 
Τπνπξγείν  Δζσηεξηθψλ  
Λεσθφξνο «Deshmoret e Kombit»  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2258625 / 2228167 / 2233544 
 
Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο  
Λεσθφξνο «Deshmoret e Kombit»  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2237816 / 2226865 
 
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Δπηζηεκψλ  
Οδφο «Durresi» Ύξ. 23  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2234845 / 2226405 
 
Τπνπξγείν Τγείαο  
Λεσθφξνο «Bajram Curri»  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2376193 / 2364908 

 
Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο  
Λεσθφξνο «Zogu i Pare»  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2232704 / 2259388 
 
 
 

http://www.keshilliministrave.al/
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Τπνπξγείν Γεκνζίσλ ·ξγσλ, Μεηαθνξψλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ  

Λεσθφξνο «Deshmoret e Kombit»  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2234674 / 2232389 / 2222653 
 
Τπνπξγείν  Γεσξγίαο, Σξνθίκσλ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηψλ   
Πιαηεία «Skenderbej” Ύξ. 2  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2232796 / 2227924 
 
Τπνπξγείν  Σνπξηζκνχ, Πνιηηηζκνχ, Νενιαίαο θαη Αζιεηηζκνχ     
Οδφο «Abdi Toptani»  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2222508 
 
Τπνπξγείν  Δξγαζίαο , Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Ιζφηεηαο   
Οδφο «Kavaja».  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2233429 / 2228340 
 
Τπνπξγείν  Πεξηβάιινληνο, Γαζψλ θαη Γηαρείξηζεο Τδάησλ   
Οδφο «Durresi»   
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2270623 / 2270630 / 2270621 
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ΖΜΑΝΣΙΚΔ ΓΖΜΟΙΔ ΤΠΖΡΔΙΔ ΚΑΙ ΦΟΡΔΙ 

 
Αθαδεκία Δπηζηεκψλ Αιβαλίαο  

Sheshi Fan Noli Tirane Shqiperi Email : nnati@akad.edu.al http://www.akad.edu.al .Tel.:  00355  4 23 03 05 Fax : 00355  4 23 03 05 

Δζληθφο Οξγαληζκφο Ιδησηηθνπνηήζεσλ                                                                                                          

Rr.Muhamet Gjollesha (21 Dhjetori) -Tirane 

Tel. 00355 4 2228123 

Γεληθή Γηέπζπλζε  Κξαηηθψλ Αξρείσλ                                                                                                                                                                        

Rruga “Jordan Misja”, Tirana Tel/Fax:+355 4 22 79 59  email: dpa@albarchive.gov.al 

 
Οξγαληζκφο Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ  

Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Këshilli i Ministrave Tel. & Fax. 00355 4 23 04 34, Tel. 23 26 52 Email: 

infoapp@app.gov.al 

 
Οξγαληζκφο Δπηζηξνθήο θαη Απνθαηάζηαζεο Ιδηνθηεζίαο  

Bulevardi "Deshmorët e Kombit" Kullat Bijnake, Kulla II Tel. : 00355 4 22 56 984 email: e.cefa@akkp.gov.al 
 
Οξγαληζκφο Δγγξαθήο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

Rr: "Jordan Misja", Tirane, Albania Tel +355 4  22 33 713 Fax +355 4 22 34 419 
 
Δζληθφ Κέληξν ·γγξαθήο 

Rruga "Papa Gjon Pali i II-të" Nr.3, Kati I Tel: +355 4 250066 Fax: +355 4 255532 

Web-Site: www.qkr.gov.al E-mail: info@qkr.gov.al 

 
Δζληθφ  Κέληξν ·θδνζεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο  

Rruga "Papa Gjon Pali II" Nr. 3, Kati III, Tiranë Tel: + 355 4 22 29 416 

 + 355 4 22 74 499 Fax: + 355 4 22 39 957 E-mail: info@qkl.gov.al 
Foreign Investors Of Albania  

Tirana Business Center, Suite 20 Σel .: 003554 22 51030 pjsemaan@hotmail.com 
 
Albanian Business and Investment Agency (AIDA) 

Blv. "Gjergj Fishta", P. Shallvare, Tirana,  

Tel: +355 4 2252 886, ext 116, Fax: +355 4 2222 341 

 E-mail: executive.assistant@albinvest.gov.al, Web: www.albinvest.gov.al 

 
ALBINVEST   

Blvd. Zhan D‟ Ark, Nr. 3 Tel.: 00355 4 22 52 886 Fax : 00355 4 22 22341 Email : info@albinvest.gov.al 
 
Γεληθή Γηεχζπλζε Πξoηχπσλ  

Tel.: 00355 4 224 71 76, 224 71 77 Tel.: 00355 4 22 47177 Email : nati@dps.gov.al   

www.dps.gov.al 

 
Γεληθή Γηεχζπλζε Πηζηνπνίεζεο                                                                                                     

 Rruga "Mine Peza", Nr. 143/3, 1014 - Tiranë, Shqipëri                                       

 Kutia Postare Nr. 98,   Tel: +355 (0) 4 222 62 55    Fax: +355 (0) 4 224 71 77                                                                                                            

E-mail: info@dps.gov.al    Web: www.dps.gov.al  

 
 
 
 

mailto:nnati@akad.edu.al
http://www.akad.edu.al/
mailto:dpa@albarchive.gov.al
mailto:infoapp@app.gov.al
mailto:e.cefa@akkp.gov.al
http://www.qkr.gov.al/
mailto:info@qkr.gov.al
mailto:info@qkl.gov.al
mailto:pjsemaan@hotmail.com
http://mc/compose?to=axecutive@albinvest.gov.al
http://www.albinvest.gov.al/
mailto:info@albinvest.gov.al
http://www.dps.gov.al/
mailto:info@dps.gov.al
http://www.dps.gov.al/www.dps.gov.al
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Γ.Γ/λζε Μέηξσλ θαη ηαζκψλ  

Rruga “ Sami Frasheri” Nr.33 Tirane, Albania Tel: 00 355 4 2 233 174 

Fax: 00 355 4 2 233 462 E-mail: metrology@dpmk.gov.al  

 
Ιλζηηηνχην ηαηηζηηθήο  

Bul. "Zhan D'Ark ", Nr .3 Tirana ALBANIA  Σel. : 00355 4 2222411 / Ext. 192 

Fax : 00355 4 22 28 300 Email : botim_difuzion@instat.gov.al; marketing@instat.gov.al  

 
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Δκπνξίνπ θαη Δλέξγεηαο  
-Γ/λζε Αλάπηπμεο Βηνκεραληθψλ Πάξθσλ θαη Διεπζέξσλ Πεξηνρψλ  
-Γ.Γ/λζε Οδνπνηίαο  

 
Αλεμάξηεηε Αξρή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ 
Authority of Electronic and Postal Communications  

Reshit Collaku Street 43, 1001 Tel.: 00355 4 2259 571/22 30939                                                                                                        

Email : info@akep.gov.al  

 
πκβνχιην Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 
Business Advisory Council                                                                                                                                      

Bulevardi Deshmoret e Kombit, Nr.1001, Tirane, ALBANIA  

Tel. 00355 4 222245 (199)  

Fax: 00355 4 227969  

Email: kkb@mete.gov.al  

luis.vorfi@mete.gov.al  

mailto:botim_difuzion@instat.gov.al
mailto:marketing@instat.gov.al
mailto:info@akep.gov.al
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9.6.3 Αληηπξνζσπείεο Γηεζλψλ νξγαληζκψλ 

 
Παγθφζκηα Σξάπεδα (World Bank)  
Deshmoret e 4 Shkurtit, Ύξ.. 34  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2240578  
www.worldbank.org.al  
 
Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (IMF)  
Λεσθφξνο «Deshmoret e Kombit»      Twin Towers, Tower 1 

5νο φξνθνο  
Σει. +355 4 2280400 E-mail: imf@albmail.com  www.imf.org/tirana  
 
Δπξσπατθή Σξάπεδα γηα ηελ Αλαζπγθξφηεζε θαη ηελ Αλάπηπμε (EBRD) 

Οδφο “Abdi Toptani” Torre Drin 4νο Ίξνθνο 

Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2232898 / 2253099 
 
Πξφγξακκα Ζλσκέλσλ Δζλψλ  γηα ηελ Αλάπηπμε (UNDP)  
«Deshmoret e 4 Shkurtit» Ύξ.. 35  
 

Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2233122 / 2233148 
 
United States Agency for International Development (USAID)  
Οδφο «Elbasani». Ύξ.. 103 Σίξαλα, Ύιβαλία 

 

Σει. +355 4 2247285 
 
International Finance Corporation (IFC)  
«Deshmoret e 4 Shkurtit», Ύξ. 34   
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Τηλ. +355 4 2240578 

9.6.4  Υξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη θνξείο επνπηείαο   

9.6.4.1 Φορείς Εποπτείας 

Κεληξηθή  Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο  
Πιαηεία «Scanderbeg»,Ύξ.1  Σίξαλα, Ύιβαλία 

Σει. +355 4 2222230 / 2222752 / 2222152  

E-mail: public@bankofalbania.org  
 
Albanian Financial Supervisory Authority  
Οδφο “Perlat Rexhepi”,    2νο Οπξνθνο, Σίξαλα, Ύιβαλία 

Σει. +355 4 2247148/ 2250686     E-mail: amf@amf.gov.al  

 
Yπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

ΐ/λζε  μεπιχκαηνο ρξήκαηνο 

Mr. Arben DOCI, Director 

Tel.fax : 00355 4 222 9094              Email :    adoci@fint.gov.al 

  

  

http://www.worldbank.org.al/
mailto:imf@albmail.com
http://www.imf.org/tirana
mailto:public@bankofalbania.org
mailto:amf@amf.gov.al
mailto:adoci@fint.gov.al


_______________________________________________________________________________ 

5, Rr. Deshmoret e  4 Shkurtit, Tirana, Albania 

  Tel: (003554) 2228980 και 2247323  Fax: 2228979 -  e-mail: ecocom-tirana@mfa.gr 

 

128 

 

 

 

AUTORITETI I  MBIKQYRJES FINANCIARE 
Αιβαληθή Αξρή Υξεκαηνπηζησηηθήο Δπνπηείαο 

Rr. DORA D'ISTRIA, 10, Tirana, Albania  

 Μrs. Elisabeta GJONI, Cheif  

Tel.: 00355 4 2247148 

Fax : 00355 4 22 50686 

Email : amf@amf.gov.al 

            www.amf.gov.al 
 
 

9.6.4.2 Δκπνξηθέο ηξάπεδεο 

 
Alpha Bank, Τπνθαηάζηεκα  Σηξάλσλ   
Λεσθφξνο  «Zogu i Pare», Ύξ.. 47 

Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2240478 / 2240479  
E-mail: alphabank@interalb.net   
 
National Bank of Greece  
Οδφο  “Durresi”  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2233623 / 2233624 
 
Tirana Bank (νκίινπ Σξάπεδαο Πεηξαηψο)  
Λεσθφξνο «Zogu i Pare», Ύξ.. 55/1  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2233441 / 2233443 
 
Emporiki Bank of Greece S.A  
Οδφο  “Kavaja" Ύξ.59         Σίξαλα, Ύιβαλία 

Σει. +355 4 2258755  
E-mail: headoffice@emporiki.com.al 

 
Raiffeisen Bank  
ΟδφοKavaja. 12φξνθε Οηθνδνκή   
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2222669  
E-mail: info@raiffeisen.al  

 
Intesa SanPaolo Bank  
Οδφο Ismail Qemali. Ύξ. 27  
Σ.Θ  8319  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2276000 / 2248762 

E-mail: info@intesasanpaolobank.al  
 
 
 
 
 

mailto:amf@amf.gov.al
http://www.amf.gov.al/
mailto:alphabank@interalb.net
mailto:headoffice@emporiki.com.al
mailto:info@raiffeisen.al
mailto:info@intesasanpaolobank.al
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Banka Popullore  
Donika Kastrioti, EGT Tower II/1  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2272790  
E-mail: info@bpopullore.com  

 
Banka Kombetare Tregtare  
Λεσθφξνο  «Zhan D‟Ark»  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2266276 / 2266277 / 2266278 
 
Credins Bank  
Οδφο Ismail Qemali. Ύξ. 21  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2234096 / 2233912  
E-mail: info@credins.com  
 
Credit Bank of Albania  
Οδφο “Perlat Rexhepi”  
Al-Kharafi Administrative Building Σίξαλα, Ύιβαλία 

Σει. +355 2272168 / 2272166    

E-mail: creditcba@icc-al.org  
 
First Investment Bank  
Λεσθφξνο « Zogu i Pare», Ύξ. 64  
 

Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2256423 / 2256424 
 
International Commercial Bank  
Οδφο «Murat Toptani»       Σίξαλα, Ύιβαλία 

Σει. +355 4 2237567 / 2237568 E-mail: info@icbank-albania.com 

 
Procredit Bank  
Οδφο “Sami Frasheri” 

  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2233958 / 2233496 
 
Union Bank  
Blvd. Zogu i Pare (near the Train Station)  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2250653 
 
 
United Bank of Albania  
Λεσθφξνο «Deshmoret e Kombit», Ύξ.. 8  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2227408 / 2223873  
E-mail: UBA@albaniaonline.net  

 

 

mailto:info@bpopullore.com
mailto:info@credins.com
mailto:creditcba@icc-al.org
mailto:UBA@albaniaonline.net


_______________________________________________________________________________ 

5, Rr. Deshmoret e  4 Shkurtit, Tirana, Albania 

  Tel: (003554) 2228980 και 2247323  Fax: 2228979 -  e-mail: ecocom-tirana@mfa.gr 

 

130 

 

 

9.6.4.3 Υξεκαηηζηήξηα Αμηψλ 

 
Tirana Stock Exchange  
Mr. Anila FURERAJ, General Director   
Οδφο “Dora d‟Istria”. Ύξ..2  
T.Θ. 274/1  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2271849 

  
Fax : 00355 4 2 271850 

Email: tseinfo@abcom-al.com  

         www.tse.com.al 

 

  

9.6.5.  Οηθνλνκηθά-Δκπνξηθά Δπηκειεηήξηα θαη Δλψζεηο 
 
ΔΛΛΖΝΟ-ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ&ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΟ 
ΔΠΙΜΔΛΖΣΖΡΙΟ  ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ 

Φεηδίνπ 6, Σ.Κ. 10678 Ύζήλα 

Tει.:  00355 693591788, 00355 683910389, 00306938137138 

Email: eabbeee@in.gr , grealbch@gmail.com 
 
ΔΛΛΖΝΟ-ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ&ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΟ 
ΔΠΙΜΔΛΖΣΖΡΙΟ  ΣΖΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

Rr. „„Deshmoret e 4 Shkurtit‟‟, Sky Tower, 13 φξνθνο, Suite 134 

Tirana, Albania 

Tει.:  00355 4 2262618, Fax: 00355 4 2253853 

Email: info@gacci.al;   
 
ΔΝΩΖ ΔΛΛΖΝΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, 13νο φξνθνο 

Σίξαλα, Ύιβαλία 

Πξνζσξηλά ηει: 003554 2265.799, 265.801-803 ,  

Fax: 003554 2265.800 
 
ΔΝΩΖ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΩΝ (Konfidustria) 

Rr. Ismail Qemali, Pallati Fratari Nr. 30  

Tirana, ALBANIA  

Tει: 00355 4 2272290  

Fax.: 00355 4 2250269 

Email: info@Konfidustria.org.al  

 
 
ΔΝΩΖ ΞΔΝΩΝ ΔΠΔΝΓΤΣΩΝ 

Foreign Investors Association (FIAA) 

Themistokli Germenj, Κηήξην "Pegasso", 2νο φξνθνο  

(Ύπέλαληη απφ ηελ Ρνπκάληθε Πξεζβεία) 

Σίξαλα, Ύιβαλία 
 

mailto:tseinfo@abcom-al.com
http://www.tse.com.al/
mailto:eabbeee@in.gr
mailto:grealbch@gmail.com
mailto:info@gacci.al
mailto:info@Konfidustria.org.al
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ΔΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΖΣΖΡΙΟ ΣΙΡΑΝΩΝ  

Rr. e Kavajes Nr. 6,  

Tirana, ALBANIA 

Tει.: 00355 4 230  284, 682024332 Fax : 227 997 

Email: ccitr@abissnet.com.al;  

 
ΔΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΖΥ. ΔΠΙΜΔΛΖΣΖΡΙΟ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ 

Rr. Nacionale 55,  

Gjirokaster, ALBANIA 

Σει./Fax  : 00355 846 3707 

Email:  ccigj@abissnet.com.al; 

 
ΔΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΖΣΖΡΙΟ ΚΟΡΤΣΑ  

Blloku “Demokracia”, P.2/6,  

Korca, ALBANIA  

Σει. : 00355 824 2457, Fax  : 0824-2457 

Email:  dhti_korce@yahoo.com 

 
ΔΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΖΣΖΡΙΟ ΓΤΡΡΑΥΙΟΤ  

Rr. skenderbej, QBCrystal tower, kutia postare 220,  

Durres, ALBANIA 

Tει. : 00355 52 24440,22199 

Fax : 00355 52 22199 

Email: cci1durres@yahoo.com; 

 
ΔΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΖΣΖΡΙΟ ΚΟΓΡΑ 

Lagj.V. Shanto, Rr.Kinema Verore, 1,  

Shkodra, ALBANIA 

Tει. : 00355 224 3656,2460,  Fax : 3656 

Email: ccish@abissnet.com.al 

 
ΔΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΖΣΖΡΙΟ ΔΛΜΠΑΑΝ  

Prane Keshillit te Rrethit,  

Elbasan, ALBANIA 

Tει./Fax : 00355 545 5490/2477,  Fax  :    00355 545 2030 

Email: cciel@albmail.com 

  
ΔΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΖΣΖΡΙΟ ΦΙΔΡΙ  

Lagj. “Apollonia”  Rr. Rauf Nallbani, 

 Fier, ALBANIA 

Σει. : 00355 342 3209,Fax  : 0342 3209  

Email: ccifier@yahoo.com;   

 
ΔΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΖΣΖΡΙΟ ΑΤΛΩΝΑ  

Pallati i Kultures, 

Vlora, ALBANIA 

Σει./Fax  : 00355 33 25 737 

Email:  ccivlore@gmail.com; 

 
ΔΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΖΣΖΡΙΟ ΜΠΔΡΑΣΙΟΤ  

Prane Keshillit te Rrethit,  

Berat, ALBANIA 

Tει./Fax : 00355 32 32249 

Email: cciberat@yahoo.com; 

mailto:ccitr@abissnet.com.al
mailto:ccigj@abissnet.com.al
mailto:dhti_korce@yahoo.com
mailto:cci1durres@yahoo.com
mailto:ccish@abissnet.com.al
mailto:cciel@albmail.com
mailto:ccifier@yahoo.com
mailto:ccivlore@gmail.com
mailto:cciberat@yahoo.com
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9.6.6  Δπηινγή Ξελνδνρείσλ 

 

Sheraton Tirana Hotel  Πιαηεία  «Italia»   
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. + 355 4 2274707 / 2274711  
E-mail:  reservations.Σίξαλα@starwoodhotels.com  

 

Rogner Hotel Europapark Λεσθφξνο «Deshmoret e Kombit»  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. + 355 4 2235035  

                                                            E-mail: info@Σίξαλα.rogner.com 

 

President Hotel (Xhako) Οδφο «Deshmoret e 4 Shkurtit».  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2259574 / 2259575  

                                                            E-mail: carlsberg@abissnet.com.al 

 

Tirana International Hotel  Πιαηεία  «Skenderbej»   
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. + 355 4 2234185  
E-mail: hotel@Σίξαλα-international.com  

 
Grand Hotel Tirana Οδφο «Ismail Qemali». Ύξ. 11  

Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2253219 / 2253220  
E-mail: grandhotel@icc-al.org  

 

Diplomat Hotel Οδφο «Muhamet Gjollesha».  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2233151 / 2258468  
E-mail: diplomat@icc.al.eu.org  

 

Sky Hotel Οδφο «Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, Sky Tower, Nr.5 ».  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2415995   
E-mail: infot@skyhotel-al.com  

 
Green House Hotel Οδφο «Rr. Jul Variboba, Nr. 65 ».  

Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2222632   
E-mail: infot@greenhouse.al 

 

Hotel Doro City                                 Οδφο «M. Gjollesha”,  

                                                             Σίξαλα, Ύιβαλία 

                                                             Σει. +355 4 2232206 

                                                             Φάμ. +355 4 2247070 

  E-mail: event@hoteldorocity.com 

 

 

mailto:reservations.tirana@starwoodhotels.com
mailto:info@Τίρανα.rogner.com
mailto:carlsberg@abissnet.com.al
mailto:hotel@Τίρανα-international.com
mailto:grandhotel@icc-al.org
mailto:diplomat@icc.al.eu.org
mailto:infot@skyhotel-al.com
mailto:infot@greenhouse.al
mailto:event@hoteldorocity


_______________________________________________________________________________ 

5, Rr. Deshmoret e  4 Shkurtit, Tirana, Albania 

  Tel: (003554) 2228980 και 2247323  Fax: 2228979 -  e-mail: ecocom-tirana@mfa.gr 

 

133 

9.6.7  Δπηινγή Δζηηαηνξίσλ   
 

 

ABA Twenty First                           “ABA Business Center” 

                                                           Οδφο“Rr. Papa Gjon Pali II” 

                                                           (ΐίπια απφ ηελ Πξεζβεία ηεο Δηαιίαο) 

                                                           Σει. +355 69 40 37054 

 

Piazza Οδφο “Ded Gjo Luli”.  
Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2230706 

 
Metropolitan  Πιαηεία “Italia”, Sheraton  

Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2274707 

 
Gloria  Οδφο “Qemal Stafa”. Villa Ύξ. 40  

Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 247731 / 222698 

 
Berlin  Οδφο “Vaso Pasha”. Ύξ. 7  

Σίξαλα, Ύιβαλία  
Σει. +355 4 2273863 

 
Vinum  Οδφο “Qemal Stafa”. Ύξ. 60  

 Σίξαλα, Ύιβαλία   
 Σει. +355 4 2230822 

 
Sky Club Tower  Οδφο “Deshmoret e 4 Shkurtit”. Sky   

 Σίξαλα, Ύιβαλία  
 Σει. +355 4 2221666 εζση. 143 

 
Casa di Pasta (Taiwan)  Οδφο «Deshmoret e 4 Shkurtit».  

                                                             Πάξθν «Rinia»   
 Σίξαλα, Ύιβαλία   
 Σει. +355 4 2251175 / 2251179 

 
 
Διιεληθά Δζηηαηφξηα  

   

 
Pastarella                                 Οδφο «St. Mustafa Matohiti», 18  

                                                             Σίξαλα, Ύιβαλία  
 Σει. +355 4 2265598 

                                               E-mail: pastarella.alb@gmail.com 

 

Ωkeanis                                               Οδφο «Faik Konicai» (Πίζσ απφ ην ζηάδην Qemal Stafa) 

                                                             Σίξαλα, Ύιβαλία  
 

 

 

mailto:pastarella.alb@gmail.com


_______________________________________________________________________________ 

5, Rr. Deshmoret e  4 Shkurtit, Tirana, Albania 

  Tel: (003554) 2228980 και 2247323  Fax: 2228979 -  e-mail: ecocom-tirana@mfa.gr 

 

134 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I – Δκπνξηθά θαη Δπηρεηξεκαηηθά Κέληξα 
 

Α. Δπηρεηξεκαηηθά Κέληξα  

 

SKY TOWER  

Rr.Deshmoret e 4 Shkurtit, Nr.5 

Tirane, ALBANIA  

Tel. : 00355 4 22 21 666 

Email : lanishpk@albaniaonline.net 

ΕUROPEAN TRADE CENTER (ETC) 

Blvd Bajram Curri, Tirana, ALBANIA  

Tel.: 003554 22 54100 

Email: galeriaetc@sviluppocommerciale.it 

 

  

CENTER TORRE DRINI  

Rr.Abdi Toptani, Tirana, ALBANIA 

Τηλ.  :00355 4 22 35195 

00355682036816 

G KAM  

Rr. e Kavajes, Tirane, ALBANIA  

Tel.: 003554 22 74820 

Mobile : 00355682069315 

  

CONDOR CENTER  

Rr. e Kavajes, Tirane, ALBANIA 

Tel.:00355693661250 

Email : m.adnand@yahoo.it 

TWIN TOWERS 

Blvd. Deshmoret e Kombit 

Tirane, ALBANIA 

Tel.:0035542280300-1 

  

ABA Business Center 

Rruga: Leke Dukagjini, Prane Amb. Italiane 

Tirane, Shqiperi 
Tel: +355 4 45 01700-710-711 
Fax: +355 4 224 83 12  

Email: info@ababusinesscenter.al  

http://www.ababusinesscenter.al 

ZAYED CENTER 

Rr. "Sulejman Delvina", P.O.Box 1533, Tiranë 

Tel.: 00355 4  2251 954 
Fax : 00355 4 2251 228 
Email : zayedbc@albmail.com 

 

  
EUROBIZNES  

Lgj. 14. ish serat Shkozet, Durrës, ALBANIA  

Tel.: 00355 575 22 929 
Fax : 00355 575 22 928 
Mobile : 00355 692020919 
Email : euro-busines2006@yahoo.com 

VEVE BUSINESS CENTER  

Blv. "Zog I", Tiranë 

Tel.: 00355 4 2235 052 / 2235 053 

 

   
BLU STAR  

Lgj. Skenderbej, Durrës, ALBANIA  

Mobile : 00355 6820 92263 
Email : julijana@qtbluestar.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lanishpk@albaniaonline.net
mailto:galeriaetc@sviluppocommerciale.it
mailto:m.adnand@yahoo.it
mailto:info@ababusinesscenter.al
http://www.ababusinesscenter.al/
mailto:zayedbc@albmail.com
mailto:euro-busines2006@yahoo.com
mailto:julijana@qtbluestar.com
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Β. Δκπνξηθά Κέληξα 

 

CASA ITALIA  

Autostrada Tirane-Durres 

Tirana, ALBANIA 

Mr. CarloAlberto Rossi, Γεν. Μάναηζεπ   

Τel : 00355  69 20 66850 

Fax : 00355 48202746 
Tel: +355 4 224 56 56 
Fax: +355 4 224 56 57  

Email:        info@casaitalia.al  

Email :  rossi@casaitalia.al  

 http://www.casaitalia.al/ 

QENDRA TREGTARE ‘‘UNIVERSI’’  

Autostrada Tirane- Durres, Tirana, ALBANIA 

Tel. : 00355 48 202916, 202922 
Tel: +355 4 238 01 00  

Fax : 00355 48 202918 
Fax: +355 4 238 01 01 

Email: office@manetci.com.al  

www.euromax.com.al 

http://www.qtu-al.com  

 

 

  

ΕUROPEAN TRADE CENTER (ETC) 

Blvd Bajram Curri, Tirana, ALBANIA  

Tel.: 003554 2254100 

Email: galeriaetc@sviluppocommerciale.it 

 

CENTER TORRE DRINI  

Rr.Abdi Toptani, Tirana, ALBANIA 

Τηλ.  :00355 4 23 5195 

00355 682036816 

Email: investndertim@albmail.com   

  

PLAZA SHOPING CENTER  
Sheshi "Italia", tek Hotel "Sheraton", Tirane 
Tel: +3554 2274 683 / 2274 707 

Email: reservation.tirana@starwood-hotels.com 

www.starwoodhotels.com 

 

SHOPPY CENTER  

Rr.e Kavajes , Tirana, ALBANIA 

Τηλ.  :00355 4 22 26909 

Mobile : 00355 69 2098128 

 

G KAM  

Rr. e Kavajes, Tirane, ALBANIA  

Tel.: 003554 2274820 

Mobile : 00355682069315  

Email: shyze.biznes@yahoo.com  

GALERIA COLI’S 

Rr. Ismail Temali, Tirane, ALBANIA 

Tel. 003554 2254374 

  

KRISTAL CENTER  

Rr. Frang Bardhi, Tirane, ALBANIA 

Tel.: 00355 4 2271885/44 801028 

Fax : 00355 43 22216 

Email : info@kristalcenter.com 

www.edilalit.com.al  

ΜΕΤΡΟPΟL 

Rr. Sami Frasheri, Tirane, ALBANIA 

Tel.: 00355 4 225887 

Fax :00355 4 2236953 

Email : office@bybest.adanet.com.al  

  

CONDOR CENTER  

Rr. e Kavajes, Tirane, ALBANIA 

Tel.:00355693661250 

Email : m.adnand@yahoo.it  

TWIN TOWERS 

Blvd. Deshmoret e Kombit 

Tirane, ALBANIA 

Tel.:0035542280300-1 

  

CAPITAL SHOPPING CENTER 

Parku liqenit artificial (fundi i diges) 

Tirane, Shqiperi 
Tel: +355 4 232 14 51  
Email: superalb@pronet.com.al  

 

ABA Business Center 

Rruga: Leke Dukagjini, Prane Amb. Italiane 

Tirane, Shqiperi 
Tel: +355 4 45 01700-710-711 
Fax: +355 4 224 83 12  

Email: info@ababusinesscenter.al  

http://www.ababusinesscenter.al  

mailto:info@casaitalia.al
mailto:rossi@casaitalia.al
http://www.casaitalia.al/
mailto:office@manetci.com.al
http://www.euromax.com.al/
http://www.qtu-al.com/
mailto:galeriaetc@sviluppocommerciale.it
mailto:investndertim@albmail.com
mailto:reservation.tirana@starwood-hotels.com
http://www.starwoodhotels.com/
mailto:shyze.biznes@yahoo.com
mailto:info@kristalcenter.com
http://www.edilalit.com.al/
mailto:office@bybest.adanet.com.al
mailto:m.adnand@yahoo.it
mailto:info@ababusinesscenter.al
http://www.ababusinesscenter.al/
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City Park 

Autostrada Tirane - Durres km 12 

Tirane, ΑLBANIA  
Tel: +355 4 2340 344 
Email: info@cityparkalbania.com  

http://www.cityparkalbania.com 

FLAGSHIP CENTER 

Rruga:Skenderbej, Durres, Shqiperi 
Tel: +355 52 235 075  
Fax: +355 52 238 493  

Email: info@flagshipcenter.com  

http://www.flagshipcenter.com/  

 

 

mailto:info@cityparkalbania.com
http://www.cityparkalbania.com/
mailto:info@flagshipcenter.com
http://www.flagshipcenter.com/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II 
( ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΖΝ ΑΛΒΑΝΙΑ) 

 

Γεληθά 

 

 

Απίζεκε νλνκαζία ηεο ρψξαο: 

 

ΐεκνθξαηία ηεο Ύιβαλίαο (Republic of Albania), Δλ ζπληνκία: Ύιβαλία 

(Αζσηεξηθή νλνκαζία: Republika e Shqiperise. Δλ ζπληνκία: Shqiperia) 

 

·θηαζε 

28.748 ηεηξ. ρικ. 

(27.400 η. ρικ. επεηξσηηθά εδάθε, 1.350 η. ρικ. Υσξ. χδαηα,(12 λαπη. κίιηα) 

Μήθνο ζπλφξσλ: 717 Xικ.  

(Αιιάδα 282 ρικ., ΠΓΐΜ 151 ρικ., Μαπξνβνχλην 172 ρικ., Κφζνβν 112 ρικ.  

Ύθηνγξακκή:362 ρικ.) 

36% ΐάζε, 24% αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο, 15% βνζθνηφπηα, 25% άιιν. 

 43% πεδηλά, 23% βνπλά, 34% πιαγηέο & ιφθνη.  

Ύξδεπηηθή γε, 3.530 η.ρικ (2003) 

Πιεζπζκφο ( Δνχιηνο 2005) 3,619,778 

Αζληθφηεηα Ύιβαλνί 86% - 97%, ·ιιελεο 12% - 1%, Άιινη  2% έσο 0,5% 

Γιψζζα 
Ύιβαληθή (Απίζεκε-πξνεξρφκελε απφ ηελ δηάιεθην Tosk), Αιιεληθή, Ώιαρηθή, 

ιαβηθέο δηάιεθηνη 

Πνιίηεπκα Πξνεδξεπφκελε Κνηλνβνπιεπηηθή ΐεκνθξαηία 

Απηθξαηνχζα ζξεζθεία Μνπζνπικάλνη 60%-70%, Οξζφδνμνη 20%-27%, Καζνιηθνί 10%-13% 

Πξσηεχνπζα Σίξαλα (Tirane) 432.652 θάηνηθνη (δήκνο) 

Νφκηζκα Ύιβαληθφ Λέθ (ALL) (Δζνηηκία 2007: 1 Απξψ =  1 $ =92,6) 

Κσδηθνί Υψξαο ΐηεζλήο Κσδηθφο Σειεθσλίαο:  +355,  Κσδηθφο δηαδηθηχνπ:  .al 

Σνπηθή ψξα 

+1 Greenwich (-1 ψξα κε Αιιάδα) 

Θεξηλή ψξα: +1ψξα  

·λαξμε, ηειεπηαία Κπξηαθή Μαξηίνπ,    ιήμε: ηειεπηαία Κπξηαθή Οθησβξίνπ 

Πνιίηεπκα – ΐηνίθεζε  

χληαγκα 
Ο Θεκειηψδεο Υάξηεο ηεο Ύιβαλίαο ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 21 Ννεκβξίνπ 1998 θαη 

αληηθαηέζηεζε ηα παιαηφηεξα θείκελα ηνπ 1991 θαη 1994. 

ΐηθαζηηθή Αμνπζία 

Σα ΐηθαζηηθά Ίξγαλα είλαη: 

(α) ην Ύλψηαην ΐηθαζηήξην (Ο Πξφεδξνο θαη ν Ύληηπξφεδξνο νξίδνληαη απφ ην 

Κνηλνβνχιην γηα ελλέα έηε, δίρσο δπλαηφηεηα επαλεθινγήο) 

(β) ην πληαγκαηηθφ ΐηθαζηήξην (απνηειείηαη απφ ελλέα κέιε ηα νπνία 

ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ Πηΐ θαη εγθξίλνληαη απφ ην Κνηλνβνχιην.)  

(γ)ΐεπηεξνβάζκηα ΐηθαζηήξηα 

(δ) Πεξηθεξεηαθά ΐηθαζηήξηα 

Ννκνζεηηθφ ψκα 

Assembly of Kuvendi . Αζληθφ Κνηλνβνχιην, 140 αληηπξνζψπσλ 

(100 άκεζα εθιεγφκελνη, 40 κε ιίζηα αλαινγηθά πξνο ηελ εθινγηθή δχλακε ησλ 

θνκκάησλ). 

Πξφεδξνο ΐεκνθξαηίαο Bamir TOPI (απφ 24 Δνπιίνπ 2007)  

 

Κπβέξλεζε (εθινγέο  2005) 
πλαζπηζκφο: ΐεκνθξαηηθφ Κφκκα (DP), Ύγξνηηθφ Κφκκα (Agrare), Κφκκα 

Ύλζξψπηλσλ ΐηθαησκάησλ 

Πξσζππνπξγφο Sali BERISHA (απφ 10 επηεκβξίνπ 2005) 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην 

Ύπνηειείηαη απφ ηνπο Τπνπξγνχο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ θαη 

δηνξίδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΐεκνθξαηίαο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ν δηνξηζκφο 

ηνπο έρεη εγθξηζεί απφ ην Κνηλνβνχιην 

Τπνπξγφο Αμσηεξηθψλ Lulzim Basha 
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Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Ridvan Bode 

Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο, Ακπνξίνπ 

θαη Αλέξγεηαο 
Genc Ruli 

Τπνπξγφο Γεσξγίαο Jemin Gjana 

Τπνπξγφο ΐεκνζίσλ ·ξγσλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Σειεπ/ληψλ 
Lulzim Basha 

Τπνπξγφο Απξσπατθήο 

Οινθιήξσζεο θαη Αλζσκάησζεο 
Majlinda Bregu 

ΐηνηθεηηθά ΐηακεξίζκαηα 36 (αιβαληθά rrethe) 

Ννκνί: 

 

12 λνκνί(qarqe, εληθφ - qark); Berat, Diber, Durres, Elbasan, Fier, Gjirokaster, Korce, 

Kukes, Lezhe, Shkoder, Tirane, Vlore 

Κπξηφηεξεο πφιεηο (2004) 

Vlore (Ύπιψλα): 93.402 (δήκνο) 

Durres (ΐπξξάρην): 139.979 

Elbasan  (Αικπαζάλ): 98.145 

Shkoder (θφδξα): 84.364 

Korce (Κνξπηζά): 60.871 

Berat (Μπεξάηη): 45.448 

Lushnje (Λνχζληα): 37.892 

Kavaje (Καβάγηε):29.724 

Pogradec (Πφγξαδεηο): 26.180 

Gjirokaster (Ύξγπξφθαζηξν): 23.558 

Sarande (Άγηνη αξάληα): 17.584 

ΐηεζλείο Οξγαλψζεηο ζηελ Ύιβαλία 

Γ Ύιβαλία είλαη κέινο ηνλ θπξηφηεξσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. ·ρεη ππνγξάςεη 

ζπκθσλία ειεχζεξεο θπθινθνξίαο πξντφλησλ κε φιεο ηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο.  

Γ Ύιβαλία είλαη κέινο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Ακπνξίνπ (ΠΟΑ) απφ ηνλ 

επηέκβξην 2000. Απίζεο είλαη κέινο ησλ:  BSEC, CE, CEI, EAPC, EBRD, FAO, 

IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, 

IOC, IOM, IPU, ISO (correspondent), ITU, ITUC, MIGA, OIC, OIF, OPCW, OSCE, 

PFP, SECI, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNOMIG, UNWTO, UPU, WCO, 

WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO 

ΐεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

 

Γιηθηαθή δνκή 

 

 

 

Ρπζκφο Ύχμεζεο πιεζπζκνχ  

Πξνζδφθηκν δσήο 

Μέζε ειηθία 

Πνζνζηφ γελλήζεσλ 

Πνζνζηφ ζαλάησλ 

Πνζνζηφ γνληκφηεηαο 

Ώξεθηθή ζλεζηκφηεηα 

Ρπζκφο κεηαλάζηεπζεο 

Πιεζπζκφο ζηελ χπαηζξν 

Αηήζηνο ξπζκφο αζηπθηιίαο 

Ύλαιθάβεηνη (2001) 

Πιεζπζκφο θάησ απφ ηα φξηα ηεο 

θηψρεηαο 

0-14 ρξνλώλ: 23.6% (άλδξεο 447,126/γπλαίθεο 406,757), 

15-64 ρξνλώλ: 66.9% (άλδξεο 1,239,819/γπλαίθεο 1,180,720) 

65 ρξνλώλ θαη άλω: 9.5% (άλδξεο 160,241/γπλαίθεο 185,115)  

 

0,538% εηεζίσο (2007) 

77,96 έηε,(2007),  72 έηε (2000), 71 έηε (1995) 

29,9 έηε (Άλδξεο 29,3    Γπλαίθεο, 30,6) 

15/1000 

5,4/1000 

2,01 ηέθλα / ζήιπ 

18,62/1000 

-4,41 αλά 1000 θαηνίθνπο 

47% 

1,9% 

1,3% (Άλδξεο 0,8%,  Γπλαίθεο 1,7%) 

25% (2004) 
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Πεξηβάιινλ 

 

Φπζηθέο Πεγέο 

 

 

δαηα 

 

 

ΐηεζλείο πκθσλίεο γηα ην 

πεξηβάιινλ 

 

 

Πεηξέιαην, Φπζηθφ αέξην, Άλζξαθαο, Ώσμίηεο, Υξψκην, Υαιθφο, ίδεξνο, Νηθέιην, 

αιάηη, Ξπιεία, Τδάηηλνη πφξνη 

  

Ύλαλεψζηκεο πδάηηλεο πεγέο Αλέξγεηαο 41,7 θπβ. Υικ.(2001), 

Τδάηηλα απνζέκαηα θαηάιιεια γηα αγξνηηθή –βηνκεραληθή ρξήζε 1,71 θπβ. ρικ/yard, 

εθ ησλ νπνίσλ 62% γηα αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε θαη 11% γηα βηνκεραληθή ρξήζε. 

 

·ρνπλ ππνγξαθεί αιιά δελ έρνπλ επηθπξσζεί νη ζπκθσλίεο γηα, Biodiversity, Climate 

Change, Climate Change-Kyoto Protocol, Desertification, Endangered Species, 

Hazardous Wastes, Law of the Sea, Ozone Layer Protection, Wetlands  

Αθπαίδεπζε (ηδξχκαηα-θνηηνχληεο, 

2005-2007) 
ΐαπάλεο γηα εθπαίδεπζε 2,9% ΎΑΠ (2002) 

Νεπηαγσγεία 
1.573 – 74.642 

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 1.725 – 450.702 

ΐεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 376 – 138.788 

Ύλψηεξεο-Ύλψηαηεο ζρνιέο 10-72.465 

Τγεία (έηνο 2007)  

Ύξηζκφο λνζνθνκείσλ 
51 

Ύξηζκφο θιηλψλ 
9.284 

Ύξηζκφο πεξηζαιπνκέλσλ 
272.402 

Δαηξνί αλά 100.000 θαη. 
119 

Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ αλά 

100.000 θαη. 
358 

Μεηαθνξέο  

Ύεξνκεηαθνξέο 

Ύεξνιηκέλεο  νθηψ (8), εθ ησλ νπνίσλ ηξεηο (3) γηα δηεζλείο πηήζεηο (κήθνο 

δηαδξόκνπ 2,4 Υικ. – 3 Υικ.).(Ωζηόζν ιεηηνπξγεί κόλν ν αεξνιηκέλαο Σηξάλωλ) 

Αιηθνδξφκηα 1 

Οδηθφ δίθηπν 18.000 ρικ (εθ ησλ νπνίσλ 7.020 επηζηξσκέλνη) 

ηδεξνδξνκηθφ δίθηπν 447 ρικ. 

Πισηνί νδνί 43 ρικ. 

Θαιάζζηεο κεηαθνξέο 

Ύξηζκφο ζθαθψλ: 24 (εθ ησλ νπνίσλ 22 cargo) 

Αγγεγξακκέλα ζε άιιεο ρψξεο: 2(Παλακά) 

Ξέλεο ηδηνθηεζίαο: 1 (Tνπξθία) 

Ληκάληα: Durres, Sarande, Shengjin, Vlore 

Ύγσγνί 
Ύγσγνί κεηαθνξάο αεξίνπ 339 ρικ  (δίθηπν απαξραησκέλν) 

Ύγσγνί κεηαθνξάο Πεηξειαίνπ 207 ρικ 

ΐηαβίσζε  

πλδξνκεηέο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο 353.600 (2005), 212.870 (2002), 114.784 (1998). 

πλδξνκεηέο θηλεηήο ηειεθσλίαο 2,3 εθ.(2007), 1.350.000 (2004), 350.000 (2000) 
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Ύξηζκφο ρξεζηψλ δηαδηθηχνπ 471.200 (2006) 

Ύξηζκφο παξφρσλ ππεξεζηψλ 

δηαδηθηχνπ (ISPs) 
10 (2001),           Κσδηθφο ρψξαο ζην δηαδχθηην: .al 

Ύξηζκφο Μέζσλ Μαδηθήο 

Απηθνηλσλίαο (2005) 

Σειενπηηθνί ηαζκνί: 67 (3 εζλ. Ακβέιεηαο, 62 ηνπηθνί, 2 θαισδ) 

Ραδηνθσληθνί ζηαζκνί: AM 13, FM 46, SW 1 

Ορήκαηα αλά 1000 θαηνίθνπο  Aπηνθίλεηα 61 (2000: 30) 

Ύξηζκφο λέσλ νηθνδνκψλ (2007) 
Καηνηθίεο 881, μελνδνρεία 11, εκπνξηθά θηήξηα 343, βηνκεραληθά θηήξηα 54, άιια 

θηήξηα 152 (ζχλνιν 2004: 1.441 ζχλνιν 2002: 2.698). 

 

 

 

 

Βαζηθά νηθνλνκηθά ηνηρεία ·ηνο 2008 

ΎΑΠ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο  

Eηήζηνο Ρπζκφο κεηαβνιήο ΎΑΠ 

Καηά Κεθαιήλ Αηζφδεκα 

Καηαλνκή ΎΑΠ 

 

 

ΐεκφζην ρξένο 

Ύλεξγία 

Αξγαηηθφ ΐπλακηθφ 

 

Ρπζκφο κεηαβνιήο δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή 

Απελδχζεηο 

ΐηάζξσζε ηνκέσλ  ηεο νηθνλνκίαο 

 

Αιιεληθέο Αμαγσγέο ζηελ Ύιβαλία 

Ύιβαληθέο Αμαγσγέο ζηελ Αιιάδα 

1,019 δηο Λεθ ή 10,19 δηο $ (ΐνι/Λεθ=93,5) (παξανηθνλνκία 60%ΎΑΠ) 

+6% (ζε ζηαζεξέο ηηκέο) 

3.360  $ 

Ώηνκεραλία                     20% 

Τπεξεζίεο                       60% 

Πξσηνγελήο ηνκέαο         20% 

37,7% ΎΑΠ 

13,2% 

1,1 εθ. (71% ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ θαη 50% ηνπ γπλαηθείνπ) 

(58% αγξ. ηνκέα, 15% Μεηαπνίεζε, 27%  Τπεξεζίεο) 

2,9% 

22,8% ηνπ ΎΑΠ 

Ώηνκεραλία 17% ΎΑΠ, Γεσξγία 14% ΎΑΠ, Καηαζθεπέο 21% ΎΑΠ, 

Μεηαθνξέο 8% ΎΑΠ, Λνηπέο Τπεξεζίεο 40% ΎΑΠ 

474,789   εθ. Απξψ   

   64,962  εθ. Απξψ                                                                                        

Παξαγσγή 

 

Κπξηφηεξα βηνκεραληθά  πξντφληα 

 

 

Κπξηφηεξα  αγξνηηθά πξντφληα 

 

Απεμεξγαζκέλα ηξφθηκα, πθάζκαηα /ελδχκαηα, πεηξέιαην, ηζηκέλην, ρεκηθά, 

κεηαιιεχκαηα, πδξνειεθηξηθή παξαγσγή ειεθηξηζκνχ 

 

ηηάξη, Καιακπφθη, Παηάηεο, Λαραληθά, Φξνχηα, Βαραξφηεπηια, ηαθχιηα, 

θηελνηξνθηθά πξντφληα 

Καηαλάισζε 

 

Καηαλνκή Καηαλάισζεο (2004) 

 

 

Ρπζκφο κεηαβνιήο δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή 

 

Υακειφηεξν 10%:          3,4% 

Τςειφηεξν  10%:         24,4% 

πληειεζηήο Gini:         26,7 

 

2,9% 

 

Κξαηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 

 

·ζνδα: 

ΐαπάλεο 

ΐεκφζην έιιεηκκα 

ΐεκφζην ρξένο 

ΐαπάλεο γηα Άκπλα 

ΐαπάλεο γηα Αθπαίδεπζε 

ΐεκνζηνλνκηθφ έηνο 

25,7 δηο $ 

29,1 δηο $ 

-3,4% ΎΑΠ 

37,7% ηνπ ΎΑΠ 

1,49% ΎΑΠ (2005) 

2,8% ΎΑΠ 

Σαπηίδεηαη κε ην εκεξνινγηαθφ έηνο 

Δμσηεξηθό εκπόξην 

 



_______________________________________________________________________________ 

5, Rr. Deshmoret e  4 Shkurtit, Tirana, Albania 

  Tel: (003554) 2228980 και 2247323  Fax: 2228979 -  e-mail: ecocom-tirana@mfa.gr 

 

141 

Ακπνξηθφ ηζνδχγην  

Αμαγσγέο 

Αηζαγσγέο 

Κπξηφηεξεο ρψξεο εμαγσγήο       

Κπξηφηεξα εμαγσγηθά πξντφληα    

 

Κπξηφηεξεο ρψξεο εηζαγσγήο      

 

Κπξηφηεξα πξντφληα εηζαγσγήο      

Αιιεληθέο Αμαγσγέο ζηελ Ύιβαλία  

Ύπνζεκαηηθά ζε ζπλάιιαγκα θαη ρξπζφ. 

 Αμσηεξηθφ Υξένο  

Ύλαπηπμηαθή Ώνήζεηα (ODA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- 3.126 εθ. $           

1077 εθ. $ 

4203 εθ. $ 

Δηαιία 72%, Αιιάδα 8,8% Κίλα 2,7% 

Αλδχκαηα, πθάζκαηα, άζθαιηνο, κέηαιια, πεηξέιαην, ιαραληθά , θξνχηα , θαπλά 

Δηαιία 27,6%, Αιιάδα 14,8%, Σνπξθία 7,4%, Κίλα 6,8%, Γεξκαλία 5,6%, Αιβεηία 5%, 

Ρσζία 4,2% 

Μεραλέο θαη κερ/θνο εμνπιηζκφο,  ηξφθηκα, πθάζκαηα,  ρεκηθά           

 474,789 εθ. Απξψ        

  2,4 δίο USD  

 15,7% ηνπ ΎΑΠ 

 4,06 εθ. USD 

Eλέξγεηα 

 

 

Παξαγσγή πεηξειαίνπ 

Καηαλάισζε πεηξειαίνπ 

Αηζαγσγέο πεηξειαίνπ 

Αμαγσγέο πεηξειαίνπ 

Ύπνζέκαηα πεηξειαίνπ 

 

Παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ 

Καηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ 

Αηζαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ 

Αμαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ 

Ύπνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ 

 

Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Παξαγσγή Γιεθηξηζκνχ αλά πεγή 

6,425      bbl/day 

30.900     bbl/day 

24.860     bbl/day 

748,9       bbl/day 

199,1 εθ.   bbl 

 

30 εθ.   θ.κ. 

30 εθ.   θ.κ. 

0 

0849,5 εθ. θ.κ. 

 

2,892 δηο  ΚWh 

3,607 δηο  ΚWh 

Καχζε αξγνχ  πεηξειαίνπ: 2,,9% 

Τδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα: 97,1% 

 

 

 

 

 


