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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Οδηγός αυτός, εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IIΙ: «Πρόγραμμα 
Γειτνίασης Ελλάδα-Αλβανία», Άξονας 2 - Μέτρο 2.1. και αναφέρεται στην γρήγορη καθο-
δήγηση του ενδεχόμενου επιχειρηματία για την γρήγορη προετοιμασία του, προκειμένου 
να διερευνήσει τις επενδυτικές ευκαιρίες που ενδεχομένως μπορούν να υφίστανται, 
τόσο σε ολόκληρη την Αλβανία όσο και στη Νότια περιοχή της.

Φορέας είναι το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, το οποίο ανέλαβε το έργο, σε συνεργασία με 
το αντίστοιχο του Αργυροκάστρου. 

Γνώμονας στην επιλογή των πληροφοριών υπήρξε η σύντομη και ουσιαστική καταγραφή 
δεδομένων, για τον επιχειρηματία που προτίθεται να επιχειρήσει σε μια νέα αγορά, στην 
αγορά της Αλβανίας, με σεβασμό στον χρόνο του και στις δυνατότητές του.

Ευχαριστούμε και τα δύο Επιμελητήρια Ιωαννίνων και Αργυροκάστρου, για την πολύτιμη 
βοήθεια που μας προσέφεραν και ευχόμαστε ο Οδηγός να αποβεί εις όφελος και των 
δύο χωρών.

Η συγγραφή, ο χεδιασμός και η εκτύπωση του παρόντος οδηγού υλοποιήθηκαν από την 
εταιρία NEXTCOM AE.





σελ. 7επιχειρηματικός οδηγός Αλβανίας

1 Βασικά Θέματα

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

1.1.1. Η Χώρα 
(Γεωγραφία, Μορφολογία, Κλίμα, Δάση)

Γεωγραφική Θέση:
Η Αλβανία ανήκει στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στα δυτικά Βαλκάνια. Η χώρα εκτείνεται 
μεταξύ των γεωγραφικών συντεταγμένων 39 μοιρών και 38’ και 42 μοιρών και 39’ βό-
ρειο γεωγραφικό πλάτος και 19 μοίρες και 16’ ανατολικό γεωγραφικό πλάτος, έχει περί-
που ίδια απόσταση από τον ισημερινό και τον βόρειο πόλο. Η συνολική έκταση της χώρας 
είναι 28.748 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η πρωτεύουσα της Αλβανίας  είναι τα Τίρανα. Το 
συνολικό μήκος των συνόρων είναι 1094 km, από τα οποία τα 657 km - χερσαία σύνορα, 
316 km - θαλάσσια σύνορα, 48 km - ποταμός ως σύνορο και 73 km - λίμνη ως σύνορο. 

Μορφολογία:
Πεδινό (Στην Δυτική Αλβανία), Λοφώδες (Στην Ανατολική Αλβανία)
Ορεινό (Στην Βόρεια και Κεντρική Αλβανία): Υψηλότερη κορυφή: Βουνό Korabit (2,753m)
Παράκτια Γραμμή 362 χλμ.
 
Η Αλβανία είναι κυρίως ορεινή χώρα. Οι πρώτες οροσειρές Άλπεων  δημιουργήθηκαν 
στην Αλβανία εξ αρχαιοτάτων χρόνων. Το μέσω υψόμετρο είναι 708 μέτρα, είτε 2 φορές 
μεγαλύτερο από το μέσο ευρωπαϊκό υψόμετρο. Το μεγαλύτερο υψόμετρο το βρίσκουμε 
στις Αλβανικές Άλπεις και στα ανατολικά βουνά (Korabi 2753 μέτρα από το επίπεδο της 
θάλασσας και είναι η Υψηλότερη κορυφή της Αλβανίας).

Οι πεδιάδες είναι στην Δυτική πλευρά, κατά μήκος των ακτών της Αδριατικής, αλλά τις 
βρίσκουμε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι πεδιάδες με το υψηλότερο υψόμετρο 
είναι αυτές της Κορυτσάς, πάνω από 800 μέτρα από το επίπεδο της θάλασσας. Οι κυρι-
ότερες πεδιάδες εκτείνονται κατά μήκος των κυριότερων ποταμών όπως: Vjosë, Devoll, 
Osum, Shkumbin, Erzen, Mat e Drin, όπου βρίσκονται συγχρόνως και γεωργική γη και τα 
μεγαλύτερα κατοικημένα κέντρα και περνούν οι κυριότερες οδοί.

Η Αλβανία χωρίζεται σε 4 γεωγραφικά διαμερίσματα (φυσικό-γεωγραφικά):
Αλβανικές Άλπεις
Κεντρική ορεινή περιοχή
Νότια ορεινή περιοχή
Παραθαλάσσια περιοχή

Οι κυριότερες παραλίες είναι: 
Παράλια Velipoja, Tale, Shengjinit, Δυρραχίου, Divjaka, Semani, Αυλώνας, Δερμι, Χιμάρας 
και των Αγίων Σαράντα.



Βασικά Θέματα

σελ. 8 επιχειρηματικός οδηγός Αλβανίας

1

Τα σημαντικότερα ακρωτήρια είναι: 
Ακρωτήριο Rodoni, Bishtit i Palles και  Gjuheza.

Ποταμοί:
Εξαιτίας των μορφολογικών ιδιοτήτων, η Αλβανία έχει πολλούς ποταμούς. Πάνω από 152 
ποτάμια και ρυάκια, δημιουργούν τελικά 8 μεγάλους ποταμούς, που ρέουν από νοτιοα-
νατολικά προς τα βορειοδυτικά, κυρίως προς την Αδριατική Θάλασσα. Περίπου το 65% 
του μήκους τους εκτείνονται στην αλβανική επικράτεια. Οι Ποταμοί αυτοί εκβάλλουν στην 
Αδριατική Θάλασσα κατά μέσο όρο 1’308 m3/s (min. 649 και maks. 2’164 m3/s); και 30,2 
l/s . km2. Από την συνολική ετήσια ποσότητα περίπου 42,25 δισεκ. m3, μόνο 12,8 δισεκ 
ανήκουν στα υπόγεια ύδατα. Οι μέσες ετήσιες βροχοπτώσεις στην αλβανική επικράτεια 
είναι 1’430 mm/vit, αλλά: περίπου 40% το χειμώνα, 32% την άνοιξη, 17% το φθινόπωρο 
και μόνο 11% το καλοκαίρι.

Επειδή οι βροχοπτώσεις είναι διαφορετικής έντασης σε διαφορετικές εποχές, οι πο-
ταμοί είναι χειμαρρώδεις, (στην ανατολική περιοχή της χώρας) και γενικά δημιουργούν 
πλατιές και κυματιστές κοίτες κυρίως στην Δυτική Αλβανία. Οι κυριότεροι ποταμοί κυλούν 
από νοτιοανατολικά προς τα βορειοδυτικά και δημιουργούν θαλάσσιο δέλτα. Τα μεταλλι-
κά στοιχεία του νερού είναι χαμηλά μεταξύ 150 και 500 mg/l. Η μέση θερμοκρασία κυ-
μαίνεται από  3,5 σε 8,9°C το χειμώνα, και από 17,8 σε 24,6°C το καλοκαίρι. Όλοι σχεδόν 
οι Ποταμοί εκβάλλουν στην Αδριατική Θάλασσα, σε μια περιοχή 150 km περίπου.

Θάλασσα, Λίμνες, Δάση:
Η Αλβανία έχει μια παράκτια γραμμή γύρο στα 400 Km. αλλά και 3 Λίμνες όπου είναι 
κατάλληλες για μπάνιο: Λίμνη της Σκόδρα, Οχρίδας και οι Πρεσπες καθώς και πολλοί 
χειμαρρώδεις Ποταμοί ( Ο μόνος ποταμός όπου περνάει βάρκα είναι αυτός της Buna με 
μήκος 44 Km. ). Η μεγαλύτερη Λίμνη είναι αυτή της Σκόδρα με έκταση 368 km2 ενώ ο 
μεγαλύτερος ποταμός είναι ο Δρινος με μήκος πάνω από 400 km. Άλλοι ποταμοί Mati, 
Shkumbini, Semani, Βίωσα η οποία πηγάζει από τα ελληνικά βουνά της  Πίνδου. Οι πεδι-
άδες αποτελούν σημαντική πηγή της εγχώριας οικονομίας. Αυτές δημιουργούν όμορφα 
τοπία γεμάτα πράσινο. Κατά την παράκτια γραμμή έχουν ανεγερθεί σημαντικά λιμάνια 
όπως αυτά του Δυρραχίου, Αυλώνα, Αγίων Σαράντα και Σενγκινι ενώ στις πεδιάδες βρί-
σκονται σημαντικά οικονομικά κέντρα όπως το Ελμπασαν, Φιερ, Μπερατι, Κορυτσά κ.α . 

Η χώρα είναι πλούσια σε χαμηλά μεσογειακά δάση. Είναι πλούσια σε ζώα, κυριαρχούν 
τα πτηνά αλλά και η σκουρόχρωμη αρκούδα, αγριογούρουνα, αλεπού, λαγός, ελάφια κ.α. 
Τουριστικής και βιολογικής αξίας έχουν κηρυχθεί κάποιες περιοχές οι οποίες και προ-
στατεύονται όπως: Ο υδροβιότοπος των Πρεσπών, το πάρκο του Tomorri, Dajti, Thethi, 
Qafshtame, Hotove (1300ha), Drenove (1380ha),  Divjake,  Lure, Λαγαρά, η περιοχή της 
Ναρτας, Orikum, Βουθρωτού κ.α. Κάποια από αυτά έχουν καφέ και εστιατόρια (χώρους 
αναψυχής) καθώς και χώρους κατάλληλους για χειμερινές και καλοκαιρινές διακοπές 
όπου συχνάζουν διάφορες ηλικίες.



σελ. 9επιχειρηματικός οδηγός Αλβανίας

1 Βασικά Θέματα

Τα ψηλά βουνά με τις απόκρημνες κορυφές έχουν επηρεάσει και τα χαρακτηριστικά 
των κατοίκων καθώς και το όνομα τους ( Οι Αλβανοί έχουν πάρει το όνομα τους από 
τους αετούς που είναι και το σύμβολο της Αλβανικής σημαίας). Από τις πιο εντυπωσι-
ακές οροσειρές είναι αυτή των Άλπεων του βορρά με υψηλότερη κορυφή την Jezerca 
(2660m ). Το υψηλότερο βουνό της Αλβανία είναι το  Korabi (2754 m) και βρίσκεται στην 
βορειοανατολική Αλβανία.  Άλλες οροσειρές είναι Skenderbeu, Pike-Mirdite, Lurα, όπου 
βρίσκονται και μερικές παγωμένες Λίμνες. 

Στις Νότιο-Ανατολικές και στο νότο, ενδιαφέρον έχει το Βουνό Tomori η Baba Tomori 
όπως αποκαλείται από τους  ντόπιους κάτοικους. Είναι ένα Βουνό με επίπεδη κορυφή γι’ 
αυτό αποκαλείται και «ο θρόνος των θεών», έτσι κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές πη-
γαίνουν να προσκυνήσουν. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το Βουνό Bardhe στον Νομό 
Αυλώνας όπου έχει κατασκευαστεί και ναός. 

Πιο Νότια βρίσκονται και αλλά βουνά όπως Çikes πάνω στο Akrokeraune. Όχι τυχαία 
ονομάζεται και το Βουνό των κεραυνών (Çika στα αλβανικά σημαίνει σπίθα). Σε αυτή την 
περιοχή μπορείς στην κυριολεξία να δεις τις τυπικές φυσικές αντιθέσεις το Λαγαρά, 
ενώ μπορείς να κάνεις σκι σε αυτό το μέρος σε μια ώρα μπορείς να κατέβεις στην θά-
λασσα και να απολαύσεις τις καυτές ακτίνες του ήλιου. Τα βουνά είναι το σύμβολο των 
Αλβανών: σε διάφορες περιοχές έχουν σύμβολα όπως Palisi, Shpati, Gramozi, Shrebeniku 
η Dajti που βρίσκεται στην πρωτεύουσα και μπορείς να ανέβεις με τελεφερίκ.

Κλίμα:
Η Αλβανία έχει μεσογειακό κλίμα. Εξαιτίας του ορεινού ανάγλυφου, το κλίμα ποικίλει 
σε όλη τη χώρα. Η Αλβανία χαρακτηρίζεται από ξηρό και ζεστό καλοκαίρι, με μέρες με 
υπέροχο ήλιο και γενικά με κρύο χειμώνα, μαλακό και με πολλές βροχοπτώσεις. Η περί-
οδος Ιούνιος-Σεπτέμβριο χαρακτηρίζεται από έναν ζεστό καιρό με ήλιο, ενώ κατά την 
περίοδο Οκτώβριο-Μάιο ο καιρός είναι δροσερός / κρύος και με υγρασία.

1.1.2. Ο Πληθυσμός
(Ιστορία, Θρησκείες, Πολιτισμός, Γλώσσα, Κοινωνία, Υγεία, Σημαντικές Πόλεις, Τύπος, Ρά-
διο-Τηλεόραση, Πρακτορεία Τύπου)

Πληθυσμός:
Ο Αλβανικός Πληθυσμός είναι μικρής κυρίως ηλικίας. Πάνω από 40% του πληθυσμού, θη-
λυκού και αρσενικού γένους, ανήκουν στις ηλικίες 0- 19 χρονών, 50% 20- 64 χρονών και 
μόνο ένα 10% είναι ηλικίας πάνω από 65 χρονών. Ο συνολικός αριθμός του πληθυσμού 
είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια κάτοικοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του PNUD (Ιανουάριος 
2000), 15% του πληθυσμού βρίσκονται εκτός Αλβανικής επικράτειας. 



Βασικά Θέματα

σελ. 10 επιχειρηματικός οδηγός Αλβανίας

1

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ     -     ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 2001

Αρ Επαρχίες Πληθ. % Πληθ. Επιφάνεια % Πληθ

1 2 3 4 3

1 BERAT 128.410 4,2% 939 3,3%

2 BULQIZE 42.985 1,4% 469 1,6%

3 DELVINE 10.859 0,4% 348 1,2%

4 DEVOLL 34.744 1,1% 429 1,5%

5 DIBER 86.144 2,8% 1.088 3,8%

6 DURRES 182.988 5,9% 433 1,5%

7 ELBASAN 224.974 7,3% 1.372 4,8%

8 FIER 200.154 6,5% 785 2,7%

9 GRAMSH 35.723 1,2% 695 2,4%

10 GJIROKASTER 55.991 1,8% 1.137 4,0%

11 HAS 19.842 0,6% 393 1,4%

12 KAVAJE 78.415 2,5% 414 1,4%

13 KOLONJE 17.179 0,6% 805 2,8%

14 KORCE 143.499 4,6% 1.752 6,1%

15 KRUJE 64.357 2,1% 333 1,2%

16 KUCOVE 35.571 1,2% 84 0,3%

17 KUKES 64.054 2,1% 938 3,3%

18 KURBIN 54.519 1,8% 273 0,9%

19 LEZHE 68.218 2,2% 479 1,7%

20 LIBRAZHD 72.520 2,3% 1.023 3,6%

21 LUSHNJE 144.351 4,7% 712 2,5%

22 MALESI  M. 36.770 1,2% 555 1,9%

23 MALLAKASTER 39.881 1,3% 393 1,4%

24 MAT 61.906 2,0% 1.029 3,6%

25 MIRDITE 37.055 1,2% 867 3,0%

26 PEQIN 32.920 1,1% 109 0,4%

27 PERMET 25.837 0,8% 930 3,2%
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28 POGRADEC 70.900 2,3% 725 2,5%

29 PUKE 34.454 1,1% 1.034 3,6%

30 SARANDE 35.235 1,1% 749 2,6%

31 SKRAPAR 29.874 1,0% 775 2,7%

32 SHKODER 185.794 6,0% 1.973 6,9%

33 TEPELENE 32.465 1,1% 817 2,8%

34 TIRANE 523.150 16,9% 1.238 4,3%

35 TROPOJE 28.154 0,9% 1.043 3,6%

36 VLORE 147.267 4,8% 1.609 5,6%

ΣΥΝΟΛΟ 3.087.159 100% 28.747 100%

Πληθυσμός
3,127,263 ( έτος 2004)
95% Αλβανοί, 3% Έλληνες dhe 2% άλλοι
Ρυθμός Αύξησης του Πληθυσμού
1,05% (2004)

Η συνολική έκταση της χώρας είναι 28.748 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πρωτεύουσα της 
Αλβανίας είναι τα Τίρανα.

Η Γλώσσα:
Η αλβανική είναι μια γλώσσα ινδοευρωπαϊκή και την μιλάνε πληθυσμοί στην Αλβανία, 
Κοσσοβο, FYROM και άλλοι αλβανικοί πληθυσμοί στην ευρύτερη περιοχή των Νοτίων 
Βαλκανίων. 

ΙΣΤΟΡΙΑ
1. Αρχαιότητα:
Η Αλβανία είναι ένα κράτος με πλούσια ιστορική κληρονομιά. Οι αρχαιολογικές ανασκα-
φές από ξένους αρχαιολόγους όπως ο Ugolini, κ.α καθώς και από Αλβανούς αρχαιολό-
γους έχουν αποδείξει πως η περιοχή που κατοικείται σήμερα από τους Αλβανούς άρχισε 
να κατοικείται από την παλαιολιθική εποχή πριν από 100,000 χρόνια. Στην Αλβανία κατοι-
κημένα μέρη αυτής της εποχής ήταν: Η σπηλιά Gajtani (Σκόδρα), στο βουνό  Dajtit και 
αυτό της Xara (Αγίων Σαράντα) κ.α. Οι πρωτόγονοι ζούσαν σε ομάδες σε ξηρά προστα-
τευμένα σπήλαια. Κατά την νεολιθική περίοδο οι κατοικίες είχαν μια σημαντική αύξηση. 
Μόνο στην περιοχή της Κορυτσάς έχουν ανακαλυφθεί 12 τέτοιες. Αυτές οι κατοικίες 
έχουν χτιστεί σε ανοιχτά μέρη , σε κοιλάδες κοντά σε νερό, ποταμούς και λίμνες. Τυπική 
κατοικία είναι αυτή που έχει ανακαλυφθεί στο Maliq το 1948 η οποία ήταν τοποθετη-
μένη σε ξύλινους στύλους, το σπήλαιο Velça, οι ζωγραφιές στο σπήλαιο Lepenica κ.α. 
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Στα αλβανικά μουσεία βρίσκουμε αρκετά λίθινα αντικείμενα τα οποία ανακαλύφθηκαν 
σε αλλά σπήλαια όπως Komrikut (Kolonjë), σπηλιά (Χιμάρα), κ.α. Η παραπέρα οικονομική 
και πολιτιστική ανάπτυξη στην χώρα τελέστηκε με την ανακάλυψη και επεξεργασία των 
μετάλλων (περίοδος του χαλκού) αντικείμενα της εποχής αυτής έχουν ανακαλυφθεί σε 
αρκετές περιοχές της χώρας όπως στο Pazhoku, Mati, στο χωριό Vajzë (Αυλώνα) και στο 
Βοδινό (Αργυροκάστρου).

2. Οι Ιλλυριοί και οι ρωμαίοι κατακτητές:
Ο πολιτισμός των Ιλλυριών φαίνεται κυρίως στα κοσμήματα. Οι Ιλλυριοί ανήκουν στην 
μεγάλη ινδοευρωπαϊκή οικογένεια και ήταν χωρισμένοι σε πολλές μεγάλες και μικρές 
φυλές όπως: Ανδριανοι, Δαρδανιοί, Ενκελειδοί, Ταουλανδοί, Πιρουστιοί, Μολοσιοί, Χάο-
νες κ.α.  Τα κτίρια στην περίοδο του σιδηρού ( Ι Χιλιετία Π.Χ) ήταν πολλά. Οι πόλεις που 
ξεχώριζαν ήταν Bylysi, Σκόδρα, Αντίπατρε, Αυλώνα, Δυμαλι, Αμαντια, Φοινίκι, Αντιγωνεα 
καθώς και οι πόλεις αποικίες Δυρράχιο, Απολλωνία, Ορικουμι, Βουθρωτό. Στο τέλος του 
V αιώνα το κράτος των Ιλλυριών είχε δημιουργηθεί και ο πρώτος βασιλιάς ήταν ο Sira 
ενώ μετέπειτα την εξουσία την πήρε ο γνωστός βασιλιάς Bardhyl. Οι Ιλλυριοί διακρίθηκαν 
για τις πολεμικές τους δεξιότητες. Το Βασίλειο των Ανδριάνων ήταν εκείνο που ξεχώ-
ριζε σε αυτή την εποχή (v 231-168 Π.Χ) και κατάφερε να ένωση υπό την κηδεμονία της 
την περιοχή της βόρειας Ιλλυρίας. Το 168 Π.Χ η Ιλλυρία κατακτήθηκε από τους ρωμαίους 
του Παύλου Αιμιλιανού. Πολλά γεγονότα και εξεγέρσεις συνέβησαν στην περίοδο αυτή 
όπου οι Ιλλυριοί έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Το 9 Μ.Χ ο Batos στην Δαρδανία οργάνωσε 
μεγάλη εξέγερση. 

3. Η Αρμπερία και τα Πριγκιπάτα της:
Στην Αλβανία δημιουργήθηκαν αρκετά Πριγκιπάτα αρμπερεσιών όπως αυτά των Balshajve, 
Muzakajve, Ardianëve κ.α. μετά το θάνατο του εθνικού ήρωα Γεωργίου Καστριώτη Σκε-
ντερμπεη (1468), ο οποίος αντιμετώπισε τους τούρκους για 25 χρόνια, η Αλβανία υπο-
δουλώθηκε από τους τούρκους για 450 χρόνια.

4. Η εθνική αναγέννηση και οι παγκόσμιοι πόλεμοι:
Στις αρχές του XIX αιώνα ξεκινάει η εθνική αναγέννηση των Αλβανών. Οι πρώτες κι-
νήσεις είχαν πολιτιστικό χαρακτήρα και αφορούσαν κυρίως την διάδοση της παιδείας 
και του πολιτισμού, αλλά και των αυτονομιστικών κινήσεων όπως είναι η περίπτωση τη 
Αλβανικής Ένωσης της Πριζρενης, 1878. Καθοδηγητές του πολιτισμού, της διπλωματίας 
και των ένοπλων κινήσεων ήταν Naum Veqilharxhi, Jeronim De Rada, αδέρφια Frashëri, 
Pashko Vasa, Konstadin Kristoforidhi κ.α. Στις αρχές του XX αιώνα ο Ismail Qemali, Luigj 
Gurakuqi κ.α ήταν οι ιδεαλιστές και οι διοργανωτές των κινήσεων για ανεξαρτησία, οι 
οποίες αποκορυφώθηκαν με την ανέγερση της σημαίας στην πόλη της Αυλώνας στις 
28 Νοέμβριου 1912. Η κυβέρνηση του Ismail Qemalit με Πρωτεύουσα την Αυλώνα θα 
κυβερνήσει την χώρα για 14 μήνες, έπειτα η Αλβανία έγινε βασιλεία υπό τον ευρωπαίο 
πρίγκιπα Vidi με Πρωτεύουσα το Δυρράχιο. Τα Τίρανα έγιναν Πρωτεύουσα το 1920 μετά 
από τον Ι Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από πολιτική αστάθεια και 
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την αλλαγή πολλών κυβερνήσεων. Δυο μεγάλες προσωπικότητες που έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο αυτή την περίοδο ήταν ο ορθόδοξος παπάς Fan Noli καθοδηγητής της αστικής 
επανάστασης το 1924 και ο Ahmet Zogu, που ανακηρύχθηκε βασιλιάς το 1938. Μετά από 
την φασιστική κατοχή στις 7 Απριλίου 1938 οι Αλβανοί οργανώθηκαν στην παγκόσμια 
αντιφασιστική κίνηση μέχρι την απελευθέρωση της χώρας στις 29 Νοέμβριου 1944. Για 
55 χρόνια η Αλβανία ήταν υπό την καθοδήγηση του  Enver Hoxha και άνηκε στο σοσια-
λιστικό μπλόκ.

Η πτώση της δικτατορίας:
Το 1990 στην Αλβανία όπως σε πολλά ανατολικά κράτη έπεσε το κομμουνιστικό σύστη-
μα και αντικαταστάθηκε με το πλουραλιστικό. Η αλλαγή το κομμουνιστικού συστήματος 
ήρθε ως αποτέλεσμα των προσπαθειών πολλών διανοουμένων της εποχής όπως: Prof. 
Dr Sali Berisha, Gramoz Pashko, Azem Hajdari κ.α οι οποίες στηρίχθηκαν από όλα τα 
κοινωνικά στρώματα. Σήμερα η Αλβανία είναι ένα δημοκρατικό κράτος που στοχεύει 
στην ένταξη της στο NATO και στην Ευρωπαϊκή ένωση με πλήρη δικαιώματα, μετά την 
υπογραφή της συνθήκης σταθερότητας στις 12 Ιουνίου από τον νυν πρωθυπουργό  Dr. 
Sali Berisha.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
Περιγραφή:
Η Αλβανία είναι ένα μέρος με αρχαίο πολιτισμό. Οι Ιλλυριοί και μετέπειτα οι Αρμπερέσιοι 
και στην συνέχεια οι Αλβανοί για να προστατευθούν έχουν κατασκευάσει κάστρα. Σε 
εποχές ειρήνης οι καλλιτέχνες ομόρφαιναν τις πόλεις, οι τεχνίτες κατασκεύαζαν διά-
φορα στολίδια, οι γλυπτές σκάλιζαν το ξύλο το μάρμαρο και άλλοι κατασκεύαζαν σκεύη 
με διάφορες μορφές. Ταξιδεύοντας στην Αλβανία θα σας εντυπωσιάσει το γεγονός 
πως δίπλα σε ταπεινά κτίρια θα δείτε μεγάλα κάστρα, δίπλα σε μια σύγχρονη γέφυρα θα 
δείτε αρχαίες γέφυρες. Αν επισκεφτείτε τα μουσεία ακόμα και μικρών πόλεων θα δεί-
τε γλυπτά, κολώνες σκαλισμένες με δεξιοτεχνία και αλλά αρχαιολογικά αντικείμενα. Αν 
επισκεφτείτε τις Αλβανικές αγορές θα σας εντυπωσιάσουν τα παραδοσιακά κοσμήματα 
και φορεσιές κεντημένες με χρυσό και ασημένιο νήμα. 

Αρχαία Μνημεία:
Τα χαλάσματα των κάστρων και των φρουρίων βρίσκονται σε διάφορα μέρη, Κάποια 
αντιπροσωπεύουν ολόκληρες πόλεις μουσεία και αρχαιολογικά πάρκα όπως η πόλη της 
Σκόδρα (Η Σκόδρα υπήρξε Αρχαία Πρωτεύουσα των Ιλλυριών) με το κάστρο της Rozafa 
και τον θρύλο του εντοιχισμού που το συνοδεύει, η οποία έλκει πολλούς επισκέπτες. Αυ-
τός ο θρύλος αντιπροσωπεύει τις προσπάθειες χιλιάδων ετών των Αλβανών να κτίσουν. 
Το Μπερατι “η πόλη των ένα πάνω στο άλλο παράθυρο” προστατεύεται από την UNESCΟ. 
Προστατευόμενο από την UNESCΟ είναι και το αρχαιολογικό πάρκο του Βουθρωτού. Το 
Αργυρόκαστρο η πέτρινη πόλη με το αρχαίο της κάστρο και τα χαρακτηριστικά κτίρια 
δηλώνουν εξύψωση οικονομική και πολιτιστική. Το λαογραφικό φεστιβάλ που διοργανώ-
νεται εκεί δίνει ζωντάνια. Αυτό το χρόνο στην Αλβανία με σκοπό την τουριστική ανάπτυ-
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ξη άνοιξαν 6 αρχαιολογικά πάρκα: το πάρκο Oriku, Απολλωνίας,  Bylisi,  Amantia, Lisi της 
Σκόδρα. Σε αρκετά από αυτά τα τελευταία χρόνια έγιναν αρχαιολογικές ανασκαφές από 
Αλβανούς και ξένους αρχαιολόγους. Στην Απολλωνία έχουν γίνει ανασκαφές πριν τον 
Πόλεμο από το διάσημο γάλλο αρχαιολόγο Leon Rej και συνεχίζουν να γίνονται μελέτες 
από το γαλλικό αρχαιολογικό ινστιτούτο. Από τα πιο σημαντικά Μνημεία της Απολλωνί-
ας είναι: το κτίριο των Aganotetëve  αναστηλωμένο, Fontana, αρχαίο θέατρο, ρωμαϊκές 
κατοικίες με ψηφιδωτά καθώς και η εκκλησία της Παναγιάς. Αυτή η μεγάλη πόλη με την 
βαριά σκιά όπως δικαίως την έχουν αποκαλέσει οι αρχαίοι συγγραφείς, ήταν ένα κέντρο 
πολιτισμού και τέχνης μεγάλης αξίας. Το Δυρράχιο χτίστηκε από τους Κορίνθιους ως 
αποικία το 627 Π.Χ. Παρά την καταστροφή που τελέστηκε εξαιτίας των σεισμών και τα 
κτίσματα της νέας πόλης, έχουν ανακαλυφθεί αρκετά μνημεία τα κυριότερα των οποίων 
είναι το αμφιθέατρο, «η όμορφη του Δυρραχίου» (ψηφιδωτό) κ.α. Η συλλογή αρχαίων 
αντικειμένων του μουσείου της πόλης είναι η πλουσιότερη της Αλβανίας. Το Bylisi βρί-
σκεται κοντά στο χωριό Εκάλη. Τα σημαντικότερα Μνημεία είναι το θέατρο, δρόμος πε-
ριπάτου, και μερικά ψηφιδωτά. Σε αυτή την περιοχή βρίσκεται και η Βασιλική του Μπαλσί 
που είναι γνωστή για τις επιγραφές στον επιτάφιο. 5 χλμ μακριά από το Bylisi βρίσκεται 
και η Αρχαία πόλη Νίκαια (κοντά στο χωριό Klos) σημαντικό μνημείο εδώ είναι το θέατρο. 
Το  Oriku (Πασαλιμάνι) βρίσκεται 20 χλμ. νότια της πόλης της Αυλώνας. ήταν ξακουστό 
αρχαίο λιμάνι και επί αιώνων θαλάσσια βάση. Αναφέρεται από Λατίνους ιστορικούς για 
τους πόλεμους που λάβανε μέρος εκεί, όπως ο Καίσαρας και ο Πομπαίος το 43 Π.Χ. Τα 
σημαντικότερα μνημεία σε αυτό  το αρχαιολογικό πάρκο είναι: θέατρο, νεκρόπολη, και η 
εκκλησία του Marmiroi. Το κάστρο της Kanina στην Αυλώνα, ξεκίνησε να κτίζεται από το 
μισό της τελευταίας χιλιετίας Π.χ Η Amantia ιδρύθηκε σαν πόλη στο τέλος του V αιώνα 
Π.Χ. Η Αντιγωνεα βρίσκεται στο χωριό Σωφρατικα Αργυροκάστρου. Ενδιαφέρον έχει 
το θέατρο και οι στύλοι. Διάφορα αντικείμενα από χαλκό που έχουν ανακαλυφθεί εκεί 
έχουν μεγάλη αρχαιολογική αξία.

Θρησκεία:
Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ανήκουν στην μουσουλμανική πίστη γύρω στο 65-
70% του πληθυσμού και είναι χωρισμένοι σε 2 κοινότητες στους Sunni Islam  και Bektashi 
που είναι πιο φιλελεύθεροι, αποτελούν το 25 % του μουσουλμανικού πληθυσμού. Η Ορ-
θόδοξη και Καθολική πίστη κατέχουν το 20-25 % και 10 % του πληθυσμού αντίστοιχα. 
Ο μουσουλμανικός πληθυσμός είναι διασκορπισμένος σχεδόν σε όλη την χώρα ενώ οι 
ορθόδοξοι βρίσκονται κυρίως στο νότο και οι καθολικοί στο βορρά, παρά το γεγονός 
πως αυτός ο καταμερισμός δεν είναι απόλυτος, γιατί οι αστικές περιοχές έχουν μεικτό 
πληθυσμό.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Το αλβανικό σύστημα υγείας είναι κυρίως δημόσιο. Το κράτος εξασφαλίζει  στον πλη-
θυσμό το μεγαλύτερο μέρος υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο ενημέρωσης, πρόληψης, 
διάγνωσης και νοσηλείας. Ο ιδιωτικός τομέας είναι ακόμα στα πρώτα του βήματα και 
καλύπτει κυρίως φαρμακευτικές υπηρεσίες, οδοντιατρικές υπηρεσίες, και κάποια εξειδι-
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κευμένα διαγνωστικά κέντρα κυρίως στα Τίρανα.

Στον δημόσιο τομέα το ρόλο του αρχηγού παίζει το Υπουργείο Υγείας το οποίο συντάσ-
σει και είναι υπεύθυνο και την εφαρμογή των στρατηγικών και πολιτικών στον τομέα 
υγείας, είναι στις αρμοδιότητες του η βελτίωση του συστήματος υγείας και ο συντονι-
σμός όλων των παιχτών μέσα στο σύστημα αυτό.

Οι υπηρεσίες υγείας διάγνωση και νοσηλεία είναι οργανωμένες σε 3 επίπεδα: Πρωτο-
βάθμιες υπηρεσίες υγείας, νοσοκομειακές δευτεροβάθμιες υπηρεσίες, τριτοβάθμιες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες δημόσιας υγείας και ενημέρωσης παρέχονται από τις Πρωτο-
βάθμιες υπηρεσίες υγείας και στηρίζονται και εξαρτώνται από το ινστιτούτο δημόσιας 
υγείας ( ISHP ). Επίσης υπηρεσίες υγείας προσφέρουν και αρκετοί οργανισμοί όπως το 
εθνικό κέντρο Μετάγγισης Αίματος, εθνικό κέντρο Ανάπτυξης και Προστασίας των Παι-
διών, Οδοντιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική κ.α. 

Τα ιδρύματα Υγείας στηρίζονται και από το εθνικό κέντρο Βιο-ιατρικής και το εθνικό 
κέντρο έλεγχου των φάρμακων.

Κατά εξαίρεση των Τιράνων στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος έχει αναδιοργα-
νωθεί το σύστημα πρωτοβάθμιας υπηρεσιών υγείας όπου ιδρύθηκε μια νέα διεύθυνση 
(ASHR), σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές λειτουργεί η διεύθυνση δημόσιας Υγείας (DSHP) 
η οποία συντονίζει τις υπηρεσίες υγείας της επαρχίας. Σε 12 μεγάλους νομούς (περιφε-
ρειακά κέντρα) μαζί με την διεύθυνση δημόσιας Υγείας (DSHP) λειτουργούν και η Νοσο-
κομειακή διεύθυνση και η διεύθυνση υγείας Πρώτου Βαθμού. Η παραπάνω οργάνωση του 
συστήματος υγείας θα αναπροσαρμοσθεί μετά το τέλος του πιλοτικού προγράμματος 
που εφαρμόσθηκε στα με στόχο την υιοθέτηση της ίδιας δομής και σε περιφερειακό 
επίπεδο.

Ίδρυμα Εξασφάλισης Ιατρικής Περίθαλψης:
Η εξασφάλιση της ιατρικής Περίθαλψης στην Αλβανία βασίζεται στον νομό “Περί Εξα-
σφάλισης ιατρικής Περίθαλψης στην αλβανική Δημοκρατία” (Αρ. 7870), ημερομηνία 
13.10.1994. Η συγκεκριμένη δομή της ιατρικής Περίθαλψης εφαρμόζεται από τις 1 Μαρ-
τίου 1995 σαν ένας σημαντικός μηχανισμός για την ανασυγκρότηση του συστήματος, και 
αφορά τον τρόπο χρηματοδότηση και την ανεύρεση νέων πηγών ιατρικής Περίθαλψης, 
καθώς και τις ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας.

Εθνικά ιδρύματα:
Το σύστημα υγείας στην Αλβανία υποστηρίζεται και από αλλά Εθνικά ιδρύματα, τα οποία 
εξαρτώνται ευθέως από το Υπουργείο υγείας.

Οργανισμός δημόσιας υγείας:
Ο υψηλότερος στην ιεραρχία Οργανισμός στον τομέα δημόσιας υγείας ο οποίος είναι 
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ένας εθνικός Οργανισμός που εξαρτάται ευθέως από το Υπουργείο Υγείας. Στις αρμο-
διότητες του συμπεριλαμβάνονται η μελέτη και η εξακρίβωση των παραγόντων ρίσκου, 
τα αιτία των μεταδοτικών ασθενειών, οργάνωση των προγραμμάτων εμβολιασμού κ.α 
Η εφαρμογή κάποιων βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων υγείας με ερευνητικό η ενημε-
ρωτικό χαρακτήρα αποτελεί μέρος της δραστηριότητας του οργανισμού. Ο Οργανισμός 
δημόσιας υγείας παίζει σημαντικό ρόλο και στην Εκπαίδευση για θέματα που αφορούν 
τον τομέα δημόσιας υγείας.

Εθνικός Οργανισμός έλεγχου των φάρμακων:
Ο εθνικός Οργανισμός έλεγχου των φάρμακων είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο κάθε 
δραστηριότητας στον φαρμακευτικό τομέα. Ελέγχει α) τις δραστηριότητες Παρασκευ-
ής, το περιβάλλον και τα εξαρτήματα β) την εμπορία των φάρμακων και το περιβάλλον 
αποθήκευση τους, δ) τις πρώτες ύλες και τα υλικά συσκευασίας των φάρμακων ε) τα 
εισαγόμενα φάρμακα από τις αδειοδοτουμενες εταιρείες.

Εθνικό κέντρο Μετάγγισης Αίματος:
Το εθνικό κέντρο Μετάγγισης Αίματος έχει σαν σκοπό την εξασφάλιση της απαραίτητης 
ποσότητας αίματος και παραγώγων του ώστε να καλυφθούν με το καλύτερο δυνατό 
τρόπο οι ανάγκες για μετάγγιση αίματος σε περιπτώσεις ατυχημάτων, των ατόμων με 
βαριά χρόνια αναιμία, καρκινοπαθών, των ατόμων που θα περάσουν την διαδικασία κά-
ποιας χειρουργικής επέμβασης, των γυναικών με μεγάλη αιμορραγία κατά την διάρκεια 
του τοκετού κ.α.

Η εθνική υπηρεσία Μετάγγισης Αίματος κατέχει 29 τράπεζες Αίματος, 3 στα Τίρανα και 
26 στην περιφέρεια.

Εθνικό κέντρο Ανάθρεψης, Ανάπτυξης και Προστασίας Παίδων Τίρανα:
Το εθνικό κέντρο Ανάθρεψης, Ανάπτυξης και Προστασίας Παίδων Τίρανα (QKMZHRF) εί-
ναι ένα εθνικό διαγνωστικό, εκπαιδευτικό κέντρο το οποίο ιδρύθηκε το 2000 βασιζόμενο 
στο Νοσοκομείο ανθρώπων με ειδικές ανάγκες Τιράνων. Αποστολή του κέντρου είναι η 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των Παιδιών με ειδικές ανάγκες, η στήριξη των οικογε-
νειών τους, με σκοπό να συμμετέχουν και αυτοί στον μακρύ δρόμο για την προστασία, 
προσαρμογή και Εκπαίδευση αυτών των Παιδιών.

Εθνικό κέντρο Βιο-ιατρικής:
Σκοπό έχει την προστασία και την καλή συντήρηση των ιατρικών μέσων έτσι ώστε τα 
ιατρικά μέσα σε συνδυασμό με το ιατρικό προσωπικό ( γιατροί, ειδικοί, νοσηλευτές) να 
παρέχουν ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας.
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΤΙΡΑΝΑ
Η Πόλη των Τιράνων συνορεύει στο βορρά με τον Λόφο-Καμεζ με υψόμετρο 112 μέτρα 
από το επίπεδο της θάλασσας, στο νότο από την Σελιτα με υψόμετρο 303μ από το 
επίπεδο της θάλασσας, δυτικά από το Γεωργικό Πανεπιστήμιο και ανατολικά από τον 
Λόφο-Surelit με υψόμετρο 418 μ από το επίπεδο της θάλασσας. Η μέση ετήσια θερ-
μοκρασία είναι 16°C. Η μέση ποσότητα βροχοπτώσεων είναι 1,297 χιλιοστά.  Τα Τίρανα 
διασχίζονται από δυο ποταμούς: Ποταμός Lana (από το πρώην εργοστάσιο κατασκευής 
τρακτέρ μέχρι το ιχθυοτροφείο) με μήκος 15.3 χμ και τον Ποταμό Tirana (από το μέρος 
επονομαζόμενο Tujani μέχρι το Γεωργικό Πανεπιστήμιο) με μήκος 10.25 χμ.  Στα Τίρανα 
βρίσκονται 4 λίμνες :Η Λίμνη Tirana, Λίμνη Kodër-Kamëz, Λίμνη Farkës και Λίμνη Tufinës.
Τα Τίρανα είναι το πιο σημαντικό βιομηχανικό κέ-
ντρο της Αλβανίας. αξίζει να αναφέρουμε την βι-
ομηχανία τροφίμων, τον κατασκευαστικό τομέα, 
την βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων, την 
κλωστοϋφαντουργία, την βιομηχανία επεξεργα-
σίας γυαλιού. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυ-
σμού απασχολείται στον τομέα του εμπορίου και 
στον κατασκευαστικό, στον τομέα των δημοσίων 
υπηρεσιών, στον τουρισμό και ως δημόσιοι υπάλ-
ληλοι.
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ΔΥΡΡΑΧΙΟ
Το Δυρράχιο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη Πόλη 
στην χώρα, είναι αρχαία Πόλη και μια από τις 
σημαντικότερες πόλεις από οικονομική άπο-
ψη. Ο Πληθυσμός της πόλης είναι περίπου 
114000 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή 
του 2003. Το 2007 ιδρύθηκε το πρώτο δημό-
σιο Πανεπιστήμιο “Aleksander Moisiut”. Εξαιτί-
ας της γεωγραφικής της θέσης η Πόλη του 
Δυρραχίου είναι ένας σημαντικός συνδετικός 
κρίκος που συνδέει την Αλβανία με την Δυτι-
κή Ευρώπη μέσο του λιμανιού, το οποίο είναι 
κοντά με τα ιταλικά λιμάνια κυρίως με αυτό 
του Μπάρι. Εδώ λειτουργούν ένα εργαστήριο 
επισκευής πλοίων, εργοστάσιο επεξεργασίας 
δέρματος, πλαστικών, και τσιγάρων. Επίσης 
παράγεται κρασί και πλειάδα τροφίμων 

ΣΚΟΔΡΑ
Η Σκόδρα είναι μια πόλη που εκτείνεται γύρω 
από την λίμνη της Σκόδρα και στην βορειοδυ-
τική Αλβανία. Είναι μια από τις αρχαιότερες 
ιστορικές πόλεις της χώρας, και ένα από 
τα σημαντικότερα οικονομικά και πολιτιστικά 
κέντρα. Ο Πληθυσμός της πόλης είναι γύρω 
στους 200.000 κάτοικους μαζί με τις γύρω 
περιοχές σύμφωνα με μετρήσεις του 2008.
Είναι σημαντικό βιομηχανικό κέντρο, παράγο-
νται ανταλλακτικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα, 
κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία τροφί-
μων. Λειτουργεί ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο      
“Luigj Gurakuqi”. 

ΦΙΕΡ
Το Φιερ εκτείνεται στην Νοτιοδυτική Αλβανία. Η αρχαία κορινθιακή πόλη Απολλωνία βρί-
σκεται μόνο 8 χμ μακριά. Είναι σημαντικό βιομηχανικό κέντρο, εκτείνεται στις όχθες του 
ποταμού Gjanica και Seman. Η κωμόπολη Patos όπου βρίσκεται η βιομηχανία εξόρυξης 
και επεξεργασίας πετρελαίου, και χημικών, βρίσκεται σε απόσταση λίγων μόνο λεπτών 
μακριά. Οι δρόμοι που ξεκινούν από το κέντρο κατευθύνονται νότια στην Αυλώνα (35km) 
και ανατολικά στο Patos (8km).
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ΜΠΕΡΑΤΙ
Η πόλη του Μπερατίου έχει συμπεριληφθεί από 
τον Ιούλιο του 2008 στην λίστα των πόλεων που 
θεωρούνται ως παγκόσμια κληρονομιά. εκτείνε-
ται δεξιά του ποταμού Osum, σε μικρή απόστα-
ση από την ένωση αυτού του ποταμού με τον 
Ποταμό Molisht. Η πόλη είναι γνωστή για την 
αρχιτεκτονική, την ιστορία και την σπάνια ομορ-
φιά της. Είναι γνωστή ως η πόλη με τα 1000 πα-
ράθυρα, Εξαιτίας των πολλών παράθυρων των 
παλαιών σπιτιών. Την ίδια αρχιτεκτονική μπορείς 
να την συναντήσεις στο Αργυρόκαστρο και στην 
πόλη Catanzaro (Ιταλία) όπου κάποτε ζούσε μια 
μικρή μειονότητα αλβανών. Η πόλη είναι καλά 
διατηρημένη με καθαρούς δρόμους, με τούρκι-
κα σπίτια και ορθόδοξες εκκλησίες.

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ
Η πόλη έχει ιδρυθεί κάπου τον 12 αιώνα γύρω 
από ένα φρούριο κτισμένο σε έναν Λόφο. Μέ-
χρι σήμερα, το Αργυρόκαστρο διατηρεί την πο-
λεοδομία της. Το Αργυρόκαστρο έχει αρκετές 
συνοικίες κτισμένες στην περιοχή γύρο από 
το κάστρο. Κάθε οικία έχει ξεχωριστά χαρα-
κτηριστικά και δένει απόλυτα με την περιοχή 
που έχει οικοδομηθεί. σύμφωνα με τα είδη των 
κτιρίων στην πόλη διακρίνουμε το κάστρο, το 
παζάρι (η αγορά) της πόλης, θρησκευτικά κτίρια 
(εκκλησίες, τζαμιά) και κατοικίες. Το Αργυρό-
καστρο είναι σημαντικό εμπορικό κέντρο όπου 
έχουν αναπτυχθεί αρκετές βιομηχανίες, όπως η 
βιομηχανία τροφίμων, επεξεργασίας δέρματος 
και κλωστουφαντουργίας.

ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ
Ο Νομός Αγίων Σαράντα εκτείνεται στο νότο της Αλβανίας και έχει έκταση 732 χλμ2. Οι 
Άγιοι Σαράντα συνορεύουν με το Δέλβινο, Αυλώνα και Αργυρόκαστρο και συνδέεται με 
την Ελλάδα μέσο χερσαίων και θαλάσσιων οδών. Η νότια Αλβανία γενικά και η περιοχή 
γύρω από την Πόλη των Αγίων Σαράντα ειδικά διακρίνεται από την μεγάλη ποικιλία των 
ειδών. 
Οι Άγιοι Σαράντα εκτείνονται βορειοδυτικά στο ακρωτήριο Paladhese σε μήκος 7.5 χμ 
και μέγιστο πλάτος 1 χμ. εκτείνεται σε ένα κόλπο με βαθιά θάλασσα, καθαρή, και με 



Βασικά Θέματα

σελ. 20 επιχειρηματικός οδηγός Αλβανίας

1

χαρακτηριστικό βαθυγάλανο χρώμα, η ακτή είναι βρα-
χώδης και με ένα υδάτινο τοπίο που σου θυμίζει την 
πλατεία ενός γιγάντιου φυσικού θεάτρου. Η έκταση 
της πόλης είναι 750 εκτάρια κατά μήκος μιας θαλάσ-
σιας γραμμής 7.5 χμ, του Ιόνιου και 1χλμ βάθος. Θεω-
ρείται η «Πόλη του ηλίου» καθώς κατά μέσο όρο έχει 
280-300 μέρες ήλιο το χρόνο. Το κλίμα είναι μεσογει-
ακό. Η μέση θερμοκρασία φτάνει τους 17-18 º C, το 
χειμώνα κυμαίνεται στους 10-12 º C και το καλοκαίρι 
στους 26- 28 º C.

ΑΥΛΩΝΑ
Σπανίως στον κόσμο συναντάμε πόλεις με τόσο ευ-
νοϊκή γεωστρατηγική θέση όσο η Αυλώνα, έχει εύκο-
λη  πρόσβαση στη θάλασσα και ανατολικά βρίσκεται 
μια οροσειρά. Δυτικά τις πόλης βρίσκεται το νησί Σα-
ζάν και η Χερσόνησος Καραμπορούν έτσι η Αυλώνα 
κρατάει το «κλειδί» των στενών του Οτράντο. Η Αυ-
λώνα είναι αρχαία Πόλη και νότιο λιμάνι της Αδριατι-
κής. σύμφωνα με την απογραφή του 2003 η Αυλώνα 
εμφανίζει έναν πληθυσμό 124.000 κάτοικοι. Ο κόλπος 
της Αυλώνας είναι ρηχός και φτάνει βάθος 5 μ μετά 
από 1 χμ από την ακτή και 10μ μετά από 2 χμ από 
την ακτή. Η Αυλώνα έχει ευνοϊκή θέση διότι βρίσκε-
ται στην διασταύρωση των χερσαίων, θαλάσσιων, και 
εναέριων οδών σε όλη την περιοχή. Η απόσταση από 

την πρωτεύουσα της χώρας, τα Τίρανα, είναι 135 χμ , 72 χμ μακριά από την Ιταλία και 77 
μίλια μακριά από την Ελλάδα. Η θέση της Αυλώνας εγγυείται την μαζική διακίνηση των 
ντόπιων και ξένων τουριστών.

Ο κόλπος της Αυλώνας διακρίνεται για τα πλούσια φυσικά αποθέματα, για την πλούσια 
ποικιλία των ειδών και τα οικολογικά διαμερίσματα. Είναι η περιοχή με την μεγαλύτερη 
δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης της χώρας, γεγονός που συνδέεται με την έξοδο 
στη θάλασσα, με την φυσική κληρονομιά, με το κλίμα, τη θάλασσα, την αρχαιολογία, ιστο-
ρία, πολιτισμό, την οικονομία κ.α. Η Πόλη της Αυλώνας εκτείνεται μεταξύ της περιοχής 
Κρύα νερά και Ζβερνετς. Η Πόλη είναι χτισμένη σε υψόμετρο από 6 μ μέχρι 76 μ από το 
επίπεδο της θάλασσας. Το συνολικό μήκος της παραθαλάσσια γραμμής είναι 90 χμ, από 
την εκβολή του ποταμού Βιωσα μέχρι το Karaburun, η οποία έχει ανακηρυχθεί από το 
Υπουργικό Συμβούλιο ως περιοχή με προτεραιότητα στην τουριστική ανάπτυξη. Σήμερα, 
η Πόλη της Αυλώνας συνεχίζει να εξαπλώνεται σε διάφορες κατευθύνσεις αλλά κυρίως 
προς την παραθαλάσσια περιοχή, Κρύα νερά και Γιονούφρες.
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ΚΟΡΥΤΣΑ
Η Κορυτσά είναι Πόλη της Νότιας Αλβανίας. Η Κο-
ρυτσά είναι το κέντρο της ομώνυμης περιφέρειας. 
Είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας με 
καταγεγραμμένο πληθυσμό γύρο στους 85.000 κά-
τοικους, αλλά με 70.000 μόνιμους κάτοικους. Η οι-
κονομία της πόλης της Κορυτσάς βασίζεται κυρίως 
στην γεωργική ανάπτυξη, αλλά δεν μπορούμε να μην 
αναφέρουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις της πόλης 
που δραστηριοποιούνται κυρίως κατασκευαστικό 
τομέα, στην παραγωγή οικοδομικών υλικών, στον 
τομέα των τροφίμων, και στον τομέα υπηρεσιών. 
Παρά το γεγονός πως η Κορυτσά έχει δυνατότητα 
να αναπτυχθεί τουριστικά, μένουν πολλά να γίνουν 
σε αυτή την κατεύθυνση. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ραδιοφωνικοί Σταθμοί Τηλεοπτικοί Σταθμοί Πρακτορεία Ειδήσεων

ALSAT Radio “Top Albania” Βρετανικό Πρακτορείο ειδήσεων ( BBC)

TV ARBERIA Radio “+2” Associated Press

BBF TV Radio “Deutsche Welle” Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων

DIGITALB Radio “Italia” ALNA (Albania News Agency)

KLAN TV Radio “BBC World Service” ATSH

KTV Television “TV5” Η φωνή της Αμερικής

MY MUSIC Television “RAI 1” Reuters

NEWS 24 Radio “RFI” Deutsche welle

ORA NEWS Radio “World Family” TIR - FA

RTK Albania Daily News

RTV 21

SUPERSONIC TV

TVSH

TOP CHANNEL

VIZION PLUS

+ 64 Τοπικά κανάλια + 35 τοπικοί Σταθμοί

1.1.3. Η Πολιτεία
(Διοικητική Διαίρεση της Αλβανίας - Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικό Σύστημα, Φορολογικό 
Σύστημα)

Η Αλβανία χωρίζεται σε 12 περιφέρειες η κάθε μία από τις οποίες περιέχει κατά μέσο 
όρο 3-4 πόλεις. 
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1
Berat 
(Μπεράτι)

Berat 2 122 Berat  (Μπεράτι) 45.448

2 Kucove 1 17

3 Skrapar 2 103

5 242

4
Diber 
(Ντιμπέρ)

Diber 1 141

5 Mat 3 76

6 Bulqize 2 62

6 279

7
Duress  (Δυραχιο)

Durres 4 61 Durres (Δυραχιο) 139.979

8 kruje 2 43

6 104

9

Elbasan (Ελμπα-
σάν)

Elbasan 2 176 Elbasan (Ελμπασάν) 98.145

10 Pegin 1 49

11 Gramsh 1 95

12 librazhd 2 75

6 395

13
Fier
(Φίερι)

Fier 3 117

14 Mallakaster 1 40

15 Lushnje 2 121 Lushnje (Λούσνια) 37.892

6 278

16
Girokaster (Αργυ-
ρόκαστρο)

Girokaster 2 95
Girokaster (Αργυρόκαστρο)
23.558

17 Tepelene 2 77

18 Permet 2 97

6 269

19

Korce
(Κορυτσά)

Korce 2 155 Korce  (Κορυτσά) 60.871

20 Devoll 1 44

21 Kolonje 2 76

22 Pogradec 1 72
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6 347

23
Kukes
(Κούκες)

Kukes 1 90

24 Has 1 30

25 Tropoje 3 68

5 188

26
Lezhe
(Λέζιε)

Lezhe 2 63

27 Kurbin 3 28

28 Midrite 4 80

9 171

29
Shkoder
(Σκόδρα)

Shkoder 2 139 Shkoder (Σκόδρα) 84.364

30 Malesi e Madhe 2 56

31 Puke 2 75

6 270

32
Tirane
(Τίρανα)

Tirane 3 155
Tirane  (Τίρανα) 432.652  
Δήμος

33 Kavaje 2 65 Kavaje (Καβάγια) 29.724

34 Bashkia Tirane 1 0

6 220

35

Vlore
(Αυλώνα)

Vlore 4 99 Vlore (Αυλώνα) 934.402  Δήμος

36 Sarande 2 62
Sarande (Άγιοι Σαράντα)
17.584

37 Delvine 1 38

7 199

ΣΥΝΟΛΟ 74 2.962

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   
Οι Δημόσιες υπηρεσίες στην Αλβανία είναι η Υγεία, Παιδεία, Δημόσια Τάξη κ.α. Ωστόσο 
υπάρχουν και άλλες διευθύνσεις για ειδικές πολιτικές δημοσίων υπηρεσιών ανάλογα με 
τις υπάρχοντες ανάγκες πχ:

1. Διεύθυνση πολιτικών Στέγασης τηλ: +355 4 2229406
Η διεύθυνση αυτή αποτελεί μέρος της δομής της κεντρικής εξουσίας, και έχει σαν 
αρμοδιότητα την εκπροσώπηση των αναγκών Στέγασης του κοινού σε εθνικό επίπεδο. 
Αποστόλη της Διεύθυνσης είναι να εξασφάλισει την νομική βάση, οικονομική και θεσμική 
για την βελτίωση των συνθηκών Στέγασης, η αύξηση της δυνατότητα πρόσβασης του 
Πληθυσμού στη στέγαση και η βελτίωση και διατήρηση των αστικών κατοικιών.
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2. Η πολιτική κατασκευής τηλ: +355 4 2256089
Αρμοδιότητα της διεύθυνσης αυτής είναι η σύνταξη πολιτικών στον κατασκευαστικό 
τομέα με σκοπό την προσαρμογή της αλβανικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή καθώς 
και με τους ρυθμούς τεχνολογικής ανάπτυξης σε αυτόν τον τομέα, καθώς και χρησιμο-
ποίηση ενιαίας μεθοδολογίας υπολογισμού του κόστους και ο καθορισμός των τιμών για 
τις κατασκευές έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη η διαχείριση των δημόσιων 
δαπανών.

3. Προγράμματα στέγασης στην πράξη 
Κατοικίες με χαμηλό κόστος (BKU) 
Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε μια κατηγορία οικογενειών που δεν έχουν στην 
κατοχή του κατοικία και δεν διαθέτουν το απαραίτητο εισόδημα για να αντιμετωπίσουν 
την αξία που έχουν οι κατοικίες στην ελεύθερη αγορά, αλλά έχουν μεγαλύτερο εισόδημα 
από τις οικογένειες που ανήκουν στο πρόγραμμα των δημόσιων ενοικιαζομένων κατοικι-
ών. Το επίπεδο του εισοδήματος των οικογενειών, αξιολογείται βασιζόμενο στο σχέδιο 
κατασκευής που θα εφαρμοστεί.

4. Υπολείμματα τηλ: +355 4 2257028  
Αρμοδιότητα της συγκεκριμένης διεύθυνσης είναι η  προστασία του περιβάλλοντος και 
της υγείας των ανθρώπων από την μόλυνση, που προκαλείται από τα αστικά Υπολείμμα-
τα ( Νοικοκυριών, Εταιρειών) και μπαζών ( κατασκευή και καταστροφή ), καθορίζοντας 
τους κανόνες, τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης, με σκοπό τη ελαχιστοποίηση των 
υπολειμμάτων και των επιρροών τους.

5. Υδροδότηση και αποχέτευση τηλ: +355 4 2256122
Η βελτίωση της υπηρεσίας υδροδότησης και αποχέτευσης: 
Μέσω της βελτίωσης της υποδομής υδροδότησης και αποχέτευσης, Μέσω άσκησης της 
πολιτικής δημόσιων επενδύσεων σε αυτόν τον τομέα. Αυτές οι πολιτικές αποσκοπούν 
στην εξασφάλιση νερού 24 ώρες στις τουριστικές περιοχές. Μέσω της αποκέντρωσης 
της υπηρεσία υδροδότησης στην τοπική αυτοδιοίκηση μέσα στο 2007. 

6. Άμεση Δράση και περιβάλλον τηλ: +355 4 2256122
Ο τομέας Άμεσης Δράσης και περιβάλλοντος σαν αναπόσπαστο κομμάτι της διεύθυνσης 
πολιτικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών έχει σαν αποστολή: 
α) Τη πρόληψη κάθε ζημιάς, την διευκόλυνση του πληθυσμού που έχει υποστεί ζημιά, στα 
ζώα, στην περιούσια, στην πολιτιστική κληρονομιά και στο περιβάλλον
β) Τη προστασία της μόλυνσης του περιβάλλοντος που προκαλείται από τα δημόσια έργα 
και τα μέσα μεταφοράς, και την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής περιβάλλοντος 
ανάλογα με τους τομείς
γ) Η Αλβανία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η διακυβέρνηση βασίζεται σε ελεύθε-
ρες, ίσες γενικές ή μη εκλογές. Το σύστημα διακυβέρνησης στην Αλβανική δημοκρατία 
βασίζεται στον διαχωρισμό των εξουσιών εκτελεστική, νομοθετική, και δικαστική
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ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Φορολογική Νομοθεσία:
Το καθεστώς φόρων και δασμών στην Αλβανική Δημοκρατία αποτελείται από ένα πακέτο 
νόμων, οδηγιών, κανονισμών φορολογικών συμφωνιών με άλλα κράτη, τα οποία δίνουν 
μια καθαρή εικόνα όλων των ειδών, επιπέδων, υπολογισμών, διαδικασιών, μεθόδων και 
μορφών φορολογικού ελέγχου. 

Επίπεδα Φορολογίας:
Όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα στην Αλβανική Δημοκρατία υπόκεινται στην παρακά-
τω φορολογία:

ΦΟΡΟΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΦΟΡΟΥ

Φόρος Επί των Κερδών 10 %  από 01.01.2008

Φόρος Επί του προσωπικού εισοδήματος 10 %

Φόρος στην Πηγή του εισοδήματος 10 %

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 20 %

Φόρος Επί των Κερδών:
Όλες οι επιχειρήσεις (ξένες ή μη) που είναι εγγεγραμμένες στον εμπορικό κατάλογο και 
πληρώνουν Φ.Π.Α υπόκεινται σε φορολογία Επί των Κερδών. Φορολογούμενοι με έδρα 
την Αλβανία φορολογούνται για τα έσοδα που αποκτούν στην επικράτεια της Αλβανικής 
Δημοκρατίας. 

Ένα νομικό Πρόσωπο θεωρείται με έδρα την Αλβανία εάν: 
a) έχουν μόνιμες εγκαταστάσεις (κεντρικά γραφεία) στην Αλβανική Δημοκρατία.
b) έχουν ουσιαστικό κέντρο διαχείρισης και διοίκησης της επιχείρησης στην Αλβανική 
Δημοκρατία.

Το Ποσοστό του Φόρου Επί των Κερδών είναι 10 %, ενώ πριν από της 1 Ιανουαρίου 2008 
ήταν 20%. Για τον καθορισμό του φορολογητέου κέρδους στην Αλβανική Δημοκρατία 
αναγνωρίζονται ως έξοδα μόνο εκείνα που έχουν σαν σκοπό το κέρδος, εξασφάλιση και 
διατήρηση του, και μόνον σε περίπτωση που ο φορολογούμενος μπορεί αυτά τα έξοδα 
να τα δικαιολογήσει με συγκεκριμένα έγγραφα, και όταν αυτός ο νόμος τα έχει προ-
βλέψει. Τα έγγραφα που δικαιολογούν αυτά τα έξοδα, για φορολογικούς λόγους, είναι: 
τιμολόγιο με Φ.Π.Α, απλό τιμολόγιο, και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που έχει συνταχθεί 
και χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με την οδηγία του Υπουργείου Οικονομικών, σε εφαρμογή 
της φορολογικής νομοθεσίας.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας:
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) πληρώνεται: 
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a. για όλες της φορολογητέες προμήθειες των προϊόντων και υπηρεσιών για λογαρια-
σμό ενός φορολογούμενου προσώπου, εξοφλούνται από αυτό και είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι της οικονομικής του δραστηριότητας στην Αλβανικη επικρατεια.
β. για όλες τις εισαγόμενες ποσότητες προϊόντων στην Αλβανική επικράτεια.

Ο ελάχιστος τζίρος για να ενταχθεί ένα Πρόσωπο σε καθεστώς πληρωμής ΦΠΑ είναι 8 
εκατομμύρια λεκ (για ένα έτος) η οποιοδήποτε άλλο πόσο που μπορεί να καθοριστεί από 
το Υπουργικό Συμβούλιο βάση του σημείου 5 του νόμου περι ΦΠΑ.

Όλα τα νομικά/φυσικά πρόσωπα που έχουν εξαγωγική ή εισαγωγική δραστηριότητα είναι 
υποχρεωμένοι να ενταχθούν σε καθεστώς πληρωμής ΦΠΑ. Υποχρεωμένοι επίσης είναι 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όργανα κεντρικής ή περιφερειακής εξουσίας, οργανώσεις 
κοινωνικές, πολιτικές, διεθνείς, διπλωματικές αποστολές κ,α που έχουν ως αντικείμενο 
εισαγωγές-εξαγωγές ανεξαρτήτως από το τζίρο που έχουν. 

Κάθε Πρόσωπο που έχει ως αντικείμενο εισαγωγές-εξαγωγές οι εκτελωνιστικές πρά-
ξεις γίνονται μόνο όταν παρουσιάζει το γνήσιο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του 
έγγραφου που αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού Μητρώου (NIPT).

Ο συνολικός τζίρος υπολογίζεται με βάση τη συνολική άξια που πληρώνει ο αγοραστής, 
συμπεριλαμβάνοντας και τους φόρους και τα προσθήματα.

Το ποσοστό του ΦΠΑ είναι 20%, εξαιρώντας τις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει 
διαφορετικά. 

Εξαιρούνται από την Πληρωμή ΦΠΑ:
• Οι οικονομικές Υπηρεσίες.
• προμήθειες χρυσού, νομισμάτων για την Τράπεζα τη Αλβανίας.
• προμήθειες γραμματόσημων για να χρησιμοποιηθούν για ταχυδρομικές Υπηρεσίες, ή 
αλλου ειδους γραμματόσημα.
• προμήθειες από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις έναντι μειωμένης πληρωμής εξαιρεί-
ται με βάση τις συνθήκες που προβλέπονται από το άρθρο 24.

Φόρος στην Πηγή του εισοδήματος:
Όλα τα πρόσωπα με έδρα την Αλβανική Δημοκρατία, τα όργανα της κεντρικής και περι-
φερειακής διοίκησης, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο, 
αναγνωρισμένο από την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωμένα να κατακρατούν φόρο 
στην Πηγή του εισοδήματος 10 % από το πόσο των παρακάτω πληρωμών, που είναι 
αποτέλεσμα μιας πηγής στην Αλβανική Δημοκρατία:
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Τοκοι 10%

Διαμοιρασμό Κερδών 10%

Πληρωμές για τεχνικές Υπηρεσίες, διοικητικές Υπηρεσίες, οικονομικές 
Υπηρεσίες κ.α

10%

Ενοίκια 10%

Μερίσματα 10%

Πληρωμές πνευματικών δικαιωμάτων κ.α 10%

Φόρος Επί του προσωπικού εισοδήματος:
Όλα τα άτομα, κάτοικοι στην Αλβανία φορολογούνται για όλα τα έσοδα που αποκτούν 
οπουδήποτε στον κόσμο, ενώ οι μη κάτοικοι φορολογούνται για τα έσοδα που αποκτούν 
μέσα στα σύνορα της Αλβανικής επικράτειας.
 
ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Φορολογητέο 
εισόδημα (το μήνα)

Ποσοστό

πάνω από (λεκ) μέχρι (λεκ)

0 10 000 0 τις εκατό 

10 001 + 30 000 + 10 τις εκατό του ποσού πάνω από 10 000 λεκ

30 001 + Και πάνω 10 τις εκατό του ποσού πάνω από 0 λεκ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
Τα κυριότερα προϊόντα που έχουν ειδικό φόρο στην Αλβανική Δημοκρατία, είναι όπως 
στον παρακάτω πίνακα.

Κωδικός Περιγραφή Φορολογία

I ΚΑΦΕΣ

09 01 11 00
09 01 12 00

Άψητος καφές ντεκαφεΐνη 
ή όχι

50 λεκ/κιλο

09 01 21 00
09 01 22 00

Άψητος καφές ντεκαφεΐνη 
ή όχι

100 λεκ/κιλο

II ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

20 09
Χυμοί φρούτων και λαχανικών, χωρίς προσθήκη αλκοόλ, 
που προέχουν η όχι γλυκαντικές ουσίες.

2 λεκ/λιτρο

22 02
Μεταλλικά νερά η με ανθρακικό, με γλυκαντικές η αρω-
ματικές προσθετικές ουσίες, αναψυκτικά μη αλκοολού-
χα, Εξαιρούνται οι Χυμοί φρούτων

2 λεκ/λιτρο
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III ΜΠΥΡΕΣ, ΚΡΑΣΙΑ, ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

22 03

Μπύρες από ντόπιους και ξένους παραγωγούς σε 
ποσότητα <= 200 000 εκατόλιτρα/χρόνο
Μπύρες από ντόπιους και ξένους παραγωγούς, σε 
ποσότητα > 200 000 εκατόλιτρα/χρόνο

30 λεκ/λιτρο

40 λεκ/λιτρο

22 04

Κρασιά και ανθρακούχα Κρασιά, σαμπάνια, μούστος 
σταφυλιών.
- από ντόπιους και ξένους παραγωγούς σε ποσότητα 
<= 1 000 εκατόλιτρα/χρόνο
- από ντόπιους και ξένους παραγωγούς σε ποσότητα        
> 1000 εκατόλιτρα/χρόνο

20 λεκ /λίτρο

35 λεκ /λίτρο

22 08

αλκοολούχα ποτά με περιεκτικότητα αλκοόλ πάνω από 
12%
- από ντόπιους και ξένους παραγωγούς σε ποσότητα 
<=20000 εκατόλιτρα/χρόνο
- από ντόπιους και ξένους παραγωγούς σε ποσότητα 
>20000 εκατόλιτρα/χρόνο

150 λεκ /λίτρο

200 λεκ /λίτρο

αλκοολούχα ποτά με περιεκτικότητα μέχρι 12 τις εκατό 70 λεκ /λίτρο

22 08 20 29 Ρακί 100 λεκ /λίτρο

IV
ΚΑΠΝΟΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ

24 02 10 00 Πούρο και τσιγαριλος που περιέχουν καπνό 2 240 λεκ/κιλο

24 02 20 Τσιγάρα που περιέχουν καπνό 40 λεκ/πακετο

24 02 90
Πουρο,τσιγαριλος και Τσιγάρα με υποκατάστατα του 
καπνού

2 240 λεκ/κιλο

24 03
Άλλο είδος καπνού επεξεργασμένο και υποκατάστατα 
του καπνού, ομογενοποιημένος καπνός η αναπαραγόμε-
νος, απόσταγμα καπνού

1 500 λεκ/κιλο

V ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

27 10 11 41
27 19 11 45
27 10 11 49

27 10 11 51
27 10 11 59

Ελαφριά λάδια (βενζίνης και βενζόλης)
Βενζίνη και βενζόλη αμόλυβδη, που περιεκτικότητα 
μόλυβδου όχι παραπάνω από 0,013 γρ/λιτρο
- Με λιγότερο από 95 οκτάνια
- Mε 95-98 οκτάνια
- Mε 98  και περισσότερα οκτάνια
Βενζίνη με μόλυβδο, με περιεκτικότητα μόλυβδου πάνω 
από 0,013 γρ/λιτρο
- λιγότερο από 98 οκτάνια
- Mε 98 και περισσότερα οκτάνια

37 λεκ /λίτρο

50 λεκ /λίτρο

27 10 19 71
μέχρι
27 10 19 99

Λάδια λιπαντικά και Άλλα λάδια 40 λεκ/ κιλό
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27 13 11 00
27 13 12 00

Ακατέργαστο πετρέλαιο και Άλλα λάδια 1 λεκ/κιλο

VI ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ , ΑΡΩΜΑΤΑ, ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ

33 03 00 10 Αρώματα 60 τις εκατό

33 03 00 90 Κολόνια 60 τις εκατό

33 07 20 00 Αποσμητικά 60 τις εκατό

ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ
1.ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Τα  λιμενικά τέλη πληρώνονται για μια περίοδο ενός μηνός για τα πλοία, τα οποία έχουν 
εμπορική δραστηριότητα, όσες φορές σταθμεύουν  στα λιμάνια της Αλβανικής Δημο-
κρατίας.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Είδος Λιμενικών Τελών
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τέλη πλοίου: EURO EURO

Για πλοίο χωρητικότητας μέχρι 50 NRT 10 30

Για πλοίο χωρητικότητας από 51 NRT μέχρι 500 NRT 0,5 1

Για πλοία πάνω από 501 NRT 1,0 2

Για πλοία μεταφορικά, επιβατικά και Ro-Ro 1,50 5

Για τουριστικά, αθλητικά πλοία 0,10

Κρουαζιερόπλοια 0,4

Φόρος φαναριού:

0,1Για όλα τα πλοία

Τα λιμενικά τέλη πληρώνονται πριν από την αναχώρηση του πλοίου από το λιμάνι. Τα ξένα 
πλοία πληρώνουν τα λιμενικά τέλη σε συνάλλαγμα που μετατρέπεται ελεύθερα σε λεκ, 
ενώ τα πλοία των νομικών και φυσικών προσώπων με Αλβανική σημαία τα πληρώνουν 
σε ευρώ ή λεκ.



Βασικά Θέματα

σελ. 30 επιχειρηματικός οδηγός Αλβανίας

1

2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΕΛΗ ΞΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Η είσπραξη αυτών των τελών γίνεται από τα τελωνεία στα συνοριακά φυλάκια. Τα άτομα 
την στιγμή που μπαίνουν στην Αλβανική επικράτεια με αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες, 
προμηθεύονται από το τελωνείο με πιστοποιητικό εισόδου.  
Τα ξένα αυτοκίνητα Εξαιρούνται της πληρωμής του Φόρου κυκλοφορίας για παραμονή 
60 ημερών το χρόνο στην Αλβανική Δημοκρατία και πληρώνουν μόνο 1 ευρω την στιγμή 
της εξόδου από τη χώρα. Για κάθε παραπάνω μέρα παραμονής από αυτή την περίοδο, τα 
κυκλοφοριακά τέλη υπολογίζονται όπως παρακάτω:                                                                                                                   
ΣΕ EΥΡΩ
1. Για αυτοκίνητα με λιγότερο από 8+1 καθίσματα, συμπεριλαμβανόμενου
   και το κάθισμα του οδηγού, για κάθε μέρα η μέρος της μέρας ...1         
2. Για αυτοκίνητα με 8+1 καθίσματα, συμπεριλαμβανόμενου και το 
   κάθισμα του οδηγού, για κάθε μέρα η μέρος της μέρας ...2   

Για ξένους υπηκόους , που εισέρχονται στην επικράτεια της Αλβανικής Δημοκρατίας με 
τουριστικά γκρουπ, Μέσο τουριστικών γραφείων, η βίζα δεν μπορεί να είναι πάνω από 1 
ευρώ για αυτούς που εισέρχονται από έδαφος και θάλασσα, και όχι παραπάνω από 10 
ευρώ, για αυτούς που έρχονται αεροπορικώς.

ΝΟMΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Το αλβανικό δικαστικό σύστημα αποτελείται από Πρωτοδικείο, Εφετείο και Αρειος Πάγος. 
Κάθε επίπεδο διαχειρίζεται αστικές, ποινικές, εμπορικές και διοικητικές υποθέσεις. Το 
στρατιωτικό νομικό σύστημα ανήκει στην ποινική δικαιοσύνη. Το δικαστικό σύστημα έχει 
346 δικαστές και 29 πρωτοδικεία, 6 Εφετεία και 1 Στρατοδικείο και τον Άρειο Πάγο.

Τα δικαστήρια των Νομών είναι οργανωμένα σε δικαστικούς νόμους σε όλη την Αλβανική 
επικράτεια. Η έδρα και οι επικράτεια άσκησης της δραστηριότητας αυτών καθορίζεται 
με προεδρικό διάταγμα το οποίο έχει προταθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, λαμβάνο-
ντας υπόψη την γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Δικαιοσύνης. Τα δικαστήρια των Νομών 
εκδικάζουν υποθέσεις σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται από άρθρα και τις 
διαδικασίες, που καθορίζονται από το νομικό σώμα.

Το Εφετείο λειτουργεί σε συγκεκριμένες περιοχές που έχουν καθοριστεί από τον Πρόε-
δρο τη Δημοκρατίας, αφού προταθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης λαμβάνοντας υπόψη 
την γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Δικαιοσύνης. Τα Εφετεία εκδικάζουν σε δεύτερο 
βαθμό τις αποφάσεις των υποθέσεων που έχουν εκδικαστεί στα Πρωτοδικεία.

Το δικαστικό σώμα στις δίκες του εφετείου αποτελείται από 3 δικαστές.

Τα Στρατοδικεία οργανώνονται και λειτουργούν μέσα στο δικαστικό σώμα ανάλογα με 
τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον νόμο. Το Στρατοδικείο αποτελείται από 
Πρωτοδικείο και Εφετείο. Το Εφετείο εξετάζει σε δεύτερο βαθμό τις αποφάσεις των 
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υποθέσεων που εκδικάστηκαν στο Πρωτοδικείο. 

Το Σύνταγμα της Αλβανικής Δημοκρατίας  απαγορεύει την ίδρυση έκτακτων δικα-
στηρίων. Στο άρθρο 135 σημείο 2 αναφέρεται: «Το κοινοβούλιο μπορεί να ίδρυσει με 
νόμο δικαστήρια σε διάφορα επίπεδα αλλά σε καμιά περίπτωση έκτακτα δικαστήρια». 
Αυτό προβλέπεται και στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 11 του νόμου 8436 ημερ. 
28 Δεκεμβρίου 1998 «Περί οργάνωσης της δικαστικής εξουσίας στην δημοκρατία της 
Αλβανίας»

Τα δικαστήρια των Νομών έχουν Αρμοδιότητα την εκδίκαση υποθέσεων που προβλέ-
πονται από των αστικό κώδικα και άλλους νόμους, καθώς και ποινικές πράξεις πέρα 
από αυτές που ανήκουν στο Στρατοδικείο. Τα Στρατοδικεία δικάζουν στρατιωτικούς για 
ποινικές στρατιωτικές πράξεις, κρατούμενους πολέμου και αλλά πρόσωπα σύμφωνα με 
τον νόμο.

Για εκδίκαση αστικών υποθέσεων και άλλων που προβλέπονται από τον αστικό κώδικα 
και σε άλλους νόμους, εφαρμόζονται υποχρεωτικοί κανόνες ίδιοι και ίσοι προς όλους. 
Σε καμιά περίπτωση το Δικαστήριο δεν μπορεί να μην εξετάσει και να μην αποφασίσει 
για υποθέσεις, με την δικαιολογία απουσίας νόμου, η ότι δεν είναι πλήρης, η δεν είναι 
σαφής.

Επίσης, η ποινική διαδικαστική νομοθεσία έχει ως καθήκον να εξασφαλίσει μια δίκαιη δι-
αδικασία, ίση και σύμφωνη με τον νόμο, να προστατεύει τις προσωπικές ελευθερίες, τα 
νόμιμα δικαιώματα των πολιτών, να βοηθήσει στην ενδυνάμωση του νομικού συστήματος 
και στην εφαρμογή του συντάγματος και των Νομών του κράτους.

1.2. ΕΜΠΟΡΙΟ
(Εξωτερική Πολιτική & Διεθνείς Σχέσεις - Εξωτερικό Εμπόριο - Εξωτερικός Οικονομικός 
Τομέας, Δασμοί και Φόροι Εισαγωγών, Απαγορευμένα αγαθά για Εισαγωγή, Απαιτήσεις 
Ετικέττας και Λογότυπου.)

Κύριοι εμπορικοί εταίροι από τα κράτη της Ε.Ε παραμένουν η Ιταλία και η Ελλάδα. Οι 
εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών με τις δυο αυτές χώρες αποτελούν το 35% και 13% 
του συνολικού όγκου του εμπορίου, περίπου 2% λιγότερο από το 2006. Αύξηση σημει-
ώθηκε στις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων Αυστρία και Μεγάλη Βρετανία, παρά 
το γεγονός πως η συμβολή τους στο συνολικό όγκο εμπορικών συναλλαγών δεν έχει 
αλλάξει (2%). 

Από τα κράτη της περιοχής μας, Κύριοι εταίροι παραμένουν η Τουρκία, FYROM και Κρο-
ατία. Ένα γεγονός που αξίζει να αναφερθεί είναι πως κατά το έτος 2007, οι εμπορικές 
συναλλαγές με τη FYROM αυξήθηκαν 57%, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης των 
εξαγωγών (77%). Η συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την FYROM επηρέασε θετικά την 
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αύξηση των εξαγωγών. Η Κροατία παραμένει ένας από τους κύριους εμπορικούς εταί-
ρους παρά το γεγονός πως κατά το 2007 οι εμπορικές συναλλαγές με αυτή παρουσία-
σαν μια μικρή ετήσια πτώση κατά 17%. Σημαντική άνοδο παρουσιάζουν και ο όγκος των 
εμπορικών συναλλαγών με την Κίνα (46%) κατά την διάρκεια του 2007.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

Παρά το γεγονός πως η δυναμική του εμπορίου χαρακτηρίζεται από υψηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης στις εισαγωγές (26% ) και στις εξαγωγές (25%), το χαμηλό ποσοστό των 
εξαγωγών δεν κατάφερε να επηρεάσει την βελτίωση του εμπορικού ελλείμματος. Το 
έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου έφτασε στα 2.3 δισεκατομμύρια ευρώ είτε 27% υψη-
λότερα από το 2006.

Οι εισροές από τις εξαγωγές στον τουριστικό τομέα έφτασαν το 1 δισεκατομμύριο 
ευρώ, δηλ αυξήθηκαν κατά 27%, σε σύγκριση με αυτές των προϊόντων. Η ετήσια αύξηση 
των εσόδων από τον τουρισμό εκτιμάται γύρο στα 24%. Αυτή η αύξηση οφείλεται, κυρί-
ως στην αύξηση του αριθμού των ξένων και των μεταναστών (62%) που επισκέφτηκαν 
την χώρα καθώς και στην αύξηση των ημερήσιων εξόδων τους, εντωμεταξύ ο μέσος 
όρος του αριθμού των ημερών παραμονής στην χώρα εκτιμάται να έχει μια ελαφριά 
πτώση. Τα έξοδα των Αλβανών στα ταξίδια στο εξωτερικό έφτασαν τα 923 εκατομμύρια 
ευρω. Τα έξοδα ανά ταξίδι, για το έτος 2007, εκτιμάται να αυξήθηκαν γύρω στα 20% σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση κατά 48% 
του αριθμού των επισκεπτών, ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε πως ο συντελεστής που 
εκτιμάει την παραμονή και τα ημερiσια έξοδα παρουσιάζει μια ελαφριά πτώση.

Οι εισροές από τους μετανάστες συνοδεύονται και από άλλου είδους ιδιωτικές και 
κρατικές συναλλαγές, έτσι έχουν καταγράψει 1 δις ευρώ καθαρές συναλλαγές για το 
έτος 2007.

Το 2007 χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη κίνηση κεφαλαίων δυο κατευθύνσεων, κυρίως 
όμως εισροής. Εξαιρώντας τις μονόπλευρες κινήσεις του κεφαλαίου, ο χρηματοοικονομι-
κός απολογισμός αυτού του έτους χαρακτηρίζεται από μεγάλη αύξηση στις διεθνείς οι-
κονομικές υποχρεώσεις της Αλβανίας καθώς και από την αύξηση των πάγιων της χώρας 
στο εξωτερικό. Η καθαρή κίνηση κεφαλαίου που καταγράφηκε κατά το οικονομικό έτος 
ανέρχεται στα 836 εκατομμύρια ευρώ, καταχτώντας δυνατή τη χρηματοδότηση κατά 
95% του τρέχοντος ελλείμματος. Η κίνηση κεφαλαίου, με χαρακτήρα κυρίως επενδυτικό 
από τον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, εκτιμάται στα 90 εκατομμύρια ευρώ.

Στον οικονομικό απολογισμό παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση των συναλλαγματικών μας 
υποχρεώσεων με την μορφή των άμεσων ξένων επενδύσεων, μακροπρόθεσμων δανεί-
ων με πιο χαλαρούς όρους καθώς και άλλων μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων 
επενδύσεων. Οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις έχουν κυρίως τη μορφή καταθέσεων στο 
τραπεζικό μας σύστημα από οικονομικούς οργανισμούς με ξένη έδρα.

Αυτό το χρόνο η αλβανική οικονομία δέχτηκε εισροές ξένων κεφαλαίων αυξάνοντας 
τις υποχρεώσεις της γύρώ στα 806 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η αύξηση εκτιμάται να 
είναι γύρώ στα 45% σε σχέση με το 2006. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις κατά το 2007 
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ήταν 463 εκατομμύρια ευρώ, με ετήσια αύξηση 205 εκατομμύρια ευρω σε σύγκριση με 
το προηγούμενο έτος. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις στον τομέα 
των επικοινωνιών, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, καθώς και στην αυ-
ξημένη παρουσία του ξένου κεφαλαίου στον χρηματοοικονομικό τομέα της αλβανικής 
οικονομίας. 

Οι εισροές των άμεσων ξένων επενδύσεων συνοδεύονται από κεφάλαια δανειοληπτικής 
μορφής, αξίας γύρο στα 129 εκατομμύρια ευρώ. Από τα οποία, 93% έχουν κατευθυνθεί 
στον δημόσιο τομέα. Η άνοδος αυτών των υποχρεώσεων οδηγεί στην άνοδο των μελ-
λοντικών εξοφλήσεων του εξωτερικού χρέους. Συγχρόνως, η εξυπηρέτηση του ξένου 
χρέους το 2007 ήταν τέτοια που μείωσε τις υποχρεώσεις μας γύρο στα 54 εκατομμύρια 
ευρω, αντιπροσωπεύοντας μόνο το 7% των εξαγωγών μας, επιβεβαιώνοντας την ύπαρ-
ξη μια εξοφλητικής δυνατότητας μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. 

Στο μεταξύ, η ιδιωτική δανειοληψια έχει μειώσει τον ρυθμό αύξηση της. Συγκρίνοντας 
με το 2006, η αύξηση των υποχρεώσεων αυτού του τομέα εκτιμάται σε 27% των εισ-
ροών του προηγούμενου χρόνου και 7% των συνολικών δανείων. Αυτό το χρόνο, ξεχω-
ριστής σημασίας είναι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν από τις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, σε μορφή αύξησης των καταθέσεων ξένων κατοίκων 
καθώς και άλλων υποχρεώσεων του χρηματοοικονομικού και μη τομέα (250 εκατομμύρια 
ευρώ). Αυτές οι υποχρεώσεις ήταν κυρίως σε ευρώ (66%) και σε δολάριο (34%). Αξίζει 
να αναφερθεί, πως αυτή η αύξηση έχει έρθει και σαν αποτέλεσμα της τοποθέτησης 
των καταθέσεων των μεταναστών στο δικό μας τραπεζικό σύστημα, δείγμα τούτο της 
αύξησης του ενδιαφέροντος των μεταναστών να επενδύσουν στην αλβανική αγορά.

Οι υποχρεώσεις με την μορφή του εμπορικού δανείου αυξήθηκαν 11.8 εκατομμύρια 
ευρώ, εξαιτίας της αύξησης των εισαγωγών αυτή την περίοδο.
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Δασμοί και φόροι εισαγωγών:
Η γεωπολιτική - γεωοικονομική θέση της Αλβανίας ενισχύεται σημαντικά και από τη 
δρομολογημένη προοπτική ένταξης στην Ε.Ε. Με την υπογραφή της Συμφωνίας Σταθε-
ροποίησης και Σύνδεσης (Σ.Σ.Σ.) μεταξύ Αλβανίας και Ε.Ε. (Λουξεμβούργο, 12/2/2006), 
εισήλθε σε νέα τροχιά η ενταξιακή πορεία και ανοίγει ο δρόμος για σημαντικές αλλαγές 
και επίλυση σημαντικών προβλημάτων εναρμόνισης της νομοθεσίας, εκδημοκρατισμού, 
πολιτικών σχέσεων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, οικονομικής ανάπτυξης 
κ.α., τα οποία κρατούσαν σε υστέρηση τη χώρα.

Η πρόσφατη πρόσκληση της Αλβανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ (Βουκουρέστι, Απρίλιος 
2008), σηματοδοτεί την είσοδο της Αλβανίας στην ομάδα των ισχυρών ευρωατλαντικών 
κρατών, την εμπέδωση της σταθερότητας και ασφάλειας της χώρας και την ενίσχυση 
της γεωπολιτικής της θέσης. Η απελευθέρωση του εμπορίου συνεχίστηκε με ικανοποι-
ητικούς ρυθμούς με αποτέλεσμα οι δασμοί εισαγωγών να μειωθούν διαχρονικά, από 
15,3% το 1998 σε 3,1% το 2007 και με στόχο το 2010 να περιοριστούν στο 1%.

Στη συνέχεια υπογράφηκαν σημαντικές συμφωνίες για το εμπόριο και τη συνεργασία, 
η χρηματοδότηση από Κοινοτικά Προγράμματα (Phare, Interreg κλπ.), για την ανάπτυξη 
διμερών σχέσεων, για τη νέα Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (SAP), για το 
προτιμησιακό καθεστώς στο εμπόριο με την Ε.Ε., για την κατάργηση δασμών σε ορισμένα 
αλβανικά προϊόντα που εξάγονται στην Ε.Ε., για την ένταξη στο πρόγραμμα CARDS κλπ. 
Όλη αυτή η πορεία οδήγησε στην υπογραφή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύν-
δεσης μεταξύ Αλβανίας και Ε.Ε. (12.06.2006), η οποία έθεσε σε νέα τροχιά την ενταξιακή 
πορεία της Αλβανίας

Τα σημαντικότερα τελωνεία μέσω των οποίων πραγματοποιούνται οι εισαγωγές και 
οι εξαγωγές και η μετακίνηση ανθρώπων και μεταφορικών μέσων είναι: Τελωνείο Κακα-
βιάς Αργυρόκαστρο , Qafe Bote Άγιοι Σαράντα , Λιμάνι Αγίων Σαράντα , Χιμάρα , Αυλώνα 
, Δυρράχιο , Shengjin , Hani i Hotit Σκόδρα, Moriqan Σκόδρα , Morine Kukes , Bllate Diber, 
Qafe Thane Πόγραδετς, Kapshtice Κορυτσά, 3 Γέφυρες, Πρεμετή.

Οι τελωνειακοί Δασμοί για τον εκτελωνισμό των προϊόντων έχουν αλλάξει και συνεχί-
ζουν να αλλάζουν με τάση προς συνεχή μείωση από χρόνο σε χρόνο σαν αποτέλεσμα 
της υπογραφής της Συνθήκης Σταθερότητας (MSA) της Αλβανίας 
1- Τα περισσότερα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης έχουν τελωνειακό φόρο 0 (όπως 
είναι τα μηχανήματα και τα εξαρτήματα αυτών, πλαστικά και χρώματα, τρόφιμα, μπύρες 
αναψυκτικά ,έπιπλα) 
2-Τελωνειακος φόρος 10% ( Φρούτα λαχανικά, τσιγάρα κ.α)
3-Τελωνειακος φόρος 15% (Οικοδομικά υλικά ,σίδηρο ,χυμοί φρούτων)
Τα προϊόντα ευρωπαϊκής προέλευσης έχουν τελωνειακό φόρο 2-4% χαμηλότερο από 
τα άλλα .
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1

Υπολογίζεται πως κατά το έτος 2008 έχουν εκτελωνιστεί περίπου 40 % των προϊόντων 
με τελωνειακό φόρο 0 , περίπου 30% με τελωνειακό φόρο 2-6% και το υπόλοιπο  30 % 
προϊόντα με τελωνειακό φόρο 6-15%

Απαγορευμένα αγαθά για Εισαγωγή 

Τελωνειακός κανονισμός:
Σύμφωνα με τον τελωνειακό Κώδικα, απαγορεύεται η εισαγωγή στην χώρα οπλών, ναρ-
κωτικών υλών, ναρκωτικά και οτιδήποτε άλλο θεωρείται ότι βλάπτει την δημόσια υγειά 
και τάξη. Αντίστοιχοι νόμοι υπάρχουν και για την εξαγωγή από την Αλβανία πολύτιμων 
μέταλλων, αρχαίων νομισμάτων, αρχαίων χαρτών, αρχαίων αντικειμένων, βιβλίων και άλ-
λων καλλιτεχνικών έργων τα οποία αποτελούν μέρος της καλλιτεχνικής και ιστορικής 
κληρονομιάς. 

Ετικέτα και λογότυπο:
Η Ετικέτα των συσκευασιών έχουν σαν σκοπό την ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά 
με την σύνθεση και το περιεχόμενο του προϊόντος. Πάραυτα, ξεκινώντας από την οπτική 
γωνία του παραγωγού, σημαντικό είναι να έχουν την ιδιότητα να τραβήξουν την προσο-
χή του καταναλωτή και να τον πείσουν αυτόν πως το προϊόν τους είναι καλύτερο από 
τα αλλά. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν δίνεται έμφαση στον ενημερωτικό 
σκοπό των ετικετών, και σε άλλες περιπτώσεις οι πληροφορίες είναι παραπλανητικές. Ο 
σκοπός της παραπλανητικής ετικέτας είναι η έλξη του καταναλωτή από το προϊόν και να 
το αγοράσει αμέσως, αφού θα έχει πιστέψει αυτό το οποίο αναγράφεται στην Ετικέτα. 
έτσι οι καταναλωτές γίνονται θύματα παραπλάνησης με την βοήθεια της ετικέτας και 
της διαφήμισης. 

Οι διαφημίσεις, οι ετικέτες, και όλα τα προϊόντα υπάγονται του κανόνα, και αποβλέπουν 
στην εκπλήρωση των αναγκών των καταναλωτών. Εάν ο καταναλωτής για παράδειγμα 
θέλει να αγοράσει χυμό πορτοκαλιού 100 % φυσικό, στην Ετικέτα πρέπει να αναγράφεται  
“100%” και η συσκευασία να έχει πάνω της ένα πορτοκαλί. Στους ανθρώπους αρέσει τα 
προϊόντα να έχουν μια ελκυστική συσκευασία, με όμορφες εικόνες, χωρίς να δίνουν 
ιδιαίτερη σημασία στο περιεχόμενο, έτσι ο παραγωγός έχει καθήκον να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες του καταναλωτή.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνουμε στις πληροφορίες που αναγράφονται στην διαφη-
μιστική ετικέτα, τα οποία χρησιμοποιούν οικολογικά λόγκο. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να 
αδιαφορούν, εάν αυτά όντως σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος ή εάν 
είναι παραπλανητικά σύμβολα με σκοπό να τραβήξουν την προσοχή του καταναλωτή.
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1.3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Εταιρείες:
Ο στατιστικός κατάλογος των οικονομικών εταιρειών μη γεωργικών μέχρι το τέλος του 
2006 περιλαμβάνει 80.574 εταιρείες εν ενεργεία. 
Ο βαθμός σύστασης νέων εταιρειών για το έτος 2006 είναι 22% δηλ 14.644 εταιρείες.

Σύμφωνα με την οικονομική δραστηριότητα συνεχίζουν να υπερέχουν οι τομείς του 
εμπορίου και των υπηρεσιών, που κατέχουν το 76% των ενεργών εταιρειών. Η υπεροχή 
των εταιρειών με δραστηριότητα εμπορική και υπηρεσιών είναι ένα φαινόμενο που συ-
ναντάται σε όλες τις περιφέρειες. Για την Περιφέρεια Τιράνων αυτό το  είδος κατέχει 
περίπου το 82%, στην Περιφέρεια Fier 74%, στην Περιφέρεια Αυλώνα το 73% .

Ανάλογα με το μέγεθος περίπου 92% των εταιρειών είναι μικρομεσαίες με 1-4 εργα-
ζόμενους. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών είναι εταιρείες με αυτοαπασχολούμενους. Οι 
μεγάλες εταιρείες με 80 και πάνω εργαζόμενους αποτελούν λιγότερο από το 1% του 
συνόλου των ενεργών εταιρειών, αλλά η συμβολή τους στο επίπεδο απασχόλησης είναι 
πολύ σημαντική και αποτελεί το 47% των εργαζομένων. 
Από την ανάλυση των νέων εταιρειών για το έτος 2006 παρατηρούμε:
• Συνεχίζουν να υπερισχύουν τα φυσικά πρόσωπα, με 90% των καταγεγραμμένων εται-
ρειών.
• Οι εμπορικές δραστηριότητες λιανικής πώλησης και τα ξενοδοχεία, εστιατόρια απο-
τελούν το 41% και 18% αντίστοιχα των νέων εταιρειών.
• Τα Τίρανα συνεχίζουν να είναι η περιοχή με την μεγαλύτερη προτίμηση για τις επιχει-
ρήσεις όπου εδρεύουν το 34% των νέων εταιρειών.

1.4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
(Φορέας: Εθνικό Τουριστικό Πρακτορείο της Αλβανίας τηλ. 04 2228 621)

Υπήρξε μια περίοδος 9 ετών και πλέον που ο τομέας του τουρισμού παίζει ένα σημα-
ντικό ρόλο στις εξαγωγές της χώρας, κατέχοντας κατά μέσο όρο το 77% του συνόλου 
αυτών. Καταγράφεται μια εισροή εσόδων από τον τουρισμό 805 εκατομμύρια ευρώ η 
16% ετήσια αύξηση. Αυτή η αύξηση παρατηρείται στα έσοδα που προέρχονται από τις 
Υπηρεσίες που παρέχονται στους επισκέπτες που ταξιδεύουν στην Αλβανία για επι-
χειρηματικούς και προσωπικούς λόγους. Αυτή η αύξηση παρατηρείται κυρίως το τρίτο 
τρίμηνο του έτους πράγμα που δείχνει την συμβολή του εποχιακού τουρισμού στην 
Αλβανία. Αξίζει να αναφερθεί πως η αύξηση του αριθμού των ξένων επισκεπτών κατά 
21,2% που επισκέφτηκαν την Αλβανία οδήγησε στην αύξηση των εσόδων στο τομέα 
αυτό κατά 18%. 

Αυτά τα έσοδα έμμεσα προκάλεσαν αύξηση της ζήτησης για παραγωγικούς συντελε-
στές (γη, εργασία, κεφάλαιο), συνέβαλαν στο εθνικό εισόδημα, μετατρέποντας τον του-
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ρισμό σε μια οικονομική δραστηριότητα με υψηλή αποδοτικότητα.
Ένας από τους τομείς με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 17% είναι αυτός τον ξενοδοχει-
ακών μονάδων και των εστιατόριων.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ξενοδοχεία 62 81 85 85 102 142 185 194 199 170 230 252 220
Κλίνες 2.018 3.719 3.423 3.423 3.575 5.919 7.677 7.996 8.420 6.600 7.642 8.362 7.791

Πέρα από τις τουριστικές Υπηρεσίες, παρατηρείται μια βελτίωση του εμπορικού ισοζυ-
γίου σε όλους τους τομείς των υπηρεσιών. Η ανάπτυξη στους τομείς των υπηρεσιών 
χαρακτηρίζεται από φιλελευθεροποίηση της αγοράς, διεύρυνση της τεχνολογίας στις 
Υπηρεσίες πληροφορίας, η ποικιλία στις πολιτιστικές δραστηριότητες καθώς και η αύξη-
ση του όγκου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ο αριθμός των επιβατών που ταξίδεψαν με αεροπορικά, θάλασσια και σιδηροδρομικά 
μέσα κατά την διάρκεια του έτους αυξήθηκε με 15, 6 % και 15 % αντίστοιχα. Η μετακί-
νηση με θάλασσα μέσα αυξήθηκε αισθητά δηλαδή αυξήθηκε κατά 20% ο αριθμός των 
ξένων επιβατών αυτών των μέσων που επισκέφτηκαν την Αλβανία. 

Κατά μέσο όρο η διαμονή στην Αλβανία των τουριστών είναι 3.4 βράδια και για τα γκρουπ  
8 μέχρι 14 μέρες. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου οι επισκέπτες προτιμούν να 
επισκέπτονται διαφόρους προορισμούς, συνήθως διάρκειας 2 μέχρι 3 μερών γύρω από 
ένα περιφερειακό κέντρο.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (*)
Αριθμός 
μονάδων

Αριθμός 
δωματίων

Αριθμός 
κλινών

Μπερατίου Μπερατίου Μπεράτι 
3* 5 81 157
2* 1 9 50

Σύνολα 6 90 177

Δυρραχίου Δυρραχίου Δυρράχιο

5* 1 69 216
3* 3 266 562
2* 9 172 1.328

Σύνολα 13 507 2.106

Φιέρ Λούσνια Λούσνια
3* 1 70 135
2* 1 18 25

Σύνολα 2 88 160

Αργυροκάστρου Αργυροκάστρου Αργυρόκαστρο
3* 12 140 270
2* 4 52 128

Σύνολα 16 192 398

Κορυτσάς Κορυτσάς Κορυτσά
3* 7 250 488
2* 2 38 77

Σύνολα 9 288 565
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Κορυτσάς Πόγραδετς Πόγραδετς 3* 16 321 604

Αυλώνας Αυλώνας Αυλώνα
3* 26 677 1.655
2* 9 116 250

Σύνολα 35 793 1.905

Αυλώνας Αυλώνας Άγιοι Σαράντα

5* 1 78 160
3* 25 471 943
2* 4 43 86

Σύνολα 30 592 1.189
Λέζιας λέζιας Λέζια 3* 6 166 327

Σκόδρας Σκόδρας Σκόδρα 

5* 1 50 150
3* 10 227 395
2* 4 50 102

Σύνολα 15 327 647

Τιράνων Τιράνων Τίρανα 

5* 2 288 576
4* 9 374 711
3* 16 270 386
2* 9 131 209

Σύνολα 36 1.063 1.882

Τιράνων Τιράνων Καβάγια 
3* 6 311 503
2* 2 30 56

Σύνολα 8 341 559

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

5* 5 485 1.102
4* 9 374 711
3* 133 3.250 6.425
2* 45 659 2.281

Σύνολα 192 4.768 10.519

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

5* 1 78 160
3* 86 1.859 3.960
2* 19 249 541

Σύνολα 106 2.186 4.661

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Bylis:
Αυτό είναι το όνομα της Ιλλυρικής πόλης, δίπλα στο χωριό Hekal στην περιοχή Mallakastër. 
Ιδρύθηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. και άνθισε ως πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της 
κοινότητας. Το 230 - 146 π.Χ., εισήγαγε τα χάλκινα νομίσματα, τα οποία χρησιμοποιού-
νταν σε όλη την περιφέρεια. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν τον περιβάλλοντα τοίχο της 
πόλης, την αγορά, το στάδιο, το θέατρο και τα Ιουστινιανά λουτρά. Χτίστηκε στα μέσα 
του 3ου αιώνα και το στάδιο αντιπροσωπεύει μια μοναδική οικοδομική λύση σε σχέση με 
άλλα στάδια αρχαίων πόλεων.
Ο καθεδρικός παρουσιάζει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον και περιλαμβάνει την Βασιλική, το 
βαπτιστήριο και την επισκοπική.
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Nikaia: 
Πρόκειται για αρχαιολογική περιοχή 1 χλμ. από τη πόλη Bylis και 4 χλμ. από την εθνική 
οδό Ballsh - Tepelenë. Η πόλη χτίστηκε το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα π.Χ. Τρεις αμυ-
ντικοί πύργοι πλαισιώνουν την μοναδική είσοδο της πόλης, η οποία διαθέτει τοξωτό 
θέατρο, χωρητικότητας 800 - 1.000 θέσεων, χτισμένο σε βραχώδεις σχηματισμούς.

Συνοικία - Ναός St. Spiridhoni:
Αντικρίζει τη συνοικία Mangalem στην άλλη πλευρά του ποταμού Osum. Το Goricë παρου-
σιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή τα κτίρια και οι κατοικίες του μοιάζουν με τους πύρ-
γους του Gjirokastër, που αποτελεί ένδειξη των εφαρμοζόμενων αμυντικών μέτρων.
Στην ανατολική πλευρά της συνοικίας του Goricë βρίσκεται ο ναός του St. Spiridhoni με 
μεγάλη εξωτερική στοά.

Γέφυρα του Goricë στον ποταμό Osum:
Συνδέει την πόλη με την συνοικία του Goricë. Τα σπίτια εδώ είναι χτισμένα με πέτρινες 
πλάκες, μέθοδος κατασκευής υψηλής αισθητικής του 17ου αιώνα.

Συνοικία Mangalem / Τέμενος - Mosque of Singles:
Αυτή η συνοικία βρίσκεται απέναντι από τη συνοικία Goricë στην άλλη όχθη του ποταμού 
Osum. Είναι χαρακτηριστική παραδοσιακή συνοικία. Υπάρχουν πολλά καταστήματα που 
διατηρούν ξύλινη αρχιτεκτονική που αντιπροσωπεύει την τυπική Οθωμανική τεχνοτροπία 
του 19ου αιώνα. Το τέμενος Mosque of Singles βρίσκεται σε αυτήν την συνοικία. Χτίστη-
κε το 1827 και είναι γνωστό για την διακόσμηση του που μοιάζει με αυτή του τεμένους 
Etem Beg στα Τίρανα. Ένα ακόμα στοιχείο ενδιαφέροντος είναι το Εθνογραφικό Μουσείο 
του Berat.

Αρχιτεκτονικό συγκρότημα και Μονή Ardenicë: 
Εικάζεται ότι τα θεμέλια της μονής χτίστηκαν το 1282 με την πρωτοβουλία του Βυζαντι-
νού Αυτοκράτορα Ανδρόνικου Παλαιολόγου του 2ου. Πολύ κοντά στον ναό, διερχόταν ο 
νότιος κλάδος της αρχαίας Εγνατίας Οδού. Η πύλη χρονολογείται από το 1474.

Μουσείο Μεσαιωνικής Τέχνη ( Korça ):
Το μουσείο ιδρύθηκε το 1980 σε παραδοσιακά κτίσματα στην πόλη Korça, που είναι και 
πολιτιστικά μνημεία, κοντά την κεντρική λεωφόρο. Στο μουσείο εκτίθενται 7.500 γλυπτά 
και αντικείμενα τέχνης, καθώς και συλλογή παραδοσιακών στολών. Περίπου 1.200 από 
τα γλυπτά ανάγονται στην εποχή του χαλκού και στην εποχή του σιδήρου, ενώ οι 6.000 
βυζαντινές εικόνες χρονολογούνται από τον 13ο και 14ο αιώνα έως σήμερα.

Εθνικό Μουσείο Εκπαίδευσης ( Korça):
Ιδρύθηκε το 1968, και στο χώρο του λειτούργησε στις 7 Μαρτίου 1887, η πρώτη σχολή 
Αλβανικής γλώσσας, γνωστή ως Mësonjëtorja.
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Μουσείο Προϊστορία (Korça):
Στεγάζεται σε κτίριο παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στην πόλη Korça που αποτελεί επί-
σης Μνημείο Πολιτισμού. Στο μουσείο εκτίθενται προϊστορικά δημιουργήματα και αρχαι-
ολογικά ευρήματα προϊστορικών οικισμών που μαρτυρούν την πολιτιστική ανάπτυξη και 
τις παραδόσεις στην ΝΑ Αλβανία από την έκτη χιλιετία π.Χ. έως τον 6ο αιώνα μ.Χ. Άλλα 
ιστορικά εκθέματα χρονολογούνται από την Ελληνιστική, Ρωμαϊκή και παλαιά-Βυζαντινή 
περίοδο.

Μουσείο/ Κατοικία του ζωγράφου Painter Vangjush Mio:
Αποτελεί σημαντικό τμήμα της Korça, όπου διεξάγονται διάφορα πολιτιστικά και καλ-
λιτεχνικά γεγονότα, όπως : συναυλίες κλασσικής μουσικής, εκθέσεις ζωγραφικής και 
φωτογραφίας κλπ.

Apollonia:
H Apollonia είναι μια από τις μεγαλύτερες αρχαίες πόλεις της Αδριατικής λεκάνης. Εί-
ναι χτισμένη σε λόφο, με πανοραμική θέα της περιοχής και έχει πρόσβαση προς την 
Αδριατική θάλασσα μέσω της κοιλάδας του ποταμού Agos (Vjosa). Τον 1ο αιώνα μ.Χ. η 
πόλη είχε στενούς δεσμούς με την Κόρινθο και την Κέρκυρα. Τον 5ο αιώνα π.Χ. έγινε 
σημαντικό εμπορικό και οικονομικό κέντρο. Η άνθιση της πόλης χρονολογείται τον 4ο 
και 3ο αιώνα π.Χ.

Pojan Monastery:
Κοντά στην Απολλωνία βρίσκεται το Μοναστήρι Pojan, που ανακατασκευάστηκε από τον 
Βυζαντινό Αυτοκράτορα Ανδρόνικο Παλαιολόγο τον δεύτερο.

Μουσείο Ανεξαρτησίας (Vlora):
Στεγάζεται σε κτίριο του 19ου αιώνα στη πόλη Vlora. Κατά τη χρονική περίοδο 1912 – 
1913 αποτελούσε την έδρα της προσωρινής κυβέρνησης της Vlora. Στο μουσείο εκτίθε-
νται εκθέματα από τον πόλεμο για την ανεξαρτησία της Αλβανίας.

Εθνογραφικό Μουσείο (Vlora):
Λειτουργεί σε ένα από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης Vlora (19ου αιώνα). Σε αυτό το 
κτίριο που ιδρύθηκε το 1908 η Labëria Association. Πρόκειται για ενδιαφέρον και ευχά-
ριστο στον επισκέπτη μουσείο, όπου εκτίθενται πολλά παραδοσιακά αντικείμενα της 
περιοχής της Vlora. Το 1909 λειτούργησε εδώ το πρώτο σχολείο Αλβανικής γλώσσας για 
κορίτσια, υπό τη διεύθυνση του φιλόπατρη δασκάλου Marigo Posio.

Τζαμί Muradie:
Πρόκειται για σουλτανικού τύπου τέμενος, με θόλο που χτίστηκε το δεύτερο μισό του 
16ου αιώνα. Περιλαμβάνει προθάλαμο προσευχής και μιναρέ κατασκευασμένο από ανά-
γλυφη πέτρα. Αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικό αποτελεί η αρμονική διάταξη των παραθύ-
ρων. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του τεμένους έγινε από τον Sinan, έναν αρχιτέκτο-
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να αλβανικής καταγωγής, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους χτίστες στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία.

Κάστρο Kanina:
Το κάστρο βρίσκεται στην πλαγιά του όρους Shushica, περίπου 380 m πάνω από τη στάθ-
μη της θάλασσας. Χτίστηκε στην περιοχή ενός αρχαίου οικισμού, του παλαιότερου της 
περιοχής Vlora. Το κάστρο κατασκευάστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ.

Βουθρωτό:
Αρχαία ελληνική πόλη και αρχαιολογικός χώρος κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα, χτι-
σμένο σε πηλώδες έδαφος. Λιμάνι της περιοχής Χαονίας, δίπλα στη διώρυγα Vinari που 
συνδέει τη λίμνη Βουθρωτού με το στενό της Κέρκυρας. Η περιοχή κατοικούνταν από τα 
προϊστορικά χρόνια και το Βουθρωτό υπήρξε αρχαία ελληνική πόλη της Ηπείρου, Ρωμα-
ϊκή αποικία και έδρα επισκοπής.

Η αρχαία πόλη Butrint είναι ένα από τα κυριότερα Αλβανικά και Βαλκανικά αρχαιολογικά 
κέντρα και προστατεύεται από την UNESCO ως Περιοχή Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Βρί-
σκεται στις ακτές της λίμνης Butrint, νότια της Saranda προς τα ελληνικά σύνορα.
Το όνομα της πόλης προέρχεται από έναν μύθο, σύμφωνα με τον οποίο η πόλη ιδρύθηκε 
από τους εκδιωγμένους Τρώες.

Η πόλη του Butrint έχει πιθανώς χτιστεί κατά τον 3ο αιώνα π.Χ., στην νότια πλευρά του 
λόφου και από τότε χρονολογείται ένα θέατρο και ένας ναός, που αποτελούν επισκέ-
ψιμους χώρους. Τον 1ο αιώνα π.Χ. μετατράπηκε σε Ρωμαϊκή αποικία. Πολλά σημαντικά 
γλυπτά βρέθηκαν στο θέατρο του Butrint, μεταξύ των οποίων είναι : η θέα του Butrint, 
η μαρμάρινη προτομή του Δία, Agripa’s portrait και πολλές επιγραφές στα Ελληνικά και 
Λατινικά. Η πόλη περιβάλλεται από τείχος που κατασκευάστηκε τον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ., 
καταλαμβάνει 11 ha και περιλαμβάνει ένα θέατρο, εμπορικά κέντρα και ναούς.

Κάστρο Lëkurës:
Το κάστρο αυτό χτίστηκε τον 6ο αιώνα και βρίσκεται σε στρατηγική θέση του λόφου, με 
πανοραμική άποψη της πόλης Saranda.

Κάστρο Borsh: 
Είναι γνωστό ως το κάστρο του Sopot, από το όνομα του λόφου όπου βρίσκεται. Χτίστη-
κε τον 4ο αιώνα π.Χ. από τις Ηπειρωτικές φυλές.

Ναός του St. Stephan, Μονή, ναός της Παναγίας (Dhërmi):
Το χωριό Dhërmi χρονολογείται από τον 1ο αιώνα π.Χ. και είχε 31 ναούς, μερικοί από 
τους οποίους είναι ακόμα αξιοπρόσεκτοι και επισκέψιμοι. Ο πιο αξιοσημείωτος είναι ο 
ναός του St. Stephan της Βυζαντινής περιόδου. Οι εικόνες του ναού χρονολογούνται από 
τον 18ο αιώνα.
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Αρχαία πόλη της Αντιγονεα:
O Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου, ίδρυσε την Antigonea το 295 π.Χ. Το μικρό χάλκινο 
άγαλμα του Ποσειδώνα, που σήμερα εκτίθεται στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας στα Τίρανα, 
βρέθηκε εδώ. Κατά τις ανασκαφές στην Antigonea, βρέθηκαν διάφοροι μικροί ναοί του 
6ου αιώνα π.Χ.

Κάστρο του Αργυροκάστρου:
Πρόκειται για ένα μεγάλο φρούριο σε μια φανταστική τοποθεσία που δεσπόζει σε όλη 
την κοιλάδα του Drino. Εντός του κάστρου βρίσκονται το Εθνικό Πολεμικό Μουσείο, μια 
φυλακή και η θέση εκτέλεσης. Οι ανασκαφές έφεραν στην επιφάνεια διάφορα κεραμικά 
αντικείμενα και οικιακά σκεύη και ένα αρχαίο τείχος, που αποτελεί απόδειξη ότι ο οικι-
σμός χρονολογείται στον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ.
Η αρχιτεκτονική των σπιτιών εντός του κάστρου, αποτελεί την καλύτερα διατηρημένη 
αρχιτεκτονική αυτού του είδους στην Αλβανία.

Εθνογραφικό Μουσείο του Αργυροκάστρου:
Το μουσείο βρίσκεται στη συνοικία του Παλόρτο Gjirokastër και είναι επίσης γνωστό ως 
το σπίτι γέννησης Enver Hoxha.

Kάστρο του Αλί Πασά Tepelenë:
Το κάστρο του Tepelenë ήταν ένας οικισμός σε στρατηγική θέση στο σταυροδρόμι των 
οδών κατά μήκος των ποταμών Vjosa και Drino. Καταστράφηκε το 1942 κατά την Τουρ-
κική πολιορκία και απέμειναν μόνο λόγα ερείπια στο βόρειο τμήμα. Αργότερα, το κάστρο 
ξαναχτίστηκε από τους Τούρκους και διατηρείται σε καλή κατάσταση.

1.5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
(Οδικές μεταφορές, λιμάνια, αεροπορικές μεταφορές, ταχυδρομεία)

1.5.1 Οδικές Μεταφορές 
Σήμερα υπάρχουν διεθνές γραμμές λεωφορείων με προορισμό κυρίως την Ελλάδα μέσο 
των συνοριακών φυλακίων Kapshtica, Kakavia και Ura Vajgurore, και με προορισμό την 
Σερβία και FYROM. Λεωφορεία και ταξί υπάρχουν σε όλες τις πόλεις ανάλογα με την 
ζήτηση και την περίοδο.
Εθνικοί οδοί υπό κατασκευή από το 2007: 
• Δυρράχιο - Πριστινα   
• Librazhd - Qafë Thanë: μέρος του διαδρόμου 8. 
• Lushnjë - Fier μέρος του διαδρόμου 8  και Αδριατική - Ιόνιο  
• Levan - Αυλώνα:  μέρος του διαδρόμου 8  
• Levan - Τεπελένι:   μέρος της εθνικής Αδριατική - Ιόνιο
• Τεπελένι - Αργυρόκαστρο:  μέρος της εθνικής Αδριατική - Ιόνιο
• Σκόδρα - Han i Hotit: μέρος της εθνικής Αδριατική - Ιόνιο
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Από το 2006 η Αλβανία παίρνει μέρος στο Corporaten E- οδό.
Οι παρακάτω ευρωπαϊκοί οδοί περνούν από τη χώρα. 
• E86: Κορυτσά - Φλώρινα - Θεσσαλονίκη 
• E762: Sarajevo - Nikšić - Podgorica - Tuzi - Σκόδρα
• E851: Dubrovnik - Bar - Ulcinj - Σκόδρα - Πριστινα 
• E852: Tιρανα - Eλμπασαν - Struga - Οχρίδα 
• E853: Άγιοι Σαράντα - Ιωάννινα

1.5.2 Σιδηροδρομικές μεταφορές
Τα επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Μεταφορών (διευθυνση: Sheshi SKENDERBEJ τηλ 
042234640 http://www.mpptt.gov.al) δείχνουν πως ο Αλβανικός Οργανισμός Σιδηροδρό-
μων έχει στο ενεργητικό του 66 βαγόνια επιβατών, 225 βαγόνια προϊόντων, και 25 λο-
κομοτιβες. Με τα παραπάνω μέσα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μετακινούνται περίπου 
1,5- 2 εκατομμύρια επιβατών και περίπου 400-500 χιλιάδες τόνους προϊόντα το χρόνο. 
Κάθε χρόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό χρηματοδοτείται η δραστηριότητα των 
σιδηροδρομικών Μεταφορών με 4 εκατομμύρια USD και με 3-4 εκατομμύρια USD για 
επενδύσεις σε κεφαλαίο. Πάραυτα ο ετήσιος προϋπολογισμός έχει ζημία αξίας 1 εκα-
τομμύρια USD. 

Το αλβανικό σιδηροδρομικό δίκτυο έχει συνολικό μήκος 447 χλμ κύρια γραμμή και 230 
χλμ δευτερεύουσα γραμμή. Ο σιδηρόδρομος ξεκινά από το συνοριακό σταθμό Bajzë 
μέχρι το τελικό σταθμό του Νότου της Αυλώνα και ανατολικά τελικό σταθμό το Πό-
γραδετς στα σύνορα με τη FYROM. Το αλβανικό σιδηροδρομικό δίκτυο συνδέεται με το 
διεθνή σιδηροδρομικό δίκτυο μέσο της γραμμής Bajzë- Podgoricë, Μαυροβουνίου, όπου 
ουσιαστικά γίνεται η διεθνή Μεταφορά αγαθών. Αυτό το δίκτυο συνδέεται με το λιμάνι 
του Δυρραχίου που είναι και η είσοδος του διαδρόμου VIII. 

Μέσο του αλβανικού σιδηροδρόμου γίνονται διεθνής μεταφορές. Οι μεταφορές των 
επιβατών γίνονται μέσο των παρακάτω γραμμών:
• Shkoder - Milot - Vore - Durres - Rrogozhine - Fier - Vlore
• Vore- Tirane
• Rrogozhine - Elbasan - Pogradec

1.5.3 Λιμάνια, Υποδομή των λιμανιών
Το λιμάνι του Δυρραχίου είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Σε αυτό το λιμάνι φορ-
τώνονται και ξεφορτώνονται το 80 % του συνολικού όγκου των προϊόντων. Η Αλβανία 
είναι χώρα που βρέχεται από την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος, και λειτουρ-
γούν 4 λιμάνια:
1. λιμάνι Σεγγιν 
2. λιμάνι Δυρραχίου Tel Fax 00 355 52 13115,0355 52 24470
3. λιμάνι Αυλώνα  
4. λιμάνι Αγίων Σαράντα 
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Τα πλοία κάθε μέρα κάνουν δρομολόγια από το Δυρράχιο στην Tieste (Italy),δρομολόγιο 
που έχει καθιερωθεί από το 1983, Koper(Slovenia), Bari (Italy), από τους Αγίους Σαρά-
ντα υπάρχουν δυο δρομολόγια την ημέρα με προορισμό την Κέρκυρα από το 1988. Σε 
όλες τις παραπάνω γραμμές πέρα από την μετακίνηση επιβατών γίνεται και η μεταφορά 
προϊόντων. Στο παρελθόν υπήρχε και γραμμή από την πόλη της Οχρίδας FYROM προς το 
Πογραδετς και το αντίθετο.

Λιμάνια:
Το Λιμάνι του Δυρραχίου είναι η κύρια είσοδος του 
Διαμερίσματος 8. Σε αυτό το Λιμάνι γίνεται μια με-
γάλη επένδυση που ανέρχεται στο ποσό των 23 
εκατομμυρίων δολαρίων, όπου χρηματοδοτείται με 
17 εκατομμύρια δολάρια από την Παγκόσμια Τρά-
πεζα, 5 εκατομμύρια δολάρια από τον OPEC για την 
Διεθνή Ανάπτυξη και με 1 εκατομμύριο δολάρια από 
το αλβανικό κράτος. Εντωμεταξύ, και στο δεύτερο 
σημαντικότερο Λιμάνι της χώρας, εκείνο της Αυλώ-
νας γίνονται και αναμένονται να γίνουν σημαντικές 
επενδύσεις. Έτσι, για το έτος 2000, στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας Αλβα-
νία-Ιταλία, θα χρηματοδοτηθεί η δεύτερη φάση κατασκευής του Λιμανιού της Αυλώνας, 
άξιας 9,4 εκατομμύρια ευρω.

Σημειωση: 
Αρμοδιος φορεας Γενικη Διευθυνση Μεταφορων email:dpshtrr@dpshtrr.gov.al 
τηλ: +355 4 2238138 
Διευθυνση Αδειοδοτησης Μεταφορων τηλ +355 4 2256093

1.5.4 Αερομεταφορές
Σε αυτό το χώρο δραστηριοποιούνται 12 αεροπορικές εταιρείες από τις οποίες 10 
ξένες και 2 μεικτές. 
Αεροδρόμιο Rinas: Tel. & Fax. 00355 4 / 362137, 371201,234854. Web site: www.aeroport.
com.al E-mail: eleka@aeroport.com.al

Το Αεροδρόμιο βρίσκεται σε απόσταση 
18 χλμ βορειοδυτικά του κέντρου της 
πρωτεύουσας, και 7 χλμ από την δια-
σταύρωση της εθνικής οδού Τιράνων-
Δυρραχίου. Δεν υπάρχει ακόμη σιδηρο-
δρομική γραμμή που να διευκολύνει την 
πρόσβαση των επιβατών στο Αεροδρό-
μιο. Οι επιβάτες σε κανονικές συνθήκες χρειάζονται 20-30 λεπτά για να φτάσουν από το 
κέντρο των Τιράνων στο Αεροδρόμιο «Μητέρα Τερέζα».
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Οι γεωγραφικές συντεταγμένες είναι: 41°21’54’’V, 19°43’14’’L

Χώρες προορισμού:
υπάρχουν αρκετές αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν το Αεροδρόμιο ως ενδι-
άμεσο σταθμό. Οι αεροπορικές εταιρείες είναι οι παρακάτω:

Ada Air Adria Airways Albanian Airlines

Alitalia Austrian Airlines Hemus Air

JAT Yugoslav Airlines Malév Olympic Airlines

Turkish Airlines British Airways Belleair

Από το αεροδρόμιο Τιράνων μπορούμε να ταξιδέψουμε στους παρακάτω προορισμούς:

Αθήνα Βελιγράδι Μπολόνια

Μπάρι Βουδαπέστη Φρανκφούρτη

Κωνσταντινούπολη Λιουμπλιάνα Μιλάνο

Pescara Πριστινα Ρώμη

Pescara Θεσσαλονίκη Βιέννη

Ζυρίχη Forli Λονδίνο - Gatwick

Περιγραφή αεροδρομίου Κουκέσι:
Η κατασκευή αυτού του αεροδρομίου ξεκίνησε το Μάιο του 2002. Το Αεροδρόμιο αυτό 
θα κατασκευαστεί σε μια έκταση 65 εκτάρια, 3 χλμ μακριά από τη πόλη του Κουκέσι, και 
είναι κατηγορίας C σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. σύμφωνα με το σχέδιο το Αεροδρό-
μιο θα έχει την δυνατότητα να προσγειώνονται συγχρόνως 5 αεροπλάνα. Το Αεροδρόμιο 
θα είναι εξοπλισμένο με όλα τα μέσα της εναέριας παρακολούθησης.

Αεροδρόμια:
Η Αλβανία σήμερα έχει μόνο ένα διεθνές αερολιμένα. Το Αεροδρόμιο Rinas, έχει ανε-
γερθεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει την δυνατότητα διακίνησης περίπου 
250 χιλιάδων επιβατών το χρόνο. Σε αυτό το Αεροδρόμιο έχει γίνει μια επένδυση από 
την γερμανική εταιρία Siemens που σαν σκοπό είχε την βελτίωση της πίστας και τους 
σταθμούς στάθμευσης των αεροπλάνων. Επίσης, είναι υπό συζήτηση η ανέγερση νέων 
αιθουσών αναμονής/ αναχώρησης για τους επιβάτες γεγονός που θα αυξήσει την δυ-
νατότητα του Αεροδρομίου να εξυπηρετήσει 600 χιλιάδες άτομα το χρόνο. Σύντομα θα 
ολοκληρωθεί και η κατασκευή του αεροδρομίου του Kukesi με κύριο χρηματοδότη τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

1.5.5 Ταχυδρομεία:
Στον τομέα των ταχυδρομείων δραστηριοποιούνται η δημόσια επιχείρηση Posta Shqi-
ptare sh.a. (Αλβανικά Ταχυδρομεία α.ε) καθώς και οι εταιρείες με ιδιωτικό κεφαλαίο DHL, 
TNT, FedEx , UPS, YAPS. Αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες προσφέρουν κυρίως ταχυδρομικές 
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υπηρεσίες express. Posta Shqiptare (Αλβανικά Ταχυδρομεία) είναι η εταιρία που προ-
σφέρει ευρεία γκάμα υπηρεσιών. Αυτή έχει ένα δίκτυο 520 υποκαταστημάτων σε όλη 
την Αλβανική επικράτεια. Μια από της δραστηριότητες της Posta Shqiptare (Αλβανικά 
Ταχυδρομεία) είναι η συλλογή γραμματοσηματων. Η έκδοση των γραμματοσηματων είναι 
αποκλειστικότητα της. Σήμερα ο κατάλογος των αλβανικών γραμματοσηματων αριθμεί 
2850 διαφορετικά είδη.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  EKSPRES / EXPRESS COURIER SERVICE

ALBANIAN COURIER SERVICE (ACS)
Εκπρόσωπος υ/στηματος/ Branch Represent: Dritan GOZHITA
Διεύθυνση /Address: Lagj. 18 Shtatori
Τηλ./Phone: (355) 842 67314
Φαξ: (355) 842 67314

DHL
Εκπρόσωπος υ/στηματος /Branch Represent: Arjan LIGU
Διεύθυνση /Address: Lagj. 18 Shtatori
Τηλ./Phone: (355) 842 64651
Cel/Mob:   (355) 692230866

EMS
Εκπρόσωπος / Represent: Posta Shqiptare
Διεύθυνση /Address: Lagj. “Varosh” , Lagj “18 Shtatori”

1.6. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Στην σταθερή τηλεφωνία δραστηριοποιείται η εταιρία Albtelecom sh.a. και άλλες μικρό-
τερες εταιρείες στην επαρχία. Η σταθερή τηλεφωνία σε αστικές περιοχές , σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο είναι αποκλειστικό προνόμιο της Albtelecom sh.a. Στην κινητή τη-
λεφωνία δραστηριοποιούνται 3 εταιρείες AMC, Vodafone και Eagle Mobile. Η διεύρυνση 
της επικράτειας κάλυψης και η υπηρεσία με κάρτα οδήγησαν στην αυξήση του αριθμού 
των χρηστών κινητής τηλεφωνίας σε 2 εκατομμύρια.

1.7. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

Οι πηγές ηλεκτρικής ενέργειας κατά το έτος 2007 μειώθηκαν κατά 13.4% σε σύγκριση 
με το έτος 2006. Η ποσότητα της παραγόμενης και εισαγόμενης ενέργειας έφτασε στην 
αξία  5,881GWh.



Βασικά Θέματα

σελ. 52 επιχειρηματικός οδηγός Αλβανίας

1

Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μειώθηκε αισθητά κατά 46.9% σε 
σύγκριση με το 2006. Η συνολική παραγόμενη ποσότητα είναι 2,947 GWh και αποτελεί το 
50.1% των συνολικών πηγών ενέργειας. 

Η παραγωγή των υδροηλεκτρικών σταθμών παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην συνολική 
εγχώρια  παραγωγή ενέργειας κατέχοντας το 95.7% της και το 47.9% του συνόλου των 
πηγών ενέργειας (το 2006 ήταν 79.4%). Η Σημαντική μείωση της ποσότητας ενέργειας 
που παράγεται στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, με 47.7% ήταν η σημαντικότερη αιτία 
της πτώσης της συνολικής παραγωγής ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράχθηκε 
από τους Θερμοηλεκτρικούς σταθμούς μειώθηκε κατά 21.9% σε σύγκριση με το 2006. 
Αισθητή μείωση παρατηρήθηκε και στην ιδιωτική παραγωγή ενέργειας και στην επιδο-
τούμενη κατά 13.7% συγκρίνοντας την με τον προηγούμενο χρόνο. Η ηλεκτρική ενέργεια 
που παράχθηκε στους Θερμοηλεκτρικούς σταθμούς αποτελεί το 2.5% της εγχώριας 
παραγωγής και αυτή από Ιδιώτες και η επιδοτούμενη κατά 1.9$.

ΓΕΝΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 1998 - 2004 (σε ktoe)*

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Μ.Ε.Ρ.Μ**. (%)  
1998 - 2004

Ακαθάριστη εγχώρια 
κατανάλωση

1.911 1.809 1.824 1.934 1.861 2.055 2.258 2,8

Βασική παραγωγή 1.345 1.113 987 933 896 1.012 1.178 -2,2

Εισαγωγές 626 761 858 1.007 971 1.164 1.149 10,7

Εξαγωγές 60 65 21 6 6 121 69 2,4

Κατανάλωση ενεργειακού 
τομέα

133 77 24 40 21 39 47 -15,9

Απώλειες διανομής 140 108 113 145 116 85 94 -6,4

Διαθέσιμη για τελική 
κατανάλωση

1.605 1.570 1.665 1.764 1.696 1.802 2.131 4,8

Τελική μη ενεργειακή 
κατανάλωση

12 -- 5 -- 4 11 68 33,5

Τελική κατανάλωση 
ενέργειας

1.514 1.570 1.660 1.764 1.691 1.791 2.063 5,3

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβάνοντας και τις ανταλλαγές) ηλεκτρικής ενέργειας σημεί-
ωσε μια σημαντική άνοδο κατά 136.2% σε σύγκριση με το 2006. Η εισαγόμενη ποσότητα 
(συμπεριλαμβάνοντας τις ανταλλαγές), ανέρχεται στα 2,934 GWh από 1,242 GWh το 
2006. Αυτή αποτελεί το 49.9% της ποσότητας από το Σύνολο των πηγών το 2007 από 
18.3% το 2006. Η εξαγόμενη ποσότητα (συμπεριλαμβάνοντας και τις ανταλλαγές) έπεσε 
κατά 83.3% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο. Αυτή αποτελεί το 1.8% της συνολι-
κής διαθέσιμης ποσότητας προς χρήση.
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
BALANCE OF ELECTRIC POWER

MWh

ΔΕΙΚΤΕΣ 2006 2007 Indicators

ΠΗΓΕΣ 6.793.523 5.881.258 Sources

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2.946.743 Production

- Θερμοηλεκτρικός σταθμός 5.551.223 72.380 - Thermo

- Υδροηλεκτρικός σταθμός 92.630 2.819.503 - Hydro

- Ιδιωτικοί σταθμοι/επιδοτούμενοι 5.395.033 54.860 - Concession/private plants

63.560

Εισαγωγές (συμπεριλαμβάνονται οι 
ανταλλαγές)

1.242.300 2.934.515 Import (including exchanges)

- Εισαγωγές 692.810 2.799.684 - Import

ΧΡΗΣΗ 6.793.523 5.881.258 Uses

Κατανάλωση/χάσιμο ενέργειας 102.393 48.037 Own consumption/losses

Εξαγωγές (συμπεριλαμβάνονται οι 
ανταλλαγές)

637.234 106.586 Export (including exchanges)

- Εξαγωγές 0 0 - Export

Χάσιμο ενέργειας στο δίκτυο 2.481.174 2.085.184 Losses in network

- στην διανομή 2.259.754 1.873.317 - In distribution

Από τους καταναλωτές 3.572.722 3.641.451 Uses by domestic users

- Οικογένειες 2.124.563 2.078.344 - Residential sector

- Άλλοι 1.448.159 1.563.107 - Others

1.8. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
(Σχετική νομοθεσία, Κτηματολόγιο & Χωροταξία, Πολεοδομία & Οίκηση, Γεωργία & Αλι-
εία, Προστασία του Περιβάλλοντος, Χρήμα & Τράπεζες, Προστασία του Καταναλωτή) 

Σχετική νομοθεσία

α) Κανονισμοί επενδύσεων - Νομικοί Όροι
Ν. 7764/ 02.11.1994 «Σχετικά με τις επενδύσεις από το εξωτερικό» δημιουργεί ευνοϊκό 
περιβάλλον  για επενδύσεις από χώρες του εξωτερικού στην Αλβανία. Προσφέρει σε 
όλους τους ξένους επενδύτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα μια σειρά όρων που περιλαμ-
βάνει όπως:
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* Κανένας τομέας δεν είναι κλειστός σε ξένες 
επενδύσεις και δεν προαπαιτείται της επένδυσης 
καμία κρατική εξουσιοδότηση.
*  Δεν υπάρχουν περιορισμοί που να αφορούν την 
ιδιοκτησία μετοχών ( εταιρειών)  από εξωτερικούς  
ή ντόπιους επενδυτές,  επιτρέπεται η δημιουργία 
εταιριών με αμιγώς εξωτερικούς επενδυτέςς.  
* Οι ξένες επενδύσεις δεν επιτρέπεται να  απαλ-
λοτριώνονται ή να εθνικοποιούνται με έμμεσους ή 
άμεσους τρόπους με την εξαίρεση επιχειρήσεων 
κοινής ωφελείας όπως αυτές ορίζονται από τον 
νόμο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
*Οι ξένοι επενδύτες μπορούν να επαναπατρίζουν 
τα κεφαλαία και τις συνεισφορές σε μορφή  επεν-
δύσεων. 
*Σύμφωνα με της διακρατικές συμφωνίες προβλέ-
πονται και άλλες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις. 
Καμία διάκριση δεν υπάρχει μεταξύ τοπικών (Αλ-
βανών) και ξένων επενδυτών σύμφωνα με το νόμο 
ν.7638/19.11.1992 «Περί εμπορικών εταιριών». Ο 
νόμος διακανονίζει  τις δραστηριότητες των επι-
χειρήσεων καθώς και τις νομικές μορφές με τις 
οποίες  μπορούν να ιδρυθούν εταιρείες. 

Το φορολογικό σύστημα στην Αλβανία δεν περιέχει διακρίσεις για τους ξένους επενδυ-
τές. Με τον ίδιο τρόπο και η νομοθεσία που αφορά της δημόσιες προμήθειες  έχει πολύ 
μικρές διακρίσεις μεταξύ ξένων και ντόπιων εταιριών.

β) Προστασία Πνευματικών δικαιωμάτων
Ο ν.9380 / 28.4.2005 καλύπτει  τα πνευματικά δικαιώματα και προστατεύει την κατο-
χύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας (copyrights), τις πατέντες, τα εμπορικά σήματα, 
εμπορικές σφραγίδες, τα σήματα προέλευσης  και τα βιομηχανικά σχέδια.

Το έτος 2000 η Αλβανία  επικύρωσε την συμφωνία  του Μαρακές και έτσι προσυπέγρα-
ψε και την συμφωνία «Περί εμπορικά σχετιζόμενων  πνευματικών δικαιωμάτων» (TRIPS) 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 

γ) Προστασία της Ιδιοκτησίας 
Η Αλβανία έχει υπογράψει την πολυμερή συνθήκη εξασφάλισης επενδύσεων (MIGA). Η 
MIGA  προσφέρει στους επενδύτες εγγυήσεις σε ότι αφορά μη εμπορικούς κίνδυνους 
π.χ ασφάλεια προς κινδύνους πολιτικής αστάθειας κλπ για να προσελκύει ξένους επεν-
δυτές στις χώρες μέλη της. Παράλληλα με  την συνθήκη MIGA  η Αλβανία έχει υπογρά-
ψει και την συνθήκη της Νέας Υόρκης του 1958 για την αναγνώριση και ενίσχυση των 



σελ. 55επιχειρηματικός οδηγός Αλβανίας

1 Βασικά Θέματα

Foreign Arbitral Awards(FAA)  καθώς και την συνθήκη της Γενεύης πάνω στην εκτέλεση 
των FAA.

Η υπερπόντια εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων (OPIC), μια εταιρεία επιχορηγούμενη από 
την κυβέρνηση των ΗΠΑ, μπορεί να διαθέσει ασφαλιστικούς και επιχειρησιακούς οικο-
νομικούς πόρους σε επενδυτές των ΗΠΑ στην Αλβανία. Οι τρεις κύριες δραστηριότητες 
του OPIC είναι ασφάλεια κίνδυνου, χρηματοδότηση έργων και επενδυτικά κεφάλαια.
Η Αλβανία είναι μέλος του WTO από το Σεπτέμβριο του 2000.

δ) Επίλυση Διαφωνιών 
Οι επενδυτές στην Αλβανία δικαιούνται νομική προστασία των δικαιωμάτων τους που 
αφορούν τις επενδύσεις τους. Οι διαφωνούντες μπορούν να συμφωνήσουν να καταφύ-
γουν σε θεσμική διαιτησία. Οι ξένοι επενδυτές μπορούν επίσης να καταφύγουν για τις 
διαφορές τους σε Αλβανικό Δικαστήριο ή στο Διαιτητικό Δικαστήριο Τιράνων. Οι όροι για 
την εσωτερική και διεθνή εμπορική διαιτησία περιλαμβάνονται στον κώδικα πολιτικής 
διαδικασίας. 

ε)Συμφωνίες εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας 
Αυτές οι συμφωνίες στοχεύουν στο να δημιουργήσουν μια νομική βάση για την προώ-
θηση του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών και οδηγούν προς μια ευρύτερη οικονομική 
συνεργασία. Κάθε μέλος αναλαμβάνει να ενθαρρύνει και να δημιουργήσει ευνοϊκές συν-
θήκες για την εξαγωγή ή εισαγωγή  αγαθών και υπηρεσιών που προέρχονται από το 
άλλο μέρος  και να αντιμετωπίζουν τα εισαγόμενα προϊόντα όπως θα ήθελαν να αντιμε-
τωπίζονται και τα δικά τους. Τέτοιου είδους συμφωνίες υφίστανται  και με την Ελλάδα.

στ) Συνθήκες για την αποφυγή Διπλής Φορολόγησης 
Η Αλβανία έχει υπογράψει συμφωνίες για την αποφυγή διπλής φορολόγησης καθώς και 
την αποφυγή φοροδιαφυγής σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου με 
πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και με  την Ελλάδα. Οι συμφωνίες αυτές υπερτερούν 
έναντι του τοπικού Αλβανικού Νόμου.

ζ) Διμερείς Συμφωνίες Προστασίας και Προώθησης Επενδύσεων 
Οι Διμερείς Συμφωνίες είναι συνθήκες που εξασφαλίζουν ότι οι επενδυτές των αντί-
στοιχων χωρών απολαμβάνουν εθνικής ή της ευνοϊκότερης εθνικής προστασίας και πα-
ρέχουν μηχανισμούς για την επίλυση διαφορών.
Τέτοιες συμφωνίες ισχύουν και με την Ελλάδα .

Κτηματολόγιο & Χωροταξία:
Το Κεντρικό Γραφείο Καταγραφής της Ακίνητης Περιουσίας,(Adresa: Rr. “Jordan Misja”, 
(ish Godina e Elektronikes) Tel.: 233713; 233063; 234308 Fax: 234419 e-Mail: srpp@mail.
com), από το οποίο εξαρτώνται 35 περιφερειακά γραφεία, είναι ένα ίδρυμα που βάση 
του νόμου καταχωρεί, τίτλους ιδιοκτησίας που εκδίδονται από τα αρμόδια για υποθέσεις 
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της γη ιδρύματα και τίτλων ιδιοκτησίας. 
 
Το νέο Σύστημα Καταγραφής της Ακίνητης Περιουσίας η αυτό που είναι γνωστό ως Γρα-
φείο Καταγραφής της Ακίνητης Περιουσίας λειτουργεί από τον Μάρτιο του έτους 1996. 
Μέχρι τότε για την περιφέρεια δεν υπήρχε τέτοια υπηρεσία, όπου θα καταγράφονταν οι 
τίτλοι ιδιοκτησίας, ώστε να λειτουργούσε μια ομαλοποιημένη αγορά ανταλλαγής. Ενώ για 
τις αστικές περιοχές, λειτουργούσε το αποκαλούμενο υποθηκοφυλακείο (καταχώρηση 
τίτλων στο υποθηκοφυλακείο).

Μέχρι τώρα έχει καταγραφεί το 80 % της περιφέρειας, ενώ έχει ολοκληρωθεί με όλες 
τις προδιαγραφές η καταγραφή του 20% των αστικών περιοχών. Αυτή είναι μια συνεχής 
διαδικασία και μέσω ενός σχεδίου από την Παγκόσμια Τράπεζα στοχεύουν μέσα στα 
επόμενα 4 χρόνια να καταγράφουν 500 χιλιάδες μη καταγεγραμμένες ιδιοκτησίες, δια-
δικασία που έχει ξεκινήσει και στις 14 χωροταξικές περιοχές, μέσα στο έτος 2009, για 
κάθε ιδιοκτησία που καταγράφεται στο Γραφείο Καταγραφής της Ακίνητης Περιουσίας 
να έχει μόνο έναν ιδιοκτήτη. 

Υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης ώστε να διευκολύνεται η δουλειά και να 
εξασφαλίζεται η γρήγορη και η ασφαλής καταγραφή, χωρίς να χάνουν χρόνο και να 
έχουν εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες.

Πολεοδομία & Οίκηση:
Κατά την περίοδο μετάβασης της Αλβανικής οικονομίας στο καθεστώς της ελεύθερης 
αγοράς, ο κατασκευαστικός τομέας είχε σημαντική ανάπτυξη και το μερίδιό του στο συ-
νολικό ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε θεαματικά, από 5,1% το 1996 σε 14,2% το έτος 2006. Το 
πλέον ανεπτυγμένο τμήμα της αλβανικής αγοράς ακινή-
των είναι αυτό των κατοικιών, από το οποίο προέρχεται 
και το 60% περίπου της συνολικής αξίας των συναλλαγών 
της αγοράς.

Με ιδιαίτερη ένταση αναπτύσσεται η αγορά κατοικιών 
στα Τίρανα, καθώς αυξάνεται τόσο ο αριθμός των αδει-
ών οικοδόμησης όσο και ο όγκος του κατασκευαστικού 
έργου. Οι τιμές αγοράς των κατοικιών διατηρούνται σε 
χαμηλά επίπεδα στο σύνολο της χώρας με εξαίρεση την 
πρωτεύουσα, όπου προσεγγίζουν τα 1.500 με 2.000 ευρώ 
το τ.μ. στο κέντρο και τα 500 με 850 ευρώ το τ.μ. στα 
προάστια της πόλης.

Το συνολικό απόθεμα ποιοτικών χώρων γραφείου στα Τί-
ρανα υπολογίζεται σε 20 χιλ .τ.μ. Ωστόσο, η ολοκλήρωση 
των σχετικών επενδυτικών σχεδιασμών που βρίσκονται 
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σήμερα σε εξέλιξη προβλέπεται να τροφοδοτήσει στα επόμενα 5 με 10 χρόνια την 
αύξηση του αποθέματος σε περισσότερα από 60 χιλ .τ.μ. Η περιορισμένη προσφορά 
χώρων γραφείου διατηρεί τα ενοίκια σε υψηλά επίπεδα ή μεταξύ 16 και 25 ευρώ το τ.μ. 
στην κατηγορία Α. (Ναυτεμπορική, 09.05.2008).

Γεωργία & Αλιεία:

Γεωργία: 
(Φορέας: Γενική Διεύθυνση σχεδίασης γεωργικών πολιτικών τηλ: +355 4 2228621)

Ο πρωτογενής τομέας είναι ένας από τους βασικούς τομείς της οικονομίας της Αλβα-
νίας και παρά τη σταδιακή υποχώρησή του κατά την περίοδο μετάβασης στην ανοιχτή 
οικονομία, εξακολουθεί να συμβάλει στη διαμόρφωση του ΑΕΠ με ποσοστό 20% περίπου 
και να απασχολεί το 58% του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων, όπως αναλύθηκε 
εκτενώς σε προηγούμενες ενότητες της παρούσας μελέτης. Ο αγροτικός πληθυσμός 
αντιπροσωπεύει το 55% περίπου του συνολικού πληθυσμού της χώρας και σύμφωνα με 
εκτιμήσεις μελετών, προβλέπεται ότι και για τα επόμενα είκοσι (20) χρόνια το μεγαλύτε-
ρο τμήμα του αλβανικού πληθυσμού θα διαμένει στην ύπαιθρο.

Αλιεία: 
Κατά την περίοδο 2001 - 2006, η 
αλιεία είχε σημαντική ανάπτυξη και 
η συνολική παραγωγή αυξήθηκε με 
μέσο ετήσιο ρυθμό 15,5%. Μεγαλύ-
τερους μέσους ετήσιους ρυθμούς 
αύξησης είχαν οι ιχθυοκαλλιέργει-
ες (111,2%) των οποίων η παραγω-
γή αυξήθηκε 42 φορές, η καλλιέρ-
γεια μυδιών (55,4%) και η παράκτια 
αλιεία (17%). Μικρότερους μέσους 
ετήσιους ρυθμούς αύξησης της 
παραγωγής σημείωσαν η θαλάσσια 
αλιεία (5,7%), η αλιεία λιμνοθαλασ-
σών (3,3%) και η αλιεία εσωτερικών 
υδάτων (5,5%)  

Στη νότια περιοχή η κύρια περιοχή αλιείας είναι αυτή των Αγίων Σαράντα στην οποία 
το έτος 2002 καταγράφεται το 92,5% της παραγωγής (πλην μυδιών). Το αντίστοιχο πο-
σοστό για το έτος 2006 ήταν 71,1%, παρά τον υπερπενταπλασιασμό της παραγωγής. 
Αυτό οφείλεται στη θεαματική αύξηση της αλιείας (εσωτερικών υδάτων) στην περιοχή 
Αργυροκάστρου, από 7 τόνους το 2002, σε 1.136 τόνους το 2006.
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Η καλλιέργεια μυδιών εντοπίζεται μόνο στην περιοχή Αγίων Σαράντα και η παραγωγή 
αυξήθηκε από 230 τόνους το 2002, σε 370 τόνους το 2006 (+61%). Ο αριθμός των 
αλιέων υπερδιπλασιάστηκε από το 2002 στο 2006 (από 33 σε 68) το 69% καταγράφεται 
στην περιοχή Αγίων Σαράντα, το 21% στην περιοχή Αργυροκάστρου και το 10% στις 
υπόλοιπες περιοχές.

Η περιοχή Αγίων Σαράντα έχει σημαντική πα-
ράδοση στον τομέα της αλιείας. Σήμερα δια-
θέτει στόλο 150 περίπου αλιευτικών σκαφών 
μικρού και μεσαίου μεγέθους, με δυνατότητα 
μεταφοράς, φύλαξης και επεξεργασίας των 
αλιευμάτων. Επίσης, η περιοχή θεωρείται ως 
μια από τις σημαντικότερες στην παραγωγή 
μυδιών, η οποία γίνεται κυρίως στην περιοχή 
του Βουθρωτού.

Η ιχθυοτροφία εσωτερικών υδάτων είχε ανα-
πτυχθεί στη μεταπολεμική περίοδο και ιδιαίτε-

ρα στη δεκαετία του ’70 με βάση την Κινεζική εμπειρία. Οι ταμιευτήρες νερού που 
κατασκευάστηκαν για άρδευση, χρησιμοποιήθηκαν και για ιχθυοκαλλιέργειες. Με την κα-
τάρρευση του καθεστώτος, η αλιεία στους εν λόγω ταμιευτήρες γινόταν ανεξέλεγκτα, 
με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί ολοσχερώς ο πληθυσμός των ψαριών.

Στη μεταβατική περίοδο, με την έκδοση νόμου που επέτρεπε την παραχώρηση των 
ταμιευτηρίων για ιχθυοκαλλιέργειες στους συλλόγους άρδευσης, πολλοί έμπειροι ιχθυ-
οτρόφοι ασχολήθηκαν και πάλι με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, ιδιώτες 
ιχθυοτρόφοι άρχισαν να επενδύουν στη δημιουργία μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών εσω-
τερικών υδάτων. Σήμερα, στην περιοχή Αργυροκάστρου υπάρχουν 16 φυσικά πρόσωπα 
που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, από τα οποία 9 εκμεταλλεύονται 
τις δεξαμενές και τους ταμιευτήρες, 5 εκμεταλλεύονται μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και 
2 εκμεταλλεύονται τα ποτάμια συστήματα.

Οι πέντε (5) μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας διαθέτουν εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 
5.400 τ.μ. ενώ η επιφάνεια των ταμιευτηρίων - δεξαμενών που έχουν παραχωρηθεί για 
ιχθυοκαλλιέργειες, ανέρχεται σε 185,4 εκτάρια. Στο Νομό Πρεμετής είναι υπό εκμετάλ-
λευση η δεξαμενή «Μπαλαμπάν», έκτασης 6 εκταρίων.

Το σημαντικότερο πρόβλημα της αλιείας είναι η έλλειψη εθνικού σχεδίου προγραμμα-
τισμού και δράσης σε θέματα οργάνωσης της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών, της με-
ταποίησης αλιευμάτων και άλλων υδρόβιων οργανισμών, καθώς επίσης και σε θέματα 
ανάπτυξης και εφαρμογής τεχνολογικών μεθόδων παραγωγικής διαχείρισης, εκτίμησης 
και αξιολόγησης των υδάτινων οικοσυστημάτων.
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ΑΛΙΕΙΑ (σε τόνους)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Μ.Ε.Ρ.Μ. %

Θαλάσσια 1.466 1.956 1.921 1.722 1.752 1.932 5,7

Παράκτια 116 90 95 67 240 254 17,0

Λιμνοθαλασσών 240 235 175 428 270 282 3,3

Εσωτερικών υδάτων 1.588 1.373 1.512 1.881 2.180 2.078 5,5

Ιχθυοκαλλιεργειών 35 108 167 684 725 1.470 111,2

Μυδιών 150 350 860 720 1.250 1.360 55,4

ΣΥΝΟΛΟ 3.595 4.112 4.730 5.502 6.417 7.376 15,5

Καθεστώς προστασίας του περιβάλλοντος:
Η προτεραιότητα προστασίας του περιβάλλοντος που έχει θέση η Αλβανία, ολοκληρώ-
θηκε με τη δημιουργία ξεχωριστού Υπουργείου Μεταφορών, τον Σεπτέμβριο του 2001. 
Επιπλέον η κυβέρνηση επανεξετάζει το ζήτημα της εξεύρεσης χρηματικών πόρων για 
τα προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος με τη δημιουργία των αποκαλούμενων 
«eco-fund».
Οι φορείς οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη στήριξη και τη βοήθεια εφαρμογής της νο-
μοθεσίας προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και για την ορθή και αποτελεσματική 
εφαρμογή των πολιτικών που σχετίζονται με το περιβάλλον είναι :
- Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Προστασίας του καταναλωτή Διευθ:Bulev. Deshmoret 
e kombit τηλ: 042257090 http://www.mbumk.gov.al
- Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών Διευθ:Sheshi Skenderbej 
τηλ: 042234640 http://www.mpptt.gov.al
- Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας Διευθ:Bulev. Zhan D’ARK τηλ: 042228442 
http://www.mete.gov.al
- Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών Διευθ Rruga e Kavajes 
τηλ: 042228340 http://www.mpcs.gov.al 
- Υπουργείο Υγείας Διευθ Bulev. Bajram Curri τηλ: 042362937 http://www.moh.gov.al
- Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας τηλ 2374756 φαξ 2370058 www.ishp.com.al
- Ινστιτούτο Υδρο-Μετεωρολογίας Διευθ: Rruga e Duresit τηλ 042259359-360
- Εθνικό Συμβούλιο Εφαρμογών Επικράτειας κλπ.

Το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ποιότη-
τας στις αστικές περιοχές. Το δίκτυο ελέγχου αποτελείται από δεκατρείς (13) περιοχές 
δειγματοληψίας σε επτά (7) μεγάλες πόλεις. Δύο (2) από αυτές είναι η Αυλώνα (Vlorë) 
και η Κορυτσά (Korçe). Με βάση την προκαταρκτική διαλογή, ή Korçe έχει επιλεγεί ως 
αναφορά μιας «καθαρής» θέσης. Στις άλλες πόλεις, υπάρχει μόνο ένα (1) σημείο δειγμα-
τοληψίας στο κέντρο των πόλεων. Το ίδρυμα υδρο-μετεωρολογίας ελέγχει επίσης την 
ποιότητα του αέρα μέσω του δικού του δικτύου.
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Ο νόμος «On Environment Protection», ο οποίος ψηφίστηκε το 2001, προσδιορίζει έξι (6) 
στάδια περιβαλλοντικής προστασίας, τα οποία ισχύουν στην Αλβανία :
1. Φυσικά και Επιστημονικά Αποθέματα
2. Εθνικά Πάρκα
3. Φυσικά Μνημεία
4. Ελεγχόμενα Φυσικά Αποθέματα
5. Προστατευόμενα Χερσαία και Θαλάσσια Τοπία
6. Προστατευόμενες Περιοχές Πόρων

Πληθωρισμός:
Ο μέσος ετήσιος Πληθωρισμός το 2007 ήταν 2.9%, ποσοστό περίπου ίδιο με τον στόχο 
που έχει θέσει η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας  για πληθωρισμό 3%. Ο στόχος για τα 
επίπεδα του πληθωρισμού επιτεύχθηκε κατά μέσο όρο, παρά το γεγονός πως υπήρξαν 
αισθητές αποκλίσεις μεταξύ των τριμήνων, ως αποτέλεσμα των αρνητικών παραγόντων 
της προσφοράς, κυρίως παράγοντες εκτός εθνικής μας οικονομίας. Ωστόσο η νομισμα-
τική πολιτική συνέβαλε ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη του στόχου. Υπάρχει ευρεία 
παραδοχή πως οι αποφάσεις της νομισματικής πολιτικής επηρεάζουν το γενικό επίπεδο 
τιμών για ένα χρονικό διάστημα 12-24 μηνών. Για αυτό το λόγο για να εκτιμήσουμε κατά 
πόσο η νομισματική πολιτική επηρέασε τον πληθωρισμό κατά το 2007 πρέπει να αναλύ-
σουμε την νομισματική πολιτική που ασκήθηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο.

Βασικός Πληθωρισμός. Η αύξηση των πληθωρι-
στικών πιέσεων στην οικονομία, αντικατοπτρί-
ζεται στα υψηλά Ποσοστά του ετήσιου βασι-
κού πληθωρισμού, κυρίως κατά το τελευταίο 
εξάμηνο του 2007. Ο Βασικός Πληθωρισμός 
κατά το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο ήταν 3.1% 
και 3.7% αντίστοιχα, φτάνοντας τα υψηλότερα 
επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών. Το μέσο 
Ποσοστό αύξησης του βασικού πληθωρισμού 
κατά την διάρκεια του 2007 ήταν 2.6% η 0.8 
ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τον προ-
ηγούμενο χρόνο. Τα υψηλά Ποσοστά του βασι-

κού πληθωρισμού οφείλονται κυρίως στην συνεχή αύξηση των τιμών ορισμένων αγαθών 
που κατέχουν Σημαντική θέση στο καλάθι της νοικοκυράς. Αυτή η τάση συνέβαλε στην 
αύξηση του πληθωρισμού σε ένα μεσοπρόθεσμο διάστημα, ενώ στον συνολικό μέσο 
ετήσιο πληθωρισμό για το 2007, συνέβαλε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα Ποσοστά των επιτοκίων:
Κατά το έτος 2007, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας αύξησε σε 
τρία χρονικά διαστήματα τα ποσοστά του βασικού επιτοκίου με 75 μονάδες σε συνολική 
βάση, φτάνοντας το στο Ποσοστό του 6.25%. Μέσο αυτών των αποφάσεων, η Τράπεζα 
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της Αλβανίας στοχεύει στην απομόνωση των αναμενόμενων πληθωριστικών πιέσεων 
στην οικονομία από πλευράς ζήτησης, ώστε να διατηρηθούν σε ένα μεσοπρόθεσμο 
διάστημα οι τιμές κατανάλωσης.

Το αναλογικό μέσο Επιτόκιο των ετήσιων καταθέσεων έφτασε τα 6.33 τις εκατό τον Δε-
κέμβριο, 0.63 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το Σεπτέμβριο και 0.87 ποσοστιαίες 
μονάδες υψηλότερα από τον προηγούμενο χρόνο, ξεπερνώντας και τα περιθώρια που 
έχουν τεθεί από την νομισματική πολιτική.

Η αύξηση της ζήτησης δανείων σε λεκ το τελευταίο έτος προκάλεσε μια αύξηση των 
ποσοστών των επιτοκίων σε 14.1% το τέταρτο τρίμηνο από 13.1% που ήταν το προη-
γούμενο τρίμηνο. Τα Ποσοστά που κατέχουν τα δάνεια σε λεκ παραμένουν χαμηλά και 
τα επιτόκια για αυτό το είδος του δανείου είναι κυμαινόμενα από περίοδο σε περίοδο 
εξαρτώμενα από την διανομή των δανειοδοτήσεων.

Τα ποσοστά των επιτοκίων των δανείων σε εύρω έχουν αυξηθεί κατά το έτος 2007 κατά 
αναλογία της πορείας των επιτοκίων σε ευρω στην Διεθνή Αγορά, Ωστόσο η διαφορά 
τους με το επιτόκιο καταθέσεων στο ίδιο νόμισμα έχει μειωθεί κατά 5.25 ποσοστιαίες 
μονάδες από 5.50 ποσοστιαίες μονάδες που ήταν το 2006.

Η συναλλαγματική ισοτιμία: Το εθνικό νόμισμα υπήρξε ισχυρό. Και αυτό ως αποτέλε-
σμα του μικρού πληθωρισμού και της προσεκτικής άσκησης νομισματικής και δημοσιονο-
μικής πολιτικής από την πλευρά της κυβέρνησης. πρέπει Ωστόσο να λάβουμε υποψιν την 
αρνητική επίδραση που έχει ένα ισχυρό νόμισμα στην ενίσχυση των εισαγωγών έναντι 
των εξαγωγών. Κατά το 2006 το εθνικό νόμισμα έχει ενισχυθεί με 1,75% έναντι του USD 
και 0.9% έναντι του EURO.

Η μέση συναλλαγματική ισοτιμία του λεκ έναντι του ευρω για το τελευταίο τρίμηνο του 
χρόνου ήταν 121.69 lek/euro, υπερεκτιμώντας το με 1.6% σε ετήσια βάση.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ / MONEY TRANSFER

MONEY GRAM
Υπευθυνος  υ/στηματος /Branch Manager: Arjan LIGU
Διεύθυνση /Address: Lagj. 18 Shtatori
Τηλ./Phone: (355) 842 64651
Cel/Mob:   (355) 692230866

ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Διεύθυνση /Address: Lagj. “Varosh”  
Υ/στημα / Branch:  Lagj “18 Shtatori”
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Κατάλογος εμπορικών τραπεζών στην Αλβανία

Banka Raiffeisen  (BR),
Διευθυντής: Oliver WHITTLE 
Διεύθυνση: Blv. “Bajram Curri”, European Trade Center, Tiranë; 
Αριθμός και ημερομηνία έκδοσης Άδειας: Αρ.2/1998 Ημερ:11.01.1999
Tηλ: 226699, 224 540, 222 669, 225 416;
Φαξ: 275 599, 223 587, 223 695, 224 051;
Web: www.raiffeisen.al

Banka Kombëtare Tregtare (BKT) 
Διευθυντής: Seyhan PENCAPLIGIL
Διεύθυνση: Bulevardi “Zhan D’ark”, Tiranë; 
Αριθμός και ημερομηνία έκδοσης Άδειας: Αρ.6/1998; Ημερ:11.01.1999
Tηλ: 250955 
Φαξ: 250956  
Web: www.bkt.com.al

Banka e Bashkuar e Shqipërisë (BBSH)  
Διευθυντής: Abdul Waheed ALAVI 
Διεύθυνση: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 8, Tiranë; 
Αριθμός και ημερομηνία έκδοσης Άδειας: Αρ.3/1998; Ημερ:11.01.1999 
Tηλ: 228460; 223873; 227408 
Φαξ: 228460; 228387 

Banka Italiane e Zhvillimit (BIS)  
Διευθυντής: Libero CATALANO 
Διεύθυνση: Blv. “Dëshmorët e Kombit” Ndërtesat Kullat Binjake, Tiranë; 
Αριθμός και ημερομηνία έκδοσης Άδειας: Αρ.5/1998; Ημερ:11.01.1999 
Tηλ: 280 351; 280 352; 280 353; 280 354; 280 355;  
Φαξ: 280 356  
Web: www.bisbanca.com

Banka Tirana (BT)  
Διευθυντής: Dimitrios FRANGETIS 
Διεύθυνση: Bulevardi “ZOGU i I “, nr. 55/1, Tiranë; 
Αριθμός και ημερομηνία έκδοσης Άδειας: Αρ.7; Ημερ:12.09.1996 
Tηλ: 277700,   
Φαξ: 263022
Web: www.tiranabank.al  
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Banka Kombëtare Greke (Dega Tiranë) (BKG)  
Διευθυντής: Joannis LEIVADITIS
Διεύθυνση: Rr. e Durrësit, Godina Comfort, Tiranë; 
Αριθμός και ημερομηνία έκδοσης Άδειας: Αρ.8; Ημερ:25.11.1996 
Tηλ: 233 623; 233 624 
Φαξ: 233 613  
Web: www.nbg.gr

Banka Ndërkombëtare Tregtare (BNT)  
Διευθυντής: Mahendra SING RAWAT 
Διεύθυνση: Qendra e Biznesit, Rruga “Murat Toptani”, Tiranë; 
Αριθμός και ημερομηνία έκδοσης Άδειας: Αρ.9; Ημερ:20.02.1997
Tηλ: 254 372; 256 254
Φαξ: 254 368  

Alpha Bank - Albania  
Διευθυντής: Andreas GALATOULAS 
Διεύθυνση: Bulevardi “Zogu i I”, Nr. 47, Tiranë; 
Αριθμός και ημερομηνία έκδοσης Άδειας: Αρ.10; Ημερ:07.01.1998
Tηλ: 233532; 233359; 240476; 240477  
Φαξ: 232102  

Banka Amerikane e Shqipërisë (BASH) 
Διευθυντής: Lorenzo RONCARI 
Διεύθυνση: Rruga “Ismail Qemali”, Nr. 27, Tiranë; 
Αριθμός και ημερομηνία έκδοσης Άδειας: Αρ.11; Ημερ:10.08.1998 
Tηλ: 248753; 248754; 248755; 248756  
Φαξ: 248762  
Web: www.albambank.com

Banka Procredit (BPC)  
Διευθυντής: Frieder WOEHRMANN 
Διεύθυνση: Rruga “Sami Frashëri”, Tirana e Re, P.O. Box 2395, Tiranë; 
Αριθμός και ημερομηνία έκδοσης Άδειας: Αρ.12; Ημερ 15.03.1999
Tηλ: 271272; 271273; 271274; 271275  
Φαξ : 271276   
Web: www.procreditbank.com.al
 
Banka EMPORIKI-SHQIPERI-Sh.a (BE-AL)  
Διευθυντής: George CARACOSTAS 
Διεύθυνση: Rruga e Kavajës, “Tirana Tower”, Tiranë; 
Αριθμός και ημερομηνία έκδοσης Άδειας: Αρ.14; Ημερ:28.10.1999
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Tηλ: 258755; 258756; 258757; 258758; 258759; 258760  
Φαξ : 258752  
Web: www.cbgal.com

Banka e Kreditit të Shqipërisë (BKSH)  
Διευθυντής: Kamal Abdel MONEIM 
Διεύθυνση: Rruga “Perlat Rexhepi”, Al-Kharafi Group Adm. Build. Kati 1&2, Tiranë; 
Αριθμός και ημερομηνία έκδοσης Άδειας: Αρ.15; Ημερ:28.08.2002 
Tηλ: 272 168, 272 162
Φαξ: 272 162

Banka Credins (BC) 
Διευθυντής: Artan SANTO 
Διεύθυνση: Rruga “Ismail Qemali”, Nr. 21, Tiranë; 
Αριθμός και ημερομηνία έκδοσης Άδειας: Αρ.16; Ημερ:31.03.2003
Tηλ: 222916; 234096 
Φαξ: 222916 
Web: www.bankacredins.com

Banka Popullore (BP) 
Διευθυντής: Henry Maus DE ROLLEY
Διεύθυνση: Blv. “Dëshmorët e Kombit” Ndërtesat Kullat Binjake, Kulla I, Kati 9, Tiranë;
Αριθμός και ημερομηνία έκδοσης Άδειας: Αρ.17; Ημερ:16.02.2004
Tηλ: 280 442, 280 443; 
Φαξ: 280 441 
E-mail:info@bpopullore.com
Web: www.bpopullore.com

Banka Union (BU) 
Διευθυντής: Gazmend KADRIU 
Διεύθυνση: Bulevardi “Zogu i I”, Pall 13 katësh, Përballë stacionit të trenit, Tiranë; 
Αριθμός και ημερομηνία έκδοσης Άδειας: Αρ.18; Ημερ: 09.01.2006
Tηλ: 250653
Φαξ:  250654
Web: www.unionbank.com.al
Banka e Parë e Investimeve, Albania sh.a.  (BPI)  
Διευθυντής:  Bozhidar TODOROV
Διεύθυνση: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, kati 14 &15, Tiranë; 
Αριθμός και ημερομηνία έκδοσης Άδειας: Αρ.19; Ημερ:06.07.2007
Tηλ: 256423; 256424; 280210;   
Φαξ: 256422 
Web: www.fibank.al  
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Τομέας προστασίας του καταναλωτή

Δομή:
Ο τομέας προστασίας του καταναλωτή αποτελεί μέρος της δομής της διεύθυνσης Έλεγ-
χου της Αγοράς υπό της Γενικής διεύθυνσης Κανονισμών. Αυτός ο τομέας έχει προσω-
πικό δυο ειδικών (1 προϊστάμενος και 1 ειδικός). 
 
Αποστολή:
Η λειτουργία ενός θεσμικού συστήματος για την προστασία της ζωής, υγείας, οικονο-
μικών ενδιαφερόντων και η προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή που προβλέ-
πονται από τον νόμο, μέσω της οργάνωσης συνεργασίας των δραστηριοτήτων για την 
προστασία του καταναλωτή.  
 
Στόχοι
• Η εναρμόνιση της αλβανικής νομοθεσίας με αυτή της ευρωπαϊκής ένωσης στον τομέα 
της προστασίας του καταναλωτή
• Η σύνταξη εθνικής πολιτικής η τμηματικής για την προστασία του καταναλωτή
• Μελέτη, προετοιμασία και η πρόταση των νομικών πράξεων και άλλων διορθωτικών 
μέσων για τις υποθέσεις προστασίας του καταναλωτή, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
ευρωπαϊκής ένωσης
• Η εξέταση άλλων πράξεων που σχετίζονται με την προστασία του καταναλωτή
• Η στήριξη πρωτοβουλιών για την προβολή των συμφερόντων του καταναλωτή
• Συνεργασία με δημόσιους οργανισμούς και μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς που 
ασκούν την δραστηριότητα τους στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή και των 
παραπόνων τους
 
Ο Υπουργός Οικονομίας και οικονομικών σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους υπουρ-
γούς καθορίζουν τα προϊόντα, που απαγορεύονται να εισάγονται και να εξάγονται από 
την δημοκρατία της Αλβανίας, η τα προϊόντα αυτά υπάγονται σε ένα ειδικό καθεστώτος 
εισαγωγής, εξαγωγής με σκοπό την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, 
προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, ζώων και φυτών, προστασίας της 
εθνικής περιούσιας, την προστασία των προϊόντων που έχουν επιστημονική, καλλιτεχνι-
κή, ιστορική, αρχαιολογική αξία, καθώς και την προστασία τις βιομηχανικής και εμπορικής 
περιούσιας.
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2.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ίδρυση εταιριών στην Αλβανία με συμμετοχή ξένου κεφαλαίου ή με ξένο κεφάλαιο   
εξ’ ολοκλήρου, διέπεται από τους ακόλουθους νόμους :
- Ν.7764/1993 «Περί ξένων επενδύσεων»
- Ν.7638/1992 «Περί εμπορικών εταιριών»
- Ν.7632/1992 «Περί διατάξεων ρυθμιστικών του πρώτου μέρους του Εμπορικού Μη-
τρώου»
- Ν.7667/1993 «Περί εμπορικών καταχωρήσεων και διαδικασιών που οφείλουν να τηρούν 
οι εμπορικές εταιρίες»
- Nόμος Αρ. 9723 ημ.3.5.2007 «Για το εθνικό κέντρο εγγραφών»

Δεν υπάρχουν περιορισμοί για την ίδρυση εταιρίας από αλλοδαπούς. Αυτοί μπορούν να 
ιδρύουν αμιγείς ξένες εταιρίες ή μικτές με Αλβανούς εταίρους. Δεν υπάρχει όριο για το 
ποσοστό της ξένης συμμετοχής σε μια εταιρία. Επίσης, οι ξένες εταιρίες μπορούν να 
προβούν σε εμπορική καταχώρηση των υποκαταστημάτων τους στην Αλβανία.

Οι διαδικασίες για τη δημιουργία μιας νέας εταιρίας με εγχώριους ή ξένους συνεταί-
ρους περιλαμβάνονται  αναλυτικά στον νόμο Αρ. 9723 ημ.3.5.2007 «Για το εθνικό κέντρο 
εγγραφών»  απ’ όπου έχουμε αποσπάσει τα πιο σημαντικά άρθρα που περιγράφουν τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δημιουργία μίας ανώνυμης εταιρίας.

Άρθρο 32
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις εταιρίες εμπορίου

Για την αρχική εγγραφή των εταιριών εμπορίου απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
a) Το όνομα.
β) Η μορφή.
γ) Η ημερομηνία ίδρυσης.
δ) Τα στοιχεία των ιδρυτών.
ε) Η έδρα της εταιρίας.
στ) Το αντικείμενο, αν έχει καθοριστεί.
ζ) Η διάρκεια, αν έχει καθοριστεί.
η) Τα στοιχεία των υπευθύνων για την διαχείριση και αντιπροσώπευση της εταιρίας σε 
συναλλαγές με τρίτους, τις αρμοδιότητες καθώς και τις διορίες των διορισμών τους.
θ) Δείγματα των υπογραφών των αντιπροσώπων της εταιρίας σε συναλλαγές με τρί-
τους.

Άρθρο 29
Ξένες εταιρίες

Στην περίπτωση εγγραφής νομικών προσώπων ή απλών εταιριών με συνέταιρο, μέτοχο 
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είτε μέλος ένα ξένο νομικό πρόσωπο, εκτός από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά-
λογα με το είδος της εταιρίας άρθρο 32, της αίτησης εγγραφής επισυνάπτονται και τα 
ακόλουθα:
a) Η πράξη ίδρυσης και το καταστατικό της ξένης εταιρίας όταν αυτά είναι δύο διαφορε-
τικά έγγραφα ή, σε περίπτωση απουσίας τους, η αντίστοιχη πράξη ίδρυσης με βάση την 
ξένη νομοθεσία, καθώς και το πλήρες κείμενό τους με τις τυχών αλλαγές.
β) Έγγραφα που τεκμηριώνουν την εγγραφή της ξένης εταιρίας στην αντίστοιχη χώρα.
γ) Έγγραφα, τα οποία να έχουν εκδοδεί σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 90 
ημερών από την ημερομηνία αίτησης, και που βεβαιώνουν την τρέχουσα κατάσταση της 
ξένης εταιρίας, τα στοιχεία εγγραφής και αντιπροσώπευσής της, καθώς και πληροφορί-
ες για το αν η εταιρία είναι σε διαδικασία ρευστοποίησης ή πτώχευσης.
δ) Ο ισολογισμός της ξένης εταιρίας για το προηγούμενο οικονομικό έτος, με βάση 
τα πρότυπα που απαιτούνται στην αντίστοιχη χώρα, αν η εταιρία ασκεί δραστηριότητα 
παραπάνω από ένα έτος.
ε) Η απόφαση ή άλλες πράξεις του σχετικού οργάνου της ξένης εταιρίας, ανάλογα με 
την ξένη νομοθεσία για την ίδρυση του παρατήματος ή του γραφείου αντιπροσώπευ-
σης. Οι πράξεις αυτής της παραγράφου αντικαθίστανται από την αίτηση εγγραφής στην 
περίπτωση όταν το άτομο που αιτείται την εγγραφή είναι ταυτόχρονα και υπεύθυνος να 
ενεργεί εκ μέρους της ξένης εταιρίας.

Άρθρο 36
Τα επιπλέον δικαιολογητικά για τις ανώνυμες εταιρίες

Για την αρχική εγγραφή της ανώνυμης εταιρίας, εκτός από τα όσα προβλέπονται από το 
Άρθρο 32 του παρόντος νόμου, απαιτούνται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Η αξία του αρχικού κεφαλαίου και το πληρωμένο μερίδιο 
β) Ο αριθμός και το είδος των μετοχών.
γ) Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής
δ) Ο αριθμός των μετοχών για κάθε μέτοχο.
ε) Η αξία και το είδος συνεισφοράς κάθε μετόχου, καθώς και πληρωμένο μερίδιο από 
τον καθέναν.
στ) Τα στοιχεία των μελών του εκτελεστικού Συμβουλίου και του ορκωτού λογιστή, κα-
θώς και τις διορίες των διορισμών τους.
ζ) Ο αριθμός των μελών των διοικητικών οργάνων.
η) Οι διαδικασίες διορισμού των μελών των διοικητικών οργάνων, αν αυτές διαφέρουν 
από τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.

2.2 ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΟΥΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2.2.1 Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ)
Οι Ανώνυμες εταιρείες είναι Εμπορικές εταιρείες, το κεφάλαιο των οποίων είναι χωρι-
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σμένο σε ονομαστικές μετοχές από τον ιδρυτή. Οι ιδρυτές της εταιρείας μπορεί να είναι 
φυσικά η νομικά πρόσωπα τα οποία δεν ευθύνονται προσωπικά για τις υποχρεώσεις της 
εταιρείας και καλύπτουν τις ζημιές της με την αξία των μετοχών. Οι Ανώνυμες εταιρείες 
είναι δημόσιας η μη έγγραφης σύμφωνα με νόμο για τους τίτλους ιδιοκτησίας. Οι Ανώ-
νυμες εταιρείες με ιδιωτική εγγραφή δεν μπορούν να έχουν κεφάλαιο μικρότερο των 
2 000 000 λεκ.(η 16,260 € με ισοτιμία 1 € =123 λεκ) Οι Ανώνυμες Εταιρείες με δημόσια 
εγγραφή δεν μπορούν να έχουν κεφάλαιο μικρότερο από 10 000 000 λεκ. .(ή 81,300 € 
με ισοτιμία 1 € =123 λεκ). Οι εισφορές των μετοχών μπορεί να είναι σε ρευστό η σε 
είδος(κινητή και ακίνητη περιουσία η δικαιώματα εκτιμημένα σε χρήμα). Οι εισφορές 
των μετοχών δεν μπορεί να είναι σε εργασία η υπηρεσίες. Κάθε μετοχή δίνει στον 
κατέχοντα το δικαίωμα ψήφου με ποσοστό ανάλογο με το μέρος του κεφαλαίου που 
αντιπροσωπεύει.

Το μέρισμα αντιπροσωπεύει το ποσό των ετήσιων κερδών που αναλογεί σε κάθε μέτοχο 
και αποφασίζονται να κατανεμηθούν από τη Γενική Συνέλευση
Τα όργανα της Ανώνυμης Εταιρείας είναι:
• Γενική Συνέλευση, και εξαρτώμενη από το καταστατικό
• Γενικό Συμβούλιο, το μόνο διευθυντικό όργανο, ασκεί συγχρόνως καθήκοντα διαχείρι-
σης και επίβλεψης της δραστηριότητας της Εταιρείας (σύστημα ενός επιπέδου) 
• Εκτελεστικό Συμβούλιο με ένα η παραπάνω διαχειριστές όπου η διαχείριση και η επί-
βλεψη μοιράζεται μεταξύ αυτών των δυο οργάνων ( σύστημα 2 επιπέδων)

2.2.2 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
Η ΕΠΕ είναι εμπορική εταιρεία, ιδρύεται από νομικά και φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν 
ευθύνονται προσωπικά για τις υποχρεώσεις τις εμπορικής εταιρείας και καλύπτουν τη 
ζημιά της εταιρείας ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας. Οι ει-
σφορές των εταίρων αποτελεί το εγγεγραμμένο κεφάλαιο της εταιρείας Περιορισμένης 
Ευθύνης. Κάθε εταίρος χαίρει τα μερίσματα τα του ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής 
του στο κεφάλαιο της εταιρείας. Το εγγεγραμμένο κεφάλαιο μοιράζεται στους εταί-
ρους ανάλογα με το ποσοστό τους.

Οι ΕΠΕ δεν μπορούν να προχωρήσουν σε δημόσια εγγραφή 
Η εισφορά των εταίρων μπορεί να είναι σε χρήμα η σε είδος ( ακίνητη η μη  περιούσια η 
δικαιώματα). Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί να έχει κεφάλαιο μικρότερο 
από 100L. .(ή 81 σεντς του  € με ισοτιμία 1 € =123 λεκ)

Με εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό, οι 
εταίροι έχουν το δικαίωμα να μοιράσουν τα δηλωθέντα κέρδη στις οικονομικές κατα-
στάσεις τις εταιρείας. Με εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπεται διαφορετικά 
από το καταστατικό, οι εταίροι έχουν το δικαίωμα να μοιράσουν τα κέρδη με βάση τα 
ποσοστά συμμετοχής.
Η Γενική Συνέλευση των εταίρων έχει το δικαίωμα να πάρει αποφάσεις για τις παρακάτω 
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υποθέσεις:
• Καθορισμός εμπορικής πολιτικής της εταιρείας
• Αλλαγές στο καταστατικό
• Ορισμός και μη των Διαχειριστών της εταιρείας
• Ορισμός και μη των ατόμων που είναι υπεύθυνοι για τις πληρωμές και των ορκωτών 
λογιστών 
• Καθορίζει τις αμοιβές των Διαχειριστών και των ορκωτών λογιστών
• Επιβλέπει την άσκηση της εμπορικής πολιτικής από τους διαχειριστές, συμπεριλαμ-
βανόμενου και την προετοιμασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και την 
έκβαση της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας
• Εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την πορεία της εταιρείας 
• Αύξηση και μη του κεφαλαίου
• Διαίρεση και μη των μερισμάτων
• Την εκπροσώπηση της εταιρείας στα δικαστήρια κ.α
• Σύσταση και διαλύσει της εταιρείας 
• Έγκριση της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί στις Συνελεύσεις κ.α
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό κάθε 
μέρισμα δίνει το δικαίωμα 1 ψήφου. Ορίζονται ένας η και παραπάνω άτομα ως διαχει-
ριστές της εταιρείας.

2.2.3 Ομόρρυθμες-Ετερόρρυθμες Εταιρείες κλπ. εταιρείες

Ομόρρυθμες Εταιρείες Ο.Ε.:
Μια εταιρεία είναι συλλογική εάν είναι εγγεγραμμένη ως τέτοια και ασκεί εμπορική δρα-
στηριότητα κάτω από μια κοινή επωνυμία και η ευθύνη των εταίρων έναντι των τρίτων 
είναι απεριόριστη. Η συμμετοχή των εταίρων μπορεί να είναι σε χρήμα ή είδος(κινητή και 
ακίνητη περιούσια, δικαιώματα, εργασία, υπηρεσίες) Οι εισφορές των εταίρων είναι ίση.
Οι εταίροι εκτιμούν (σε χρήμα) την αξία της εισφοράς σε είδος με βάση μια συμφωνίας 
που υπογράφεται από τα δυο μέρη. Όλοι οι εταίροι έχουν το δικαίωμα να διαχειρίζονται 
την εμπορική δραστηριότητα της συλλογικής Εταιρείας, ασκώντας το δικαίωμα του δια-
χειριστή. Εάν έχει προβλεφθεί από το καταστατικό ποιος ή ποιοι από τους εταίρους θα 
είναι διαχειριστές της εταιρίας τότε οι υπόλοιποι εταίροι αποκλείονται αυτομάτως.

Εταιρόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε)
Ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η εταιρεία όπου η ευθύνη τουλάχιστον ενός από τους εταί-
ρους είναι περιορισμένη μόνο μέχρι την αξία της οφειλόμενης εισφοράς ενώ η ευθύνη 
των άλλων εταίρων είναι απεριόριστη και εις ολοκλήρου για τα εταιρικά χρέη. Ο εταί-
ρος, η ευθύνη του οποίου είναι περιορισμένη μέχρι την αξία της εισφοράς του λέγεται 
ετερόρρυθμος εταίρος. Ο εταίρος, η ευθύνη του οποίου είναι απεριόριστη ονομάζεται 
ομόρρυθμος. Η εμπορική δραστηριότητα της ετερόρρυθμης Εταιρείας διαχειρίζεται από 
ένα η παραπάνω ομόρρυθμους εταίρους. 
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3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ BUSINESS PLAN

Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί κομβικό σημείο για την ίδρυση και την βιωσιμότητα 
μιας εταιρείας. Δεν είναι τίποτε άλλο από ένα εργαλείο σχεδιασμού μιας επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας με πολλαπλά οφέλη. Οφέλη προς:
• Τους υποψήφιους χρηματοδότες
• Την ίδια την εταιρεία.

Οι υποψήφιοι χρηματοδότες ή επενδυτές, πρέπει να γνωρίζουν λεπτομέρειες για τον 
σχεδιασμό της μελλοντικής επιχείρησης, όπως την στρατηγική που θα ακολουθηθεί, τα  
κεφάλαια που θα χρησιμοποιηθούν, τον σκοπό που εξυπηρετεί η εταιρεία, τους στόχους 
της, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Η δημιουργία και η σύνταξη λοιπόν του 
Επιχειρηματικού Σχεδίου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή διότι αποτελεί εκτός του ότι απο-
τελεί «το προσύμφωνο» της εκάστοτε επένδυσης είναι και ένα από τα βασικά εργαλεία 
ανάλυσης των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν τόσο στον κλάδο δραστηριοποίησης 
όσο και στην συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (Αλβανία).  
 
Το Επιχειρηματικό Σχέδιο αποτελεί εργαλείο αξιολόγησης της εταιρείας, στο παρόν και 
στο μέλλον. Δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα:
• Τι θέλουμε
• Που βρισκόμαστε
• Που θέλουμε να φτάσουμε
Βοηθάει στην αξιολόγηση της κατάστασης και καταδεικνύει τα σημεία εκείνα που χρειά-
ζονται αλλαγές ή τροποποιήσεις. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ένα πλήρες Επιχειρηματικό Σχέδιο αναλύει:
• το εσωτερικό περιβάλλον της Επιχείρησης
• το εξωτερικό περιβάλλον της Επιχείρησης 

Αναλυτικότερα, σε ότι έχει να κάνει με το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, ανα-
φέρεται:
• Στην περιγραφή της εταιρείας 
• Στον οικονομικό σχεδιασμό και την εξεύρεση πόρων
• Στα προϊόντα της εταιρείας και την προώθησή τους
• Στο ανθρώπινο δυναμικό

Σε ότι έχει να κάνει με το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, αναφέρεται:
• Τους  επικρατούντες κοινωνικούς παράγοντες στην Αλβανία
1. Δημογραφική κατάσταση & τάσεις
2. Ηθικός Κώδικας εργασίας
3. Πολιτιστικές αξίες
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• Στους πολιτικούς παράγοντες στην Αλβανία
• Στους οικονομικούς παράγοντες στην Αλβανία
1. Οικονομία
2. Ανταγωνισμός
3. Προμηθευτές και πελάτες

• Τεχνολογικοί παράγοντες στην Αλβανία
1. Καινοτομίες
2. Τεχνολογικές εξελίξεις (τεχνολογία αιχμής) 

Για την ουσιαστική εκπόνηση ενός εμπεριστατωμένου Επιχειρηματικού σχεδίου, λαμβά-
νονται υπόψη τόσο η ανάλυση του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος 
μιας επιχείρησης. Δεν είναι δυνατόν να σχεδιάσουμε μια βιώσιμη επιχείρηση αν δεν 
συνυπολογίσουμε το εξωτερικό περιβάλλον και τις τρέχουσες εξελίξεις.  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΛΒΑΝΙΑ
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Ταυτότητα του φορέα 
Στοιχεία μετόχων-εταίρων
Μέγεθος της επιχείρησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 
ΑΝΑΛΥΣΗ  ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.1 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1.2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1.4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
1.5 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1.6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
1.7 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΚΑΙ ΔΙ-
ΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1.8 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.9 ΧΡΗΜΑΤOΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 
1.10 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΟΥ ΕΤΥΧΑΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ 

2.1 Περιγραφή των κλάδων δραστηριότητας της επένδυσης 
2.2 Διάρθρωση κλάδου και τάσεων που επικρατούν στην Αλβανία 
2.3 Εγχώρια παραγωγή- εισαγωγές- εξαγωγές- φαινόμενη κατανάλωση προϊόντων τόσο 
στο εσωτερικό (Αλβανία) όσο και στις γειτονικές χώρες (Ελλάδα) αλλά και γενικότερα
2.4 Κατά περίπτωση αναφέρονται 
- Στοιχεία της Ε.Ε και της διεθνούς αγοράς 
- Στοιχεία της χώρας (Αλβανία) αλλά και της συγκεκριμένης περιοχής (πχ Νότια Αλβανία)  
2.5 Κυριότεροι παραγωγοί-ανταγωνισμός εγχώριος και διασυνοριακός 
2.6 Τιμές (εγχώριας - διεθνούς αγοράς)
2.7 Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης. 
Συνθήκες αγοράς πρώτων υλών 
2.9 Προγραμματιζόμενες επενδύσεις στον κλάδο.
2.10 Θέση επιχείρησης στον κλάδο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟ-
ΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

4.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
4.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
4.2.1 Σκοπιμότητα επένδυσης 
4.2.2 Περιγραφή προϊόντων που θα παραχθούν. 
4.2.3 Πρώτες ύλες: 
4.2.4 Απασχόληση: 
4.2.5 Τόπος εγκατάστασης νέας μονάδας. 
4.2.6 Παραγωγική διαδικασία
4.2.7 Αναλυτικοί πίνακες προτεινομένων δαπανών της επένδυσης και χρονοδιάγραμμα 
πραγματοποίησης των δαπανών.  
4.2.7.1 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ/ ΕΙΔΙΚΕΣ& ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ
4.2.7.2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
4.2.7.3 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
4.2.7.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
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4.2.7.5 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
4.2.7.6 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
4.2.7.7 ΑΥΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
4.2.7.8 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ        
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
4.2.8 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ/ΛΕΚ) ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΑΥΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

4.3 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ/ΛΕΚ)  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

1.  ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

Α. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Β ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

2. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 
5.1 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ
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4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

4.1. Χρηματοδοτικό καθεστώς - Δάνεια

Κεντρική Τράπεζα 
Διεύθυνση: Sheshi “Skënderbej” Nr.1 Tiranë Shqipëri 
Τηλ+355-(0)4-2222152 
Fax: +355-(0)4-2223558
Email: public@bankofalbania.org  

Στον τραπεζικό τομέα της Αλβανίας έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές από το 1992, 
με στόχο να διευκολυνθεί η μετάβαση της χώρας προς την οικονομία της αγοράς. Οι 
διαδοχικές αναθεωρήσεις της νομοθεσίας που έγιναν από το 1996 και μετά, βελτίωσαν 
σημαντικά τη λειτουργία του συστήματος.

Η Τράπεζα της Αλβανίας λειτουργεί ως ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο υποκείμενο απευ-
θείας στο κοινοβούλιο της χώρας και είναι υπεύθυνη για τη χάραξη και την εφαρμογή 
της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής.

Πρωταρχικός στόχος της Τράπεζας της Αλβανίας είναι η επιδίωξη και η διατήρηση της 
σταθερότητας των τιμών. Για να πετύχει το στόχο αυτό, η τράπεζα διαμορφώνει τις 
νομισματικές και συναλλαγματικές πολιτικές που είναι απαραίτητες για την οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας. Εκδίδει άδειες, εποπτεύει και ρυθμίζει τις δραστηριότητες των 
τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, τηρεί και διοικεί τα επίσημα συναλ-
λαγματικά αποθέματα της χώρας, εκδίδει το εθνικό νόμισμα, διανέμει χρεόγραφα για 
λογαριασμό του κράτους και εκδίδει χρεόγραφα για δικό της λογαριασμό.

Οι εμπορικές τράπεζες ιδρύονται ως ανώνυμες εταιρίες (joint stock companies), σύμφω-
να με το Νόμο 7638 για τις Εμπορικές Εταιρίες. Οι τράπεζες που έχουν ιδρυθεί σύμφωνα 
με ξένο νόμο, μπορούν να ιδρύσουν θυγατρική, υποκαταστήματα ή άλλα τραπεζικά γρα-
φεία στην Αλβανία, για την άσκηση δραστηριότητας στον τραπεζικό τομέα.

Το δάνειο στον ιδιωτικό τομέα:
Κατά την διάρκεια του τελευταίου τρίμηνου του χρόνου η ζήτηση χρήματος στην αλ-
βανική οικονομία υπήρξε υψηλή. Παρά το γεγονός πως ο ρυθμός αύξησης των δανείων 
έχει μειωθεί αυτό συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες που επη-
ρεάζουν την ζήτηση χρήματος, προκαλώντας πληθωριστικές πιέσεις μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα. Οι επιχειρήσεις είναι αυτές που συμβάλλουν περισσότερο στην αύξηση 
των δανείων, αλλά το 2007 η δανειοληψία των προσώπων είχε υψηλά ποσοστά αύξησης, 
συμβάλλοντας έτσι ακόμα περισσότερο στην διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των δανεί-
ων. Το δάνειο σε συνάλλαγμα κυριαρχεί στην οικονομία. Κατά την διάρκεια του τελευ-
ταίου τρίμηνου του χρόνου, το δάνειο σε συνάλλαγμα χαρακτηρίζεται από υψηλότερους 
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ρυθμούς αύξησης ( κατά μέσο όρο 52.6%) σε σχέση με τα δάνεια σε λεκ (κατά μέσο 
όρο 46.5%), συμβάλλοντας σχεδόν 3 φορές περισσότερο στην αύξηση των δανείων 
στην οικονομία. Η ετήσια αύξηση των δανείων από τα πρόσωπα ήταν σταθερά σε υψηλά 
επίπεδα πάνω από 65%, κατά το έτος 2007. Αυτή η πορεία βασίστηκε στους υψηλούς 
ρυθμούς ( κατά 77%) της αύξησης του χαρτοφυλακίου του δανείου που προορίζεται για 
ακίνητη περιουσία, η οποία κυριαρχεί στα δάνεια των προσώπων. 

Οι ειδικοί περί των δανείων έχουν παρατηρήσει πως, ανεξαρτήτως του γεγονότος πως 
η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε υψηλή, οι τράπεζες έχουν την τάση να 
βάζουν πιο αυστηρές προϋποθέσεις έγκρισης  αυτών των δανείων. Το δάνειο στην  
οικονομία σε ξένο νόμισμα.

Τα στοιχεία είναι σε 000 euro.
Η συναλλαγματική ισοτιμία σε όλες τις περιπτώσεις είναι 122

Κωδικός Περιγραφή του δείκτη 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1 δάνειο σε ξένο νόμισμα 316.820 415.434 573.549 999.500 1.567.303 2.357.008

1.1 Διεκδικήσεις από 
δημόσιο τομέα

279 1.003 5.467 6.074 1.885 32.893

1.1.1 Δημόσιες επιχειρήσεις 
μη χρηματοοικονομικές

279 1.003 5.467 6.074 1.885 32.893

1.2 Διεκδικήσεις από
ιδιωτικό τομέα

316.541 414.631 568.082 993.426 1.565.418 2.324.115

1.2.1 Ιδιωτικός Τομέας 258.467 313.902 392.451 678.361 1.036.984 1.483.238

1.2.2 Ιδιώτες 58.074 100.729 175.631 315.065 528.434 840.877

Το δάνειο στην οικονομία σε λεκ
Τα στοιχεία είναι σε 000 euro. (Banka e Shqipërise)

Κωδικός Περιγραφή δείκτη 2002   2003 2004 2005 2006 2007

1
Σύνολο των δανείων σε εθνικό 

νόμισμα
66.656

      
74.967

      
111.975

     
254.410

     
453.344

       
653.557

1.1 Διεκδικήσεις από δημόσιο τομέα 270 - 328 0 16 0

1.1.1
Δημόσιες επιχειρήσεις μη 

χρηματοοικονομικές
270 - 328 0 16 0

1.2 Διεκδικήσεις από ιδιωτικό τομέα 66.385 74.967 111.647 254.410 453.344 653.557
1.2.1 Ιδιωτικός Τομέας 51.057 52.213 58.402 132.787 214.590 290.877
1.2.2 Ιδιώτες 1,870 21.951 52.442 121.623 238.754 362.106

1.3
Διεκδικήσεις από άλλους 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς 
- 803 803 - - 574

Εξωτερικό μακροπρόθεσμο χρέος της Αλβανίας
Τα στοιχεία είναι σε χιλιάδες usd, Στον πίνακα δεν συμπεριλαμβάνεται το δάνειο από το 
Διεθνή Νομισματικό Ταμείο
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Κωδικός Περιγραφή δείκτη 2002 2003 2004 2005 2006
NFD Καθαρό Εξωτερικό χρέος 979,619 1,200,404 1,389,871 1,358,734 1,548,218
1 Αναλήψεις 1,084,212 1,218,259 1,364,966 1,481,400 1,636,230
2 Πληρωμή χρέους 150,597 192,875 248,961 311,780 394,099
2.1 Δόση δανείου 76,996 102,867 138,699 177,831 233,777
2.2 Επιτόκιο 73,600 90,008 110,261 133,949 160,321
3 Ξένο καταγεγραμμένο 

χρέος μη αναληψιμο
469,137 486,800 680,299 655,562 774,600

Εσωτερικό χρέος σε 000/euro

Κωδικός Περιγραφή δείκτη 2002 2003 2004 2005
T Απόθεμα εσωτερικού χρέους 2.137.311   2.301.369 2.419.672 2.588.959
1 Ομόλογα 2.105.557 2.246.238 2.294.787 2.261.615
2 Δάνειο από την Τράπεζα της Αλβανίας 9.410 - - -
3 Ομόλογα δίχρονα 8.000 40.984 110.738 264.016
4 Ομόλογα τρίχρονα - - - 49.180
New Ομόλογα επανακεφαλαιοποιησης της 

BKT 
14.147 14.148 14.148 14.148

Ακαθάριστο εθνικό Προϊόν

Κωδικός Περιγραφή δείκτη 2002 2003 2004 2005 2006
I ΑΕΠ με τρέχουσες 

τιμές 000/ $
7.891.725 8.925.613 9.404.600 10.275.438 11.246.588

II Πραγματική ετήσια 
αύξηση του ΑΕΠ

50 75 75 75 63

III ΑΕΠ ανά άτομο σε usd. 1,456 1,884 2,341 2,619 2,911

ΙΔΡΥΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Μ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
SMALL BUSINESS  CREDIT FOUNDATIONS

ΙΔΡΥΜΑ  BESA / BESA FOUNDATION
Υπευθυνος  υ/στηματος/ Branch Manager: Kastriot GJOKUTAJ
Διεύθυνση/ Address: Lagj. 18 Shtatori
Τηλ./ Phone: (355) 84 266122
Φαξ: (355) 84 66122

FONDI I ZHVILLIMIT TE ZONAVE RURALE 
MAUNTAIN AREAS FINANCING FUND
Υπευθυνος  υ/στηματος/ Branch Manager: Robert ÇELO 
Διεύθυνση/ Address: Lagj. 18 Shtatori
Τηλ./Phone: (355) 84 
Φαξ:           (355) 84 
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PARTNERI SHQIPTAR NE MIKROKREDI
ALBANIAN PARTNER IN MICROCREDIT
Υπευθυνος  υ/στηματος / Branch Manager: 
Διεύθυνση /Address: Lagj. 18 Shtatori
Τηλ./Phone: (355) 84 268580
Φαξ:           (355) 84 268520
Cel/Mob:   (355)0692063157
e-mail:       rçelo@pshm.icc-al.org 

4.2. Ισχύουσες ενισχύσεις - επιχορηγήσεις και κίνητρα: Εθνικό Επίπεδο, Ευ-
ρωπαϊκό Επίπεδο, Διεθνές Επίπεδο (Ο.Η.Ε., αλλοδαπή βοήθεια κλπ)  

•ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
1. Ανασυγκρότηση της υποδομής του Λιμανιού του Δυρραχίου
Επενδύτης Ευρωπαϊκοί Τράπεζα επενδύσεων - Σύνολο 17 εκατομμύρια Euro

2. Ανάρτηση αίθουσας επιβατών και του περιβάλλοντα χώρου στον τερματικό 
σταθμό επιβατικών πλοίων. 
Επενδυτής BEI + BERZH + EC + Αλβανική Κυβέρνηση - Σύνολο 40 εκατομμύρια Euro

3. Επανεξέταση του σχεδίου αποκατάστασης του Λιμανιού της Αυλώνας 
Επενδυτής Ιταλική Κυβέρνηση - Σύνολο 200 χιλιάδες Euro

4. Αποκατάσταση του Λιμανιού της Αυλώνας
Επενδυτής Kooperacioni Italian - Σύνολο 15 εκατομμύρια Euro

Επενδυτικά σχέδια από το United Nations Developement Program:
Best Construction είναι μια εταιρία για την ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων στην Αλβα-
νία. Αυτή η εταιρία επεκτείνει και διαφοροποιεί την δραστηριότητα της για ικανοποίηση 
της ζήτησης των πελατών ειδικά στο Δυρράχιο και τα Τίρανα. Το τριετές πρόγραμμα 
2007-2009 επικεντρώνεται στην κατασκευή:
-Ενός οικοδομικού συγκροτήματος στο Lunder 22000m2, το οποίο θα περιέχει 26 κατοι-
κίες και 70 διαμερίσματα με εμπορικούς χώρους.
- Ενός οικοδομικού συγκροτήματος 33,000m2 στην παραθαλάσσια περιοχή Currila στο 
Δυρράχιο, παρόμοιο με αυτό στο Lunder.

Η προτεινόμενη συναλλαγή αποτελείται από
- Ένα δάνειο έως 50 εκατομμύρια Euro από μια επιλεγμένη ομάδα τραπεζών όπως η 
«Εθνική Εμπορική Τράπεζα» (Banka Kombetare Tregtare) 20 εκατομμύρια Euro  και η «Λαϊκή 
Τράπεζα» (Banka Popullore) έως και 10 εκατομμύρια Euro.
- Ένα συμβουλευτικό πρόγραμμα για την βελτίωση συγκεκριμένων διαστάσεων της ερ-
γασίας στην τμήμα κτημάτων στην Αλβανία, το οποίο θα σχεδιαστεί σε συνεργασία με 
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τις τοπικές αρχές.

Πρόγραμμα Υποστήριξης του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Τουρισμού 
(Απρίλιος 2006 - Απρίλιος 2009)
Διάρκεια: 36 Μήνες (Απρίλιος 2006 - Απρίλιος 2009)
Προϋπολογισμός: $3,560,000

Στόχος: Να βελτιώσει της δυνατότητες της Αλβανικής Κυβέρνησης στην υποστήριξη 
της σταθερής ανάπτυξης του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού τουρισμού βασισμένη 
στην εθνική στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης.

Περιγραφή: Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση των δυνατοτήτων 
της Αλβανίας για την εφαρμογή της «Στρατηγικής και Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη 
του Αλβανικού Τουρισμού βασισμένη στο Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Τουρισμό», για 
την ανάπτυξη ενός επιτυχημένου τομέα τουρισμού, βασισμένο στο μοναδικό πολιτισμό 
και φύση της Αλβανίας. 
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5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

5.1 Παιδεία & Επιστήμη

Εκπαίδευση:
Η πολιτική που ακολουθείται σχετικά με το πρόγραμμα εκπαίδευσης και επιστημονικών 
μελετών καθορίζουν και την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, δίνει ίση πρό-
σβαση και ίσες ευκαιρίες για όλους τους Αλβανούς, επικεντρώνεται στην διαμόρφωση 
δημοκρατικής συνείδησης στους πολίτες, στοχεύει στο να μεταδώσει τις απαραίτητες 
γνώσεις για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων της ελεύθερης αγοράς  και να είναι συμ-
βατή με τις εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες. 

• ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 
Η εκπαιδευτική πολιτική στοχεύει στην εξασφάλιση ίδιων συνθηκών για την συμμετο-
χή στην υποχρεωτική εκπαίδευση, για όλα τα παιδιά ίδιας ηλικίας. Η πραγματοποίηση 
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης σε περιεχόμενο και μέθοδο, βασίζεται στην ευρεία 
εφαρμογή των στάνταρτ που έχουν καθοριστεί. Η βελτίωση της διοίκησης του ανθρώ-
πινου κεφαλαίου θα γίνει μέσω της αύξησης του κίνητρου των δασκάλων και την επα-
νεκπαίδευση τους. Στόχος είναι η ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη της προσχολικής εκ-
παίδευσης. Η μέτρηση της απόδοσης του εκπαιδευτικού συστήματος γίνεται μέσω της 
αξιολόγησης και των εξετάσεων. 

• ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΕΝΙΚΗ) 
Η πολιτική που αφορά το πρόγραμμα μέσης εκπαίδευσης στοχεύει στην έλξη των μα-
θητών που τελειώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση να συνεχίσουν την μέση γενική 
υποχρεωτική εκπαίδευση, την δημιουργία άριστων συνθηκών εργασίας στα σχολεία, την 
μεταρρύθμιση των μεθόδων διδασκαλίας, την βελτίωση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας 
και το κίνητρο των εκπαιδευτικών, έτσι θα επέλθει η ποιοτικότερη διδασκαλία και  καλύ-
τερη κατανόηση από τους μαθητές. 

• ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ) 
Η πολιτική του προγράμματος της μέσης επαγγελματικής εκπαίδευσης   έχει διαμορ-
φωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη δια-
φορετικών περιοχών της χώρας. Στόχος είναι η αύξηση του αριθμού των μαθητών που 
σπουδάζουν σε αυτή την κατηγόρια μέσης εκπαίδευσης, μέσω της δημιουργίας νέων 
δυνατοτήτων, αυξάνοντας την ποιότητα εκπαίδευσης, την διεύρυνση της συνεργασίας 
των επιχειρήσεων με τα σχολεία. Στόχος είναι η καλύτερη επαγγελματική κατάρτιση 
των μαθητών, μέσω της ίδρυσης νέων επαγγελματικών κλάδων, την αντικατάσταση των 
υπαρχόντων μέσων διδασκαλίας των εργαστηρίων με μηχανήματα νέας τεχνολογίας. 
Τέλος, στόχο αποτελεί η προσαρμογή της δομής της επαγγελματικής εκπαίδευσης με 
την υποχρεωτική 9-ετη Εκπαίδευση. 
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• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η πολιτική αυτού του προγράμματος βασίζεται στις αρχές και τους σκοπούς της “Δή-
λωσης της Μπωλόνιας” με σκοπό τα ευρωπαϊκά στάνταρτ. Ειδικά, προτεραιότητα είναι 
η διεύρυνση των δυνατοτήτων της πανεπιστημιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με 
σκοπό την εκπλήρωση των αναγκών της κοινωνίας για εξειδίκευση, η βελτίωση της 
ποιότητας διδασκαλίας μέσω της βελτίωσης των εργαστηρίων και των τεχνικών μέ-
σων αυτών, η πραγματοποίηση της θεσμικής και οικονομικής αυτονομίας, βελτίωση του 
συστήματος διανομής και χορήγησης υποτροφιών βασιζόμενοι στις επιδόσεις και τη 
οικονομική κατάσταση. 

Κρατικά Πανεπιστήμια: 
Τίρανα: Πανεπιστήμιο Τιράνων, Πολυτεχνείο Τιράνων, Γεωργικό Πανεπιστήμιο Τιρά-
νων, Πανεπιστήμιο για απόκτηση ειδικότητας Νομικών, Στρατιωτικό Πανεπιστήμιο  
Skënderbej 

Πανεπιστήμιο Τιράνων
Bul. “Deshmoret e Kombit”
Sheshi “Nene Tereza”
Tirane
Πρύτανης: DHORI KULE 
Fax: +355 4 223981
Tel. : +355 4 228402
Web: www.unitir.edu.al

Πολυτεχνείο Τιράνων
Bul. “Deshmoret e Kombit”
Sheshi “Nene Tereza”
Tirane
Πρύτανης : JORGO KAÇANI 
Fax: +355 4 227914
Tel: +355 4 227996
Web: www.upt.al

Γεωργικό Πανεπιστήμιο Τιράνων
Kamez, Tirane
Πρύτανης : FATOS HARIZAJ 
Tel./Fax: +355 4 227804
Web: www.ubt.edu.al

Σκόδρα: Πανεπιστήμιο «Luigj Gurakuqi» Πρυτανης: ARTAN HAXHI 
Tel./Fax: +355 22 43747
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Αργυρόκαστρο: Πανεπιστήμιο «Eqrem Çabej» Πρυτανης: GËZIM SALA 
Tel./Fax: +355 72 63776
Web: www.uogj.edu.al

Δυρράχιο: Πανεπιστήμιο «Aleksandër Moisiu» 
Διευθ.: Lagja 1, Rr. Currilave, Durrës 
Tel & Fax: 00355 52 39161 / 62 
Website: www.uamd.edu.al 
Πρύτανης: MITAT MEMA 

Αυλώνα: Πανεπιστήμιο Αυλώνας 
Πρύτανης : TANUSH SHASKA 
Tel.: +355 63 22288
Tel./Fax: +355 63 2 4952

Ελμπασαν: Πανεπιστήμιο «Aleksandër Xhuvani» 
Πρύτανης: LIMAN VARROSHI 
Tel./Fax: +355 54 52593
Tel. : +355 54 52782
E-mail: info@uniel.edu.al
Web: www.uniel.edu.al 

Κορυτσά: Πανεπιστήμιο «Fan Noli» 
Πρύτανης: GJERGJI MERO 
Tel./Fax : +355 82 42230
Tel./Fax : +355 82 42580
Web: www.unkorce.edu.al

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια
Epoka University 
Tel.: +355 42 232 086
+355 42 222 077
Fax: +355 42 222 117
Διευθ.: Epoka University, Rruga e Durrësit, Tirana-Albania 

University of New York Tirana
Tel.: 04/273056-57-58 
Διευθ. Komuna e Parisit (prane kopshtit botanik) Tiranë
www.unyt.edu.al

Πανεπιστήμιο Zonja e Këshilli t të Mirë
Διευθ.: Kompleksi Spitalor Universitar «Zoja e Këshillit të Mirë», Rruga e Durrësit, Tiranë 
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- ALBANIA 
Tel.: +355 4 273290 
Fax : +355 4 273291 
Ε-mail: info@unizkm.edu.al 
Web : www.unizkm.edu.al 

Πανεπιστήμιο Luarasi
Πρυτανεία
Διευθ.: Bulevardi «Bajram CURRI», European Trade Center», Kati 5
Tel./Fax: +355 4 25 39 19 
Γραμματεία Tel/Fax: +355 4 26 72 00 
Web: http://www.luarasi-univ.edu.al
E-Mail: secretary@luarasi-univ.edu.al
info@luarasi-univ.edu.al 

Πανεπιστήμιο UFO
Tel. 0682027717, tel. 04-223562 
Διευθ.: Rruga e Durrësit (ish gjykata e rrethit) Tiranë. 
www.ufouniversity.al

Πανεπιστήμιο Kristal 
Tel. 0682087674 , tel. 048202986/7 
Διευθ.:Përgjatë autorstradës Tiranë-Durrës,kilometri 3, 
www.kristal.edu.al 

Πανεπιστήμιο Marin Barleti 
Διευθ. : Rr. «Sami Frasheri», nr.41, Tirane 
Tel./Fax : 04 240 706 
Web : http://www.umb.edu.al 
E-mail : info@umb.edu.al 

Πανεπιστήμιο Europian i Tiranës 
Διευθ.: Bulevardi «Gjergj Fishta»,¨(ish NPV Nr.2),
www.universitetieuropian.com 
Tel. 692054103, γραμματεία 0692535088, 04 - 367 861 

Πανεπιστήμιο WISDOM UNIVERSITY
Διευθ.: Bulevardi “Gjergj Fishta”
0035542260709
http://www.wisdom.al/

Πανεπιστήμιο ALDENT 
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Διευθ.: Rruga e Dibrës, nr.235, Tiranë 
Tel.: 00355 2 4 231835

Πανεπιστήμιο Justiniani
Διευθ.: Bulevardi «Zog I» (ne krah te Ministrise se Drejtesise)
Γραμματεία: Tel.: +355 4 225280, +355 69 22 97 356
Πρυτανείο: Tel./Fax: +355 4 227548, +355 68 20 11 333
E-mail: info@justinianiipare.com

Πανεπιστήμιο Polis
Tel: 04/ 223922, 04/237236 
Fax: 04/220517 
Διευθ.: Rruga “Vaso Pasha”, nr 20,Tirane 
www.universitetipolis.org 
e-mail: info@universitetipolis.org 

Ακαδημία Κινηματογράφου & Πολυμέσων “Marubi” 
Διευθ.: Rr. Alaksandër Moisiu nr 76 - Tiranë- 
(ish Kino - Studio ) 
Tel/Fax ++ 35542365157 / 188 
Cel/ 0692057119 
Email/ info@afmm.edu.al 
www.afmm.edu.al 

5.2 Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση - Εκπαίδευση και ανεύρεση προ-
σωπικού (εργαζομένων)

Όσων αφορά την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΚ), δραστηριοποιείται μέσω 9 κρατικών κέ-
ντρων επαγγελματικής κατάρτισης στης μεγαλύτερες πόλεις της χώρας όπως Αυλώνα, 
Σκόδρα, Τίρανα, Δυρράχειο, Ελμπασάν, Κοριτσά, Τεπελένη και Φίερ καθώς και 120 ιδιοτι-
κών κέντρων σε όλη την Αλβανία, απο τα οποία τα 24 είναι μη κερδοσκοπικά.

Στα κέντρα επαγγελματικής κατάρτησης πραγματοποιούνται βραχυπρόθεσμα σεμινάρια 
(6-7 ευδομάδες εως και 4 μήνες στα κρατηκά κέντρα, και 1 εως 2 χρόνια στα ιδιωτικά). 
Απο τα στοιχεία του 2006 προκύπτει οτι 72% των σεμιναρίων αφορούσαν την κατάρτηση 
στους υπολογιστές και τις ξένες γλώσσες και το 28% αφορούσαν την κατάρτηση σε 
17 βασικά επαγγέλματα. Μόνο στα κρατικά κέντρα εγγραφήκαν 7574 εκπαιδευόμενοι, 
απο τους οποίους οι 7004 έλαβαν την αντίστοιχη πιστοποίηση. Γύρω στο 57.93% των 
εκπεδευομένων ήταν γυναίκες. Στα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτησης η πλειοψηφία 
των εκπεδευομένων ήταν άτομα έως 24 ετών (62,87%) και 56.17 απο αυτούς έχουν μέση 
εκπαίδευση.
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Η διαδικασία επιλογής του προσωπικού περνά σε κάποια στάδια:
1. Επιλογή
2. Καταγραφή των προσωπικών στοιχείων
3. Εκπαίδευση
4. Αξιολόγηση της απόδοσης 
5. Προαγωγή 
6. Δημιουργία καριέρας

Αγγελίες εργασίας - Συχνά οι αγγελίες αυτές συναντώνται ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ. 
Οι αγγελίες είναι γραμμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προσδιορίζουν άμεσα κριτή-
ρια ηλικίας ή φύλου.

Πρώην εργαζόμενοι, γνωστοί και συγγενείς των τωρινών εργαζομένων - Οι Πρώην ερ-
γαζόμενοι θεωρούνται εσωτερικοί πόροι υπό την έννοια ότι ήδη γνωρίζουν την εταιρία. 
Η πρόταση από τους τωρινούς εργαζόμενους φίλων ή συγγενών τους θεωρείται αξιόπι-
στη διότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ακριβώς τι ζητάει η εταιρία και μπορούν να κάνουν 
μια πρώτη αξιολόγηση.

Βιογραφικό Σημείωμα - είναι μία από τις μεθόδους την οποία οι αιτούντες χρησιμοποιούν 
για να παρουσιάσουν πληροφορίες που τους αφορούν στον εργοδότη. Συχνά το Βιογρα-
φικό Σημείωμα χρησιμοποιείται και ως μια μορφή αίτησης, όμως παρουσιάζουν κάποιο 
ρίσκο διότι πολλές φορές κάποιες από τις πληροφορίες που περιέχονται δεν είναι αλη-
θείς και ο εργοδότης πρέπει να βασιστεί σε συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες 
ή από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου σπούδασαν οι αιτούντες.

Συνέντευξη επιλογής - Μέσω της συνέντευξης επιλογής συνδυάζονται όλες οι πλη-
ροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί για τον υποψήφιο όπως Βιογραφικό Σημείωμα, τα 
αποτελέσματα διαφόρων test, οι συστατικές επιστολές κ.λ.π. έτσι ώστε να ληφθεί η 
τελική απόφαση για τη πρόσληψη.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μονάδα 
μέτρησης

Tριμηνο 
III/06

Tριμηνο 
IV./06

Tριμηνο 
I./07

Tριμηνο 
II./07

Τρίμηνο 
III./07

Τρίμηνο 
IV./07

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Εργατικό δυναμικό Αριθμός 1.084.072 1.084.545 1.080.467 1.078.103 1.077.908   1.081.821 
- Σύνολο 
απασχολούμενων

" 934.405 935.058 932.759 932.960 935.747      939.000 

a) στον δημόσιο 
τομέα

" 170.500 169.000 167.500 166.800 167.100      167.100 

β) στον ιδιωτικό 
τομέα μη 
γεωργικό

" 221.905 224.058 223.259 224.160 226.647      229.900 
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γ) στον ιδιωτικό 
γεωργικό τομέα

" 542.000 542.000 542.000 542.000 542.000      542.000 

ΑΝΕΡΓΙΑ
Σύνολο Ανέργων Αριθμός 149.667 149.486 147.708 145.143 142.161      142.821 
Δικαιούχοι 
επιδόματος 
ανεργίας

" 11.360 11.297 10.334 9.857 9.659         9.540 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Ποσοστά 
ανεργίας

% 13,81 13,9 13,6 13,46 13,18 13 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
Μέσος μισθός 
στον δημόσιο 
τομέα

λεκ 28.950 31.400 31.850 31.850 35.650        35.650 

Κατώτατος 
μισθός

" 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000        14.000 

Επίδομα ανεργίας " 5.240 5.240 5.240 5.240 5.240         5.240 
Μέση οικονομική 
βοήθημα ανά 
οικογένεια
- ολόκληρο 
βοήθημα

λεκ 2.477 2.883 2.621 2.536 2.482         2.418 

- μερικό βοήθημα " 1.995 1.960 1.747 1.784 1.835         1.622 

5.3. Επίπεδα Μισθών - Κοινωνική ασφάλιση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007

Το εργατικό δυναμικό, το τελευταίο τρίμηνο του 2007 ήταν  1081.8 χιλιάδες σε σύγκριση 
με το τρίτο τρίμηνο του ιδίου έτους που ήταν 1077.9 χιλιάδες. Αυτή η αύξηση οφείλεται 
κυρίως στην αύξηση των εργαζόμενων που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα καθώς 
και η αύξηση των καταγεγραμμένων ανέργων. συγκρίνοντας τα στοιχεία με το τρίτο 
τρίμηνο, στο τελευταίο τρίμηνο υπάρχει μια αύξηση  των απασχολούμενων στον ιδιωτικό 
μη γεωργικό τομέα της τάξεως 3,253 εργαζόμενων που απασχολούνται κυρίως στην 
βιομηχανία επεξεργασίας , Οικοδομή, Υγεία, χρηματοοικονομικές δραστηριότητες κ.α. Ο 
αριθμός των εργαζόμενων που απασχολούνται στον δημόσιο και Ιδιωτικό μη γεωργικό 
τομέα παραμένει στα ίδια επίπεδα. 

Το τρίτο τρίμηνο του 2007 υπήρξε μια αύξηση του επίπεδου της απασχόλησης, έτσι ο 
αριθμός των εργαζόμενων έφτασε στις 936.000. Η απασχόληση αυξήθηκε με υψηλούς 
ρυθμούς στον βιομηχανικό τομέα και σε αυτών των υπηρεσιών. Η απασχόληση στον βι-
ομηχανικό τομέα αυξήθηκε με 7% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της αύξησης με 10% 
στην βιομηχανία εξόρυξης και επεξεργασίας.  Στον τομέα των υπηρεσιών-ξενοδοχείων, 
ο Δείκτης της απασχόλησης σημείωσε μια αύξηση 8%.
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Στο τέλος του τετάρτου τριμήνου, ο αριθμός των ατόμων που έχουν καταγράφει σαν 
άνεργοι που αναζητούν εργασία αυξήθηκε από 142,161 σε 142,821 επηρεάζοντας τα 
ποσοστά ανεργίας σε 13,20%.

Το μέσο επίπεδο της οικονομικής βοήθειας για κάθε οικογένεια αυτό το τρίμηνο έχει μια 
σχετικά μικρή μείωση σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο από 4,217 σε 4,040 λεκ.
Ο Κατώτατος μισθός αυτό τρίμηνο με βάση την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου 
Αρ.245 ημερ 27.04.2006 “περί καθορισμού του κατώτατου μισθού εθνικής εμβέλειας” 
παραμένει 14.000 λεκ η γύρω στα 115 € το μήνα. 
Επίσης το επίδομα ανεργίας παραμένει ίδιο 5,240 λεκ η 43 € το μήνα. 
Ο Μέσος μισθός στον δημόσιο τομέα παραμένει ίδιος , δηλ 35,650 λεκ η 292 €.

Δείκτης απασχόλησης και εισοδήματος

Κωδικός Περιγραφή δείκτη 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
I Πληθυσμός στις 1 

Ιανουαρίου (000 άτομα).
3,401 3,063 3,112 3,145 - - - -

III Πληθυσμός σε ηλικία 
δουλειάς

1,939 1,767 1,767 - - - - -

IV Εργατική δύναμη ικανή για 
εργασία

1,283 1,101 1,092 1,093 1,088 1,086 1,081 1,082

V Σύνολο εργαζόμενων ανά 
τομέα της οικονομίας

1,068 921 920 927 931 932 933 -

V.a Γεωργία, ψάρεμα. 767 532 531 - - - - -
V.b Ορυχεία, βιομηχανική 

επεξεργασία, ηλεκτρική 
ενέργεια.

59 71 70 - - - - -

V.c Οικοδομή. 13 56 56 - - - - -
V.d Μεταφορά και 

τηλεπικοινωνίες.
25 32 32 - - - - -

V.e Υπηρεσίες. 67 83 83 - - - - -
V.f Εκπαίδευση , Υγεία κα. 70 77 75 - - - - -
V.g Άλλα 66 71 71 - - - - -
VI Σύνολο απασχολούμενων 

(000).
1,068 921 920 927 931 932 933 939

VI.a τομέα υγείας 191 189 186 184 176 175 168 167
VI.c Ιδιωτικό τομέα μη 

γεωργικό
116 205 208 204 213 215 542 229

VI.b Ιδιωτικό γεωργικό τομέα 761 526 526 534 542 542 223 542
VII Ποσοστό συμμετοχής 

στην συνολική εργασία %.
55 52 52 - - - - -

VII.a Γυναίκες. 44 40 40 - - - - -
VII.b Άνδρες. 66 64 64 - - - - -
VIII Σύνολο εγγεγραμμένων 

ανέργων (000).
215 181 172 166 157 154 148 143

VIII.a Ποσοστά ανεργίας 17 16 16 15 14 14 14 13
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Προσωπικό5

IX Συνολικά μηνιαία 
εισοδήματα

- - - - - - - -

IX.a Μέσος μισθός στο 
δημόσιο τομέα

14,963 17,218 20,923 21,324 25,331 27,333 31,850 35,650

IX.b Κατώτατος μισθός. 7,000 7,580 9,400 9,730 10,080 11,800 14,000 14,000
IX.c  Μέσος μηνιαίος μισθός 

δημόσιων υπαλλήλων
15,075 17,251 19,998 - - - - -

IX.d Μέσος μηνιαίος μισθός 
για μη δημόσιους 
υπαλλήλους

15,478 17,068 18,737 - - - - -

Επί του παρόντος ισχύει ο νόμος Αρ 9136, ημερ 11.09.2003 « περί συλλογής των υποχρε-
ωτικών εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων και υγειονομικής περίθαλψης στην Αλβανική 
Δημοκρατία»

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα τα όρια των μισθών είναι όπως παρακάτω:
 
Κατώτατος μισθός      14.000 leke
Ανώτατος μισθός        70.000 leke.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1-Κοινωνική Ασφάλιση 20 % 9.5 % 29.5 %

2-Υγειονομική Περίθαλψη 1.7 % 1.7 % 3.4 %

ΣΥΝΟΛΟ 21.7 % 11.2 % 32.9 %

Φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο είναι όπως παρακάτω:
            0      -       30.000       10%     του ποσού πάνω από    100.000    λεκ
           30.001+                      10%     του μισθού .
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ΠΑΡΑΛΙΕΣ:
Οι καταλληλότερες παραλίες για οικογενειακές διακοπές είναι αυτές της Αδριατικής, 
Βελιπογια, Δυρραχίου, Golemi, Divjakë, η Νεα Πλαζ της Αυλώνας κ.α. Η περιοχή του Ιόνιου 
χαρακτηρίζεται από αισθησιακές παραλίες και συχνάζουν κυρίως νέοι. Αυτές οι παραλί-
ες προσφέρονται για καταδύσεις, βόλτες με πλοιάρια κ.α τέτοια έννοια η πλαζ Dhërmi, 
Jali, Χιμάρα,  Qeparoit, Borshit, Αγίων Σαράντα, Ξαμιλια κ.α. Τα Αλβανικά παράκτια δίνουν 
την δυνατότητα στους φυσιολάτρες να απολαύσουν την φύση και τα τοπία, ευνοεί τον 
οίκο τουρισμό και την παρατήρηση των θαλάσσιων πτηνών, κυρίως στον υδροβιότοπο 
της Karavastasë, στο Kunë-Vainit στην Lezhë κ.α.

Μουσεία 

Τίρανα
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
Sheshi Skenderbe - Tel 0355 4 223446,228 389.
Ωράριο επίσκεψης 09.00 - 12.30, 17.00 - 19.00   Κλειστό την Δευτέρα
Εθνικό Μουσείο Αλβανικών Γραμματοσημάτων
Tel 0355 4 229 696 - Οράριο επίσκεψης 08.00 - 16.00 Κλειστό Σάββατο Κυριακή

Μουσείο Φυσικών Επιστήμων
Rr. Kavajes - Tel 0355 4 229 028
Ωράριο επίσκεψης 08.00 - 15.00 - Κλειστό Σάββατο Κυριακή

Αρχαιολογικό Μουσείο
Sheshi Nen Tereza - Tel 0355 4 240 711
Ωράριο επίσκεψης 00.08 -15.00 - Κλειστό Σάββατο Κυριακή

Ψηφιδωτό Τιράνων
Rr Naim Frasheri - Tel 0355 4 266 207,226 005
Επισκέψιμο οποιαδήποτε στιγμή

Βοτανικός Κήπος
Rr Komuna e Parisit  9
Tel 0355 4 225 287 - Κλειστό επίσκεψης 80.00 - 14.00

Εθνική Πινακοθήκη
Rruga “Bulevardi Deshmoret e Kombit “
Tel 0355 4 226 005 - Ωράριο επίσκεψης 90.00 - 13.00,
17.00 - 20.00 - Την Πέμπτη 17.00 - 20.00 Κλειστό την Δευτέρα
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Δυρράχιο
Αρχαιολογικό Μουσείο
Lagjia nr 1 , Rr Taulantia - Tel 0355 52 222 53
Ωράριο επίσκεψης 80.00 - 16.00 - Κλειστό Σάββατο Κυριακή

Μουσείο λαϊκού πολιτισμού
Lagjia Nr 1,Rruga “Colonel Tomson”
Tel 355 52 23150 - Ωράριο επίσκεψης 08.00 - 14.00  Κλειστό Σάββατο Κυριακή

Αμφιθέατρο Δυρραχίου
Ανοιχτό για τους επισκέπτες χωρίς είσοδο

Σκόδρα
Μουσείο Ιστορίας Σκόδρας
Rr “Oso Kuka” Nr 12 - Ωράριο επίσκεψης 09.00 - 13.00 - Κλειστό Σάββατο, Κυριακή - Tel 
0355 22 43213

Μουσείο Rozafe στο κάστρο
Ωράριο επίσκεψης 09.00 - 19.00 - Κλειστό την Κυριακή

Φωτογραφική έκθεση Marubi
Lagjia “Vasil Shanto”, Rr “Muamet Gjollesha”
Tel 355 22 43467 - Ωράριο  08.00 16.00
Κλειστό Σάββατο Κυριακή

Κρουγια
Μουσείο “Γεώργιος Καστριώτης”
Ωράριο επίσκεψης 09.00 - 13.00 και 15.00 - 18.00
Κλειστό την Δευτέρα

Μουσείο Εθνογραφίας
Ωράριο επίσκεψης 09.00 - 13.00 και 15.00 - 18.00,
Κλειστό την Δευτέρα

Μπεράτι
Μουσείο θρησκευτικών εικόνων “Onufri”
Καθεδρικός Ναός Παναγιάς στο κάστρο - Lagjia Kala - Ωράριο επίσκεψης
08.00 - 16.00 - Κλειστό την Δευτέρα - Tel 0355 32 43022 

Μουσείο Εθνογραφίας
Lagjia 13 Shtatori - Ωράριο επίσκεψης 09.00 - 13.00, και 13.00
19.00 - Κλειστό την Δευτέρα - Tel 0355 32 32224
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Κορυτσά
Μουσείο Εθνογραφίας
Ωράριο επίσκεψης 09.00 - 13.00 και 15.00 - 18.00

Μουσείο Μεσαιωνικής Τέχνης
Lagjia 2, Rr” Sotir Peci” - Ωράριο επίσκεψης 09.00 - 13.00 dhe
17.00 - 18.00 - Tel 0355 82 43022 - Κλειστό την Δευτέρα

Μουσείο Εθνικής Παιδείας
Lagjia 12 , Bulevardi “Shen Gjergji”
Ωράριο επίσκεψης 09.00 - 13.00 και 15.00 - 18.00,
Κλειστό την Δευτέρα - Tel 355 82 3022

Σπίτι Μουσείο του ζωγράφου “Vangjush Mio”
Lagjia nr 3 Rruga “Spiro Ballkameni”
Ωράριο επίσκεψης 09.00 - 13.00 και 15.00 - 18.00
Κλειστό την Κυριακή - Tel 0 355 82 43 32

Μουσείο Προϊστορίας Κορυτσά
Lagjia Nr 3 Rr “Mihal Grameno” - Ωράριο επίσκεψης 08.00 - 16.00
- Κλειστό Σάββατο Κυριακή- Tel 0355 82 43185

Μουσείο Συλλογής Bratko
Ωράριο επίσκεψης 09.00 - 13.00 και 15.00 - 18.00
Κιν. 0692156561

Το Σπίτι του Φωτογράφου Kristaq Sotiri
Ωράριο επίσκεψης 09.00 - 13.00 και 15.00 - 17.00
Tel 0355 82 47395

Αυλώνα
Εθνογραφικό Μουσείο
Lagjia “Hajro Cakerri” ,Rr “Ceno Sharra” - Tel 033 33 23514 - Ωράριο επίσκεψης 09.00 - 
13.00 και 17.00 - 20.00 - Κλειστό την Κυριακή

Μουσείο Ιστορίας Αυλώνα
Tel 0355 33 23534
Ωράριο επίσκεψης 09.00 - 13.00 και 15.00 - 17.00

Μουσείο Ανεξαρτησίας
Lagjia “Panvarsia” Rr “Sadik Zotkaj” - Tel 0355 33 29419
Ωράριο Επισκεψης.09.00 - 13.00 dhe 17.00 - 20.00  Κλειστό την Δευτέρα
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Αργυρόκαστρο
Μουσείο οπλών Στο κάστρο
Ωράριο επίσκεψης 08.00 - 16.00 Κλειστό Σάββατο Κυριακή
Tel 0355 84 624 60

Εθνογραφικό Μουσείο
Lagjia “Palorto” - Ωράριο επίσκεψης 09.00 - 19.00
Κλειστό Δευτέρα και Τρίτη - Tel 0355 84 624 60

Άγιοι Σαράντα
Ψηφιδωτά της πόλης - Πάντα Ανοικτό

Βουθρωτό
Αρχαιολογικό Πάρκο Βουθρωτού
Πάντα ανοικτό 

Φοινίκη
Αρχαιολογικό Πάρκο Βουθρωτού(Foinike). Πάντα Ανοικτό 

Fier
Αρχαιολογικό Πάρκο και Μουσείο Απολλωνίας
Tel 0 38 450 420, Ωράριο επίσκεψης 80.00 - 15.30
Κλειστό Δευτέρα και Τρίτη

Lezhe
Ο τάφος του  Skenderbei (Γεωργίου Καστριώτη)
Lagjia “Skenderbej” - Ωράριο 09.00 13.00 dhe 15.00 18.00

Elbasan
Εθνογραφικό Μουσείο Elbasan
Rr “28 Nendori”Sheshi “Aqif Pasha”
Tel 355 545 9626 - Ωράριο επίσκεψης 09.00 13.00 και 15.00 17.00
Κλειστό την Κυριακή

Kavaje
Εθνογραφικό Μουσείο Kavaje
Rr “Zguraj “ - Tel 355 32 43022
Ωράριο επίσκεψης 08.00 16.00 - Κλειστό Δευτέρα

Lushnja
Σπίτι Μουσείο του συνεδρίου Lushnje
Rr “Kongresi I Lushnjes “
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Ωράριο επίσκεψης 08.00 16.00 Κλειστό την Κυριακή

Σημεία εισόδου στην Αλβανία
Στην Αλβανική Δημοκρατία μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση μέσο εναέριων, υδάτινων, 
χερσαίων οδών.

Εναέρια οδός:
Ο Διεθνές αερολιμένας είναι αυτός της “Nënë Tereza”  Rinas, που βρίσκεται 25 χλ βο-
ρειοδυτικά των Τιράνων. Η σύνδεση του αεροδρομίου  “Nënë Tereza”  και των Τιράνων 
γίνεται μέσο των ταξί ( Η αξία της διαδρομής φτάνει μέχρι 20€)
αερολιμένας  “Nënë Tereza” Tel. & Fax. 00355 4 / 362137, 371201,234854.
Web site: www.aeroport.com.al
E-mail: eleka@aeroport.com.al

Στον Αερολιμένα  “Nënë Tereza” - Rinas λειτουργεί κατάστημα DUTY FREE. Οι εκτελωνι-
στικές πράξεις στο αεροδρόμιο λειτουργούν 24 ώρες χωρίς διακοπή.

Οι αεροπορικές εταιρίες που λειτουργούν στα Τίρανα είναι:
ALBANIAN AIRLINES
Rruga: “Dëshmoret e 4 Shkurtit”, Tel. 00 355 4 235162,233 494
Fax 00 355 4 235138,228 461 Προορισμοί Αθήνα, Μπωλωνια, Φρανκφούρτη, Κωνσταντι-
νούπολη, Πριστινα, Ρώμη, Τορίνο, Μιλάνο, Ζυρίχη.
ADA AIR
Rr“Durrsit” Nr 11, Tel. 00 355 4 233421, Fax. 00 355 4 240 888
Tel 00 355 4 256 111, Προορισμός Μπάρι
ADRIA AIRWAYS
Qendra Tregtare ETC, Tel 00 355 4 272666
Προορισμός Λιουμπλιάνα
ALITALIA
Bulevardi Dëshmorët e Kombit Hotel ”Europapark”,
Tel. 00 355 4 230023, Fax 257061 .
Προορισμός Ρώμη, Μιλάνο.
AUSTRIAN AIRLINES
Bulevardi Dëshmorët e Kombit Hotel ”Europapark ”,
Tel.00 355 4 235029 , 235028 ,Fax 235 026
Προορισμός Βιέννη.
MALEV
Rr “ Abdi Toptani”Torre Drin kati i dyte
Tel.00 355 4 234163,227900,Fax 234578
Προορισμός Βουδαπέστη
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OLYMPIC AIRWAYS
Bul.”Zogu I”, VEVE Centër,kati i 2 Tel.00 355 4 228960 / 61
Fax. 00 355 4 228959, Προορισμός Αθήνα.
TURKISH AIRLINES
Sheshi Skëndërbej Hotel “Tirana International”,
Tel.Fax 00 355 4 240964,Tel 234 902
Προορισμός Κωνσταντινούπολη
HEMUS AIR
Rruga e Durrësit, Tel. 00 355 4 230 410
Fax. 00 355 4 267 989, Προορισμός Σόφια
JAT
Rr “Abdi Toptani “Torre Drin
Tel. 00 355 4 234 163, 227 900
Fax 00 355 4 234 578
Προορισμός Βελιγράδι
BELE AIR
Bulevardi Zogu I pare
Tel 00355 4 240 227, Fax 00355 4 240 213
Προορισμοί Γενεύη,Πίζα, Βερόνα, Bergamo, Trieste, Ρώμη
British AIRWAYS
Προορισμός Λονδίνο αεροδρόμιο Gatwick
CLUB AIR
Rr “Durrësit” Nr 210
Tel 00355 4 239 982 /238 984, Fax 00355 4 239 965
Προορισμός Φιρεντσε Βερόνα

Θαλάσσια Οδός
Στην Αλβανία έχει πρόσβαση με πλοία από τα παρακάτω λιμάνια.
Λιμάνι Δυρραχίου, συνδέεται με τα ιταλικά λιμάνια Μπάρι, Ανκονα, Τριετή
Tel Fax 00 355 52 13115,0355 52 24470
Λιμάνι ANKONE
Πλοίο Adria Feri
Tel Fax 052 27333
Λιμάνι BARI
Εταιρία Venturis Feri
μέσω πρακτορείου  DUNI Tel 0355 52 24 900
Εταιρία Merlines
μέσω πρακτορείου  Adria Shiping Tel 00 355 52 28610
Εταιρία Azzuro Lines
μέσω πρακτορείου  San Nikolla Tel 00 355 52 30383
Εταιρία D& P feris
μέσω πρακτορείου  Magelan Shiping Tel 00 355 52 36300
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Fax 0355 52 30836
Λιμάνι Trieste
Εταιρία Lion Lines
μέσω πρακτορείου  KAD
Tel Fax 0355 52 25154
Οι εκτελωνιστικές πράξεις σε αυτό το τελωνείο γίνονται 24 ώρες χωρίς διακοπή
Λιμάνι Αυλώνας, συνδέεται με το Μπριντεζι
Tel 00 355 33 29418,Fax 29417, Tel24521
Λιμάνι Μπριντεζι
Πλοίο Capedan ALEKSANDROS
μέσω πρακτορείου  Albania Series Tel Fax 0355 33 29937
Πλοίο Europa 1
μέσω πρακτορείου  Gerveni Travell Tel 0355 33 22160
Οι εκτελωνιστικές πράξεις σε αυτό το τελωνείο γίνονται μέχρι τις 22.00
Λιμάνι Αγίων Σαράντα, Προορισμός νησί Κέρκυρας.
Πλοίο Kristi
Πλοίο Skenderbej
Πλοίο Sotiraqi κάνει μεταφορές και αυτοκινήτων
μέσω πρακτορείου  “Shkendia Travel”
Οι εκτελωνιστικές πράξεις σε αυτό το τελωνείο γίνονται μέχρι τις 22.00

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
EUROPCAR
Rr e ‘’Durrësit ‘’, L61
Tel 00 355 4 22 78 88, 22 63 70
ALBRENTCAR
Rr ‘’Sami Frashëri’’, pallatet Agimi
Tel 00 355 4 22 81 66
AVIS
Bulevardi ’’ Dëshmorët e Kombit në Hotel Europa Park
Aeroporti “ Nen Tereza” ne Rinas
Tel 00 355 4 23 50 11
SIXT
Rruga e Kavajës Brenda Volsvagenit
Tel 00 355 4 259 020, Fax 233 650
HERTZ
Rr Ded Gjo Luli mbas Muzeut Kombëtar
Tel Fax 00 355 4 255028

Χερσαία οδός
Στην Αλβανική Δημοκρατία, Υπάρχει πρόσβαση μέσω των παρακάτω γειτονικών κρατών:
KOSOVA
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Τελωνείο Morinë, συνδέει το Kukësi με Prizrenin.
Οι εκτελωνιστικές πράξεις σε αυτό το τελωνείο γίνονται 24 ώρες το 24-ωρο

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
μέσω του τελωνείου Hani i Hotit, συνδέει τη Σκόδρα με τη Pogoricë. Οι εκτελωνιστικές 
πράξεις σε αυτό το τελωνείο γίνονται μέχρι τις 19.00.
- μέσω του τελωνείου Murriqan, συνδέει τη Σκόδρα με τη Ulqinin.
Οι εκτελωνιστικές πράξεις σε αυτό το τελωνείο γίνονται μέχρι τις 22.00.
- μέσω του τελωνείου Vermoshit, συνδέει την περιoχή Kelmendi στην Αλβανία και την 
Plavë και Gucinë στο Μαυροβούνιο. Οι εκτελωνιστικές πράξεις σε αυτό το τελωνείο 
γίνονται μέχρι τις 22.00.
FYROM
- μέσω του τελωνείου Qafë Thanë, συνδέει την Pogradeci, Librazhdi, Elbasani και 
Strugë.
Οι εκτελωνιστικές πράξεις σε αυτό το τελωνείο γίνονται μέχρι τις 22.00
- μέσω του τελωνείου Tushemishtit, μέσο του νότιου μέρους της Οχρίδας συνδέει το 
Πόγραδετς με Shën Naumin και την πόλη Ohrin.
Οι εκτελωνιστικές πράξεις σε αυτό το τελωνείο γίνονται μέχρι τις 22.00
- μέσω του τελωνείου Bllatë, συνδέει την Peshkopi με την Dibrë e Madhe. Οι εκτελωνι-
στικές πράξεις σε αυτό το τελωνείο γίνονται μέχρι τις 22.00
- μέσω του τελωνείου Goricë, περνάει την βόρεια Μεγάλη Πρέσπα και συνδέει την περι-
οχή Otoshevon και άλλα μέρη της FYROM.
Οι εκτελωνιστικές πράξεις σε αυτό το τελωνείο γίνονται μέχρι τις 19.00
ΕΛΛΑΔΑ
- μέσω του τελωνείου Kapshticë, συνδέει την Κορυτσά με την Θεσσαλονίκη 
Οι εκτελωνιστικές πράξεις σε αυτό το τελωνείο γίνονται 24 ώρες το 24-ωρο
μέσω του τελωνείου Kακαβιάς, συνδέει το Αργυρόκαστρο με τα Ιωάννινα.
Οι εκτελωνιστικές πράξεις σε αυτό το τελωνείο γίνονται 24 ώρες το 24-ωρο.
- μέσω του τελωνείου Qafë Boti, συνδέει την Κονισπολη με τις Φιλιάτες.
Οι εκτελωνιστικές πράξεις σε αυτό το τελωνείο γίνονται μέχρι τις 22.00
- μέσω του τελωνείου Tρεις Γέφυρες, συνδέει την περιοχή της Πρεμετής και Λεσκοβίκι 
με την Κόνιτσα.
Οι εκτελωνιστικές πράξεις σε αυτό το τελωνείο γίνονται μέχρι τις 22.00
Μερικά πρακτορεία λεωφορείων που κάνουν διεθνείς μετακινήσεις:
DRITA
Rr “Ded Gjon Luli
Tel 00 355 4 251 277, Fax 00 355 4257 663
Προορισμός Τέτοβο καθημερινά
HELLOS
Bul “Zogu I pare” Ne66
Tel 00355 4 231222, Fax 00355 4 231999
Προορισμός Αθήνα, Μιλάνο, Θεσσαλονίκη καθημερινά
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JOY TRAVEL
Rruga Sulejman Delvina Tel fax 00 355 4 273030,
Προορισμός Αθήνα καθημερινά.
Αφετηρία γραφεία πρακτορείου
ALBANIA INTERLINES
Bul “Zog I”,
Tel 00355 4 222272
Προορισμός Αθήνα καθημερινά 
KLID BALLKAN INTERBUS
Rr “Abdi Toptani”
Tel 00355 4 235440,235491, Fax 00355 4 222228
Προορισμός Αθήνα, Ρώμη
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Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Χαρακτηριστικά Περιφέρειας Αργυροκάστρου

Γεωγραφία:
Η περιφέρεια του Αργυροκάστρου έχει μια κεντρική θέση στην Νοτιοανατολική Αλβανία. 
Η έκταση της περιοχής είναι 2880 χμ2. Τα διοικητικά διαμερίσματα της Περιφέρειας 
Αργυροκάστρου είναι οι 3 Νομοί (Αργυροκάστρου, Τεπελενίου, Πρεμετής), 6 Δήμοι (Αρ-
γυροκάστρου, Λιμποχόβου, Πρεμετής, Κελτσούρα, Τεπελενίου, Μεμαλια), 26 Κοινότητες 
και 258 χωριά. 

Τα νοτιοανατολικά σύνορα κυρίως του Αργυροκάστρου και Πρεμετης είναι τα εθνικά 
σύνορα με την Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα είναι διοικητικά σύνορα, δυτικά και νοτιοδυ-
τικά συνορεύει με τους νομούς Αγίου Σαράντα και Δέλβινου, βορειοδυτικά με το νομό 
Μπαλσί, στον βορρά με τον νομό Μπερατίου και βορειοανατολικά και ανατολικά με τους 
νομούς Σκραπαρίου και Κολόνιας.

Η περιφέρεια Αργυροκάστρου έχει μια προνομιακή γεωγραφική θέση και μπορεί να θεω-
ρηθεί ως το σημείο που συνδέει την Αλβανία με την Ευρώπη μέσω των τριών συνοριακών 
σταθμών (Κακαβιά, Τρεις Γέφυρες, Σοπική) έτσι διευκολύνεται η διέλευση των τουριστών 
στην περιοχή. Επίσης το Αργυρόκαστρο απέχει 60 χλμ από το λιμάνι των Αγίων Σαράντα 
και μόνο 150 χλμ από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Η περιφέρεια εκτείνεται στο κέντρο 
της Νότιας Αλβανίας και σε αυτήν βρίσκονται 2 από τις σημαντικότερες κοιλάδες της 
Νότιας Αλβανίας, αυτή της Άνω Βιώσας και αυτή του ποταμού Δρινου. Ακριβώς σε αυτές 
οι περιοχές κατοικούνται από το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Περιφέρειας 
Αργυροκάστρου και συγχρόνως είναι οι περιοχές όπου λαμβάνουν χώρα οι κυριότε-
ρες οικονομικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, όπου επικεντρώνονται οι κυριότερες 
αγροτικές καλλιέργειες, όπου υπάρχουν τα βιομηχανικά και διοικητικά κέντρα.

Γεωγραφική θέση του Νομού Αργυροκάστρου 
Geographic location of Gjirokastra District

Ονομασία
Name

Μοίρα
Degree

Τοποθεσία
Place

Χωριό
Village

Υψόμετρο πάνω από το επίπεδο της 
θάλασσας (m)/ Hight above the sea level

Πλάτος/ Latitude
Βορράς /North 490 13’50” Zagoria Doshnic 1295
Νότος /South 39047’10” Drop.Siperm Sotire 1806

Μήκος/ Longitude
Ανατολη/East 20027’50” Pogo Spook 2199
Δυση/West 19053’10” Cardin Golem 1568

Ο Νομός Αργυροκάστρου εκτείνεται στην Νοτιοανατολική Αλβανία και είναι ένα από τους 
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τρις νομούς της Περιφέρειας Αργυροκάστρου. Από διοικητική άποψη ο Νομός Αργυρο-
κάστρου αποτελείται από 2 Δήμους ( Δήμος Αργυροκάστρου, Δήμος Λιμποχόβου), 11 Κοι-
νότητες (Αντιγόνια, Τσέπο, Άνω Δρόπολη, Κάτω Δρόπολη, Λαζαράτι, Λιμπόχοβο κέντρο, 
Λιουντζούρια, Όντριε, Πιτσάρι, Παγώνι, Ζαγοριάς ) και 95 χωριά. Παραδοσιακά η πόλη του 
Αργυροκάστρου υπήρξε το κέντρο της Περιφέρειας Αργυροκάστρου. Το υψόμετρο της 
πόλης Αργυροκάστρου είναι 400 μ πάνω από το επίπεδο της θάλασσας.

Ο Νομός Τεπελενίου εκτείνεται στην Νοτιοανατολική Αλβανία. Ο Νομός Τεπελενίου από 
γεωγραφική άποψη συνορεύει :
• Βόρειο-ανατολικά με τον Νομό Μπερατίου,  
• Βόρειο-δυτικά με τον Νομό Μαλακάστρας,
• Δυτικά με τον Νομό Αυλώνας 
• Νότια με τον Νομό Αργυροκάστρου
• Ανατολικά με τον Νομό Πρεμετής.
Από διοικητική άποψη ο Νομός Τεπελενίου αποτελείται 2 Δήμους (Δήμος Τεπελενίου και 
Μεμαλιαι), 8 Κοινότητες ( Τεπελένι κέντρο, Μεμαλιαι Χωριό, Μπουζ, Λιουφτίνια, Κράχες, 
Κεσαράτι, Λιόπες, Κουρβελέσι) και 77 χωριά.

Γεωγραφική θέση Νομού Τεπελενίου
Geographic  location  of Tapeline  District

Ονομασία
Name

Μοίρα
Degree

Τοποθεσία
Place

Χωριό
Village

Πλάτος/ Latitude
Βορράς/North 40033'00" Allkomemaj Krahës
Νότος/ South 40010'00" Hormovë Qendër

Μήκος/ Longitude
Ανατολή/ East 20030'00" Shalës Buz
Δύση/ West 19045'00" Nivicë Kurvelesh

Ο Νομός Πρεμετής εκτείνεται στην Νοτιοανατολική Αλβανία και είναι ένας από τους 
τρεις νομούς της Περιφέρειας Αργυροκάστρου.
Ο Νομός Πρεμετής συνορεύει:
• Βόρεια με τους νομούς Σκρεπερίου και Κορυτσάς
• Νότια με τον νομό Κολόνιας.
• Βορειοδυτικά με τον νομό Μπερατίου.
• Δυτικά με το νομό Τεπελενίου.
• Νότια με τον νομό Αργυροκάστρου
• Νότιο-ανατολικά με την Ελλάδα περιοχή Κονίτσης.

Το υψόμετρο από το επίπεδο της θάλασσας είναι 804 μ, 100 μ πιο ψηλά από το μέσο 
υψόμετρο της χώρας.
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Ο Νομός Πρεμετής είναι ορεινή κυρίως περιοχή. Τα  κυριότερα βουνά είναι αυτό της 
Νemërçka  ( το υψηλότερο σημείο είναι 2482m και είναι το υψηλότερο σημείο του Νο-
μού Πρεμετής) και το Βουνό Dhëmbel (υψηλότερο σημείο 2080m). Βουνό Trebeshinës 
(υψηλότερο σημείο 1922 m). Τα τρία αυτά βουνά αποτελούν την οροσειρά Trebeshinë- 
Dhëmbel - Nemërçkë.

Σημαντικότερος ποταμός είναι αυτός της Βιώσας (Aώος), ο οποίος πηγάζει από τα ελλη-
νικά βουνά και διασχίζει την Πρεμετή για 58 χλμ.
Η έκταση του Νομού Πρεμετής είναι 929 χλμ2.

Γεωγραφική θέση Νομού Πρεμετής
Geographic location of Përmet District

Ονομασία
Name

Μοίρα
Degree

Τοποθεσία
Place

Χωριό
Village

Πλάτος/ Latitude
Βορράς 40030'00" Bubës Ballaban
Νότος 40038'20" Vllahopsillotere Carcovë

Μήκος/ Longitude
Ανατολή 20005'00" Zavalan Frashër
Δύση 20036'00" Limar Deshnicë

Ο Νομός Πρεμετής από διοικητική άποψη αποτελείται από 2 Δήμους (Πρεμετής και Κελ-
τσίρας) 7 Κοινότητες (Ballaban, Sukë, Deshnicë, Piskovë, Frashër, Petran, Carcovë) και 
99 χωριά.

Η έκταση της Περιφέρειας Αργυροκάστρου είναι 2880 χλμ2 και πληθυσμό 161.842 κάτοι-
κοι. Η μέση πυκνότητα του πληθυσμού είναι 56 κατοικοι/χλμ2 γεγονός είναι πως ο μισός 
πληθυσμός είναι συγκεντρωμένος σε λοφώδεις περιοχές και κυρίως σε υψόμετρο από 
300 - 500 μ παρά σε πιο χαμηλό υψόμετρο αυτό των 100 - 300 μ. Η πληθυσμιακή αύξηση 
κυμαίνεται σε ευρεία όρια και αυτό οφείλεται σε πολλές αιτίες και επιρροές. Στην πόλη 
του Αργυροκάστρου ο πληθυσμός αυξάνεται κατά 14-15%, ενώ σε άλλες περιοχές όπως 
στον Νομό Τεπελενίου η τάση είναι 18-19%. Παρατηρείται πως αυτός ο συντελεστής 
έχει την τάση να μειώνεται. Η μέση ηλικία είναι 27 χρόνια.

Ο Νομός Αργυροκάστρου έχει πληθυσμό 83,134 κάτοικοι και έκταση 1.137χλμ2 η μέση 
πυκνότητα του πληθυσμού είναι 73 κάτοικοι/χλμ2. Ο πληθυσμός στον Δήμο Αργυροκά-
στρου είναι 38,521 κάτοικοι ενώ στα 95 χωριά είναι 44,613 κάτοικοι. Ο αριθμός των 
οικογενειών σε νομαρχιακό επίπεδο είναι 20.951.

Ο Νομός Αργυροκάστρου έχει πληθυσμό 41,983 κάτοικοι και έκταση 817 χλμ2 . Η μέση 
πυκνότητα του πληθυσμού είναι 51 κατοικοι./χλμ2 το μέσο υψόμετρο είναι 732μ πάνω 
από το επίπεδο της θάλασσας. Ο πληθυσμός στον Δήμο Τεπελενίου και Μεμαλιαι είναι 
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15,572 κάτοικοι και στις Κοινότητες 26.411 κάτοικοι. Το κέντρο του Νομού είναι η πόλη 
Τεπελενίου. Ο αριθμός των οικογενειών σε νομαρχιακό επίπεδο είναι 10.772.

Ο Νομός Πρεμετής έχει μια έκταση 804 χλμ2 και έναν πληθυσμό 36.725 που κατοικούν 
σε 2 πόλεις και 99 χωριά Οι πόλεις είναι: Πρεμετή με 10.811 κάτοικους και Κελτσίρα 
5.035 κάτοικους. Ο πληθυσμός των χωριών είναι 20,879 κάτοικοι. Η μέση πυκνότητα του 
πληθυσμού είναι  46 κατοικοι/χλμ2.
Ο αριθμός των οικογενειών σε νομαρχιακό επίπεδο είναι 9.069.
Ο μέσος αριθμός ατόμων που αποτελούν μια οικογένεια είναι 3,7 άτομα/οικογένεια και 
στο χωριό είναι 4,7 άτομα/οικογένεια.

Η διανομή του πληθυσμού στην περιφέρεια Αργυροκάστρου
Population distribution in Gjirokastra District

Νομός /District Αργυρόκαστρο Πρεμετή Τεπελένι
Σύνολο 83,134 36,725 41,983
Δήμος/ Municipality 38,521 15,846 15,572
Κοινότητα/ Communes 44,613 20,879 26.411
Περιφέρεια/ COUNTY 161.842

Οικονομία
Εργατική δύναμη στην περιφέρεια Αργυροκάστρου
Work Force in Gjirokaster County

Σύνολο
TOTAL

Αργυρόκαστρο Πρεμετη Τεπελένι
83,134 36,725 41,983

Ενεργός πληθυσμός / Active People 29,575 19,467 20,747
Ενεργός πληθυσμός / Active People 29,575 19,467 20,747
Άνεργοι / Unemployed 3,000 12,843 2,106
Εργαζόμενοι / Employees 7,273 6,625 3,189

Οι κυριότεροι τομείς της οικονομίας στον Νομό Αργυροκάστρου:
α) Εμπόριο, β) Κτηνοτροφία, γ) Γεωργία

Η κυριότερη οικονομική δραστηριότητα στα χωριά είναι η γεωργία η οποία είναι και η 
κυριότερη πηγή  εισοδήματος για τον πληθυσμό στα χωριά. Η Κτηνοτροφία είναι και 
αυτή μια από της σημαντικότερες πήγες εισοδήματος .55% τον αγροτών έχουν ζώα , 
40% έχουν αγελάδες και το 5% ασχολούνται και με άλλες αγροτικές δραστηριότητες. 
Αριθμούνται περίπου 7.700 αγελάδες, το κρέας και το γάλα των οποίων πωλούνται στην 
τοπική αγορά, το τελευταίο έτος συγκεντρώνονται από 2 νέα σύγχρονα εργοστάσια 
επεξεργασίας του γάλατος “Gjirofarma” και “Libohova” όπου παράγεται τυρί το οποίο 
πωλείται στην εγχώρια αγορά και πληρει όλα τα στάνταρτ για την εξαγωγή των προϊό-
ντων στην ευρωπαϊκοί αγορά.
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Τα πρόβατα είναι 147.000 κεφάλια και 38.000 γίδια από τα οποία περνούμε το γάλα το 
τυρί και το κρέας. Το Αργυρόκαστρο είναι γνωστό για το γαλακτοκομικά προϊόντα του 
χάρη στην βλάστηση και στους βοσκότοπους.

Το Εμπόριο είναι μια από τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής 
χάρη της προνομιακής θέσης των συνόρων με την Ελλάδα. Οι εμπορικές εταιρείες  όπως 
η “Elka”, “Anonime Kakavie”.”H.Lena” κ.α προμηθεύονται με προϊόντα από την Ελλάδα και 
ένα μέρος από την Αλβανία.

Η ροή τουριστών στο Αργυρόκαστρο αποτελούν μια σημαντική πηγή εισοδήματος για 
τα εστιατόρια, τα καταστήματα, και τα ξενοδοχεία της πόλης. Στην πόλη υπάρχουν δυο 
τουριστικά γραφεία “Old Bazar” και “Europa Travel” τα οποία θα βοηθήσουν στην εισροή 
τουριστών στο Αργυρόκαστρο.

Στο Αργυρόκαστρο λειτουργούν μερικές βιομηχανίες ρούχων όπως “Prive”, “Eutex”, 
“Achaia Cloth”, κ.α., οι περισσότερες με περίπου 50-100 εργαζόμενους αλλά  και με πάνω 
από  100 εργαζόμενους που παράγουν για την ελληνική αγορά. Εκατοντάδες νοικοκυρές 
κάνουν εργόχειρα τα οποία προωθούνται στην ελληνική αγορά. 

Στον Νομό Αργυροκάστρου δραστηριοποιούνται αρκετά εργοστάσια με σύγχρονο μέγε-
θος και τεχνολογία που παράγουν προϊόντα που προορίζονται κυρίως για την εγχώρια 
αγορά όπως: “Gjirofarma”, “Glina”,”Tecnotrof”,”Fresh” , “Morn Pack Albania”, “A-E  1”, “Feruni 
2” , “Amita” etj, τα προϊόντα που παράγουν είναι κυρίως αναψυκτικά και ποτά, μεταλλικό 
φυσικό νερό, χρώματα, πλαστικές συσκευασίες, έπιπλα, τρόφιμα κ.α.

Τα προϊόντα του Αργυροκάστρου όπως σιτηρά, μάρμαρο, κάρβουνο, έπιπλα κ.α εξάγονται 
κυρίως στην Ελλάδα.

Οι κυριότεροι τομείς της οικονομίας στον Νομό Τεπελενίου είναι η γεωργία και το εμπό-
ριο. 

Το οικονομικό επίπεδο στον Νομό Τεπελενίου είναι πιο χαμηλό από τους άλλους δυο 
νομούς της περιφέρειας. Το υψόμετρο από το επίπεδο της θάλασσας ευνοεί την κτηνο-
τροφία. Αυτός ο τομέας είναι η κυριότερη πηγή εσόδων για τις οικογένειες του Τεπελε-
νίου σε σύγκριση με τις άλλες ιδιωτικές οικονομικές δραστηριότητες.

66% των γεωργικών μονάδων ασχολούνται με την κτηνοτροφία, 29% με την καλλιέργεια 
σιτηρών και μόνο 5% με άλλες γεωργικές δραστηριότητες. Στο Νομό Τεπελενίου η κτη-
νοτροφία αριθμεί 202.842 γιδοπρόβατα 12.063 βοοειδή , 138.158 πτηνά, 6011 κυψέλες 
μέλισσες.

Από οικονομική άποψη ο Νομός Τεπελενίου έχει την δυνατότητα και την δυναμική για 
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την οικοδόμηση εργοστάσιων γαλακτοκομικών προϊόντων η προϊόντων που έχουν σαν 
βάση τα γεωργικά προϊόντα. Σήμερα δραστηριοποιούνται κάποια πρωτόγονα εργαστήρια 
γαλακτοκομικών προϊόντων που παράγουν τυρί και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Το Τεπελένι έχει μεσογειακό κλίμα και αυτό ευνοεί την καλλιέργεια ελιάς και αμπελιών. 
256 εκτάρια καλλιεργούνται με 41.260 ελιές και 117 εκτάρια καλλιεργούνται με 38.680 
ρίζες κλίματα και 74 εκτάρια αλλά δέντρα. 

Στο Νομό Τεπελενίου συγκεντρώνονται με ιδιωτική ατομική πρωτοβουλία φαρμακευτικά 
φυτά (τσάι βουνού, ρίγανη, μεταξοσχολικες κ.α.). Αυτά τα φυτά συγκεντρώνονται από 
τους χονδρέμπορους των άλλων νομών και εξάγονται στην ευρωπαϊκοί αγορά.

Η κυριότερη βιομηχανία στον νομό Τεπελενίου είναι το εργοστάσιο “Uji Ftohte Tepelene”, 
μια ιταλική επένδυση που συσκευάζει το νερό σε πλαστικές φιάλες με την ετικέτα  “Uji 
Ftohte Tepelene”.

Υπάρχουν 2 ορυχεία όπου εξορύσσονται κάρβουνο και φωσφόρο στην Memaliaj και 
Gusmar, τα οποία εξαιτίας της παλιάς τεχνολογίας που διαθέτουν και της έλλειψης 
ζήτησης στην αγορά δεν λειτουργούν πια.

Το Εμπόριο που αναπτύσσεται στον Νομό Τεπελενίου είναι αυτό των τροφίμων και γε-
ωργικών προϊόντων.

Υπάρχουν κάποιες καφετερίες, bar-restaurant και ξενοδοχεία με δυνατότητα 32 δωμά-
τια και 48 κρεβάτια.

Ο ποταμός Βίοσα ευνοεί την καλλιέργεια ψαριών κυρίως της πέστροφας. Το πρώτο 
ιχθυοτροφείο πέστροφας είναι στη γέφυρα Hormova. Η καλλιέργεια των ψαριών στην 
περιοχή παρουσιάζεται με προοπτική για το μέλλον.

Ο γεωργικός τομέας είναι η κινητήριος δύναμη στην τοπική Οικονομία του Νομού Πρεμε-
της. Τα προϊόντα που παράγονται στην περιοχή είναι:
Φρούτα, φαρμακευτικά φυτά, κρασί, τσίπουρο, καπνός, το ξύλο, και τα υπό παράγωγα 
του κ.α  Παραδοσιακά το σιτάρι καλλιεργείται στην περιοχή της Πρεμετής.
Yπάρχουν αρκετά εργοστάσια στην Πρεμετή όπως το Εργοστάσιο τούβλων στην Këlcyrë, 
βιομηχανία έτοιμων ενδυμάτων στην Πρεμετή, επιπλοποιείο στην Πρεμετής, ορνιθοτρο-
φείο κοντά στην Πρεμετή, γαλακτοκομείο κ.α. Οι κυριότερες οικονομικές δραστηριότη-
τες της περιοχής είναι συγκεντρωμένες στην Πρεμετή και Këlcyrë.
 
Τουρισμός
Η περιφέρεια Αργυροκάστρου παρουσιάζει ένα τουριστικό ενδιαφέρον εξαιτίας των 
πολιτιστικών, ιστορικών και αρχιτεκτονικών αξιών. Η τουριστική ανάπτυξη παρουσιάζεται 
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ως μια από τις οικονομικές προτεραιότητες της περιοχής όχι μόνο για το παρόν αλλά και 
για το μέλλον και συνδέεται άμεσα με την υποδομή, τις μεταφορές και την βιομηχανική 
και γεωργική ανάπτυξη.

Οι υψηλές ιστορικές, αρχιτεκτονικές, πολιτιστικές και φυσικές αξίες, προσφέρουν ποι-
κιλία τουριστικά τοπία στην Περιφέρειας και αποτελούν πόλο έλξης των τουριστών. Η 
διατήρηση αυτών των πολιτιστικών αξιών της περιοχής και ειδικά της χαρακτηριστικής 
περιοχής της πόλης του Αργυροκάστρου πρέπει να απασχολεί σοβαρά τους κρατικούς 
οργανισμούς , μη κυβερνητικές οργανώσεις, και  πάνω από όλα είναι υποχρέωση των 
πολιτών και κατοίκων να συμβάλουν στην διατήρηση αυτών των αξιών.

Μέχρι τώρα η τουριστική δυνατότητα στην περιοχή δεν είναι και πολύ αναπτυγμένη. Μια 
τουριστική πόλη όπως το Αργυρόκαστρο είναι συγχρόνως όχι μόνο ένα περιφερειακό 
εμπορικό κέντρο αλλά και δια-περιφερειακό. Τουριστικά κέντρα είναι η κοιλάδα Bënçës, 
Uji i Ftohtë, Gryka e Këlcyrës, Parku Kombëtar i Bredhit në Hotovë, Viroi, Sotira κ.α. Ο 
τουρισμός πάντα έχει θεωρηθεί ως ο πιο σημαντικός τομέας μελλοντικής ανάπτυξης 
της περιοχής.

Εκμετάλλευση της γης 
70% της γης στην περιοχή του Αργυροκάστρου είναι καλλιεργημένη και η υπόλοιπη όχι. 
Αυτή η έκταση είναι διαθέσιμη προς εκμετάλλευση και αυτό επηρεάζει την γεωργική 
ανάπτυξη και την αύξηση των εσόδων από τα γεωργικά προϊόντα. Παρόλο που η γη ανά 
άτομο στις μέρες μας είναι λίγη -0,2 εκτάρια/άτομο- γεννιέται η ανάγκη νόμιμης κατα-
γραφής της περιούσιας της γης. Στην πραγματικότητα μόνο 71% της γεωργικής γης είναι 
μοιρασμένη στον πληθυσμό και 12.000 εκτάρια δεν έχουν γίνει αποδεκτά από αυτούς και 
αποτελεί το 11% της συνολικής γης. Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της περιούσιας 
της γης θα ήταν το θεμέλιο της επαναφοράς σε κανονικές συνθήκες της λειτουργίας 
της αγοράς της γης.

Η εκμετάλλευση της γης στην περιφέρεια Αργυροκάστρου.
Land use in Gjirokastër County

Νομός
District

Συνολική έκταση
Total land surface

Γεωργία
Agricultural

Βοσκότοποι
Pasture

Δάση
Forest

Άλλα
Other

Αργυρόκαστρο 113,734 εκτάρια 16,730 
εκτάρια

41,291 
εκτάρια

29,124 
εκτάρια

26,580 
εκτάρια

Τεπελένι 81.734 εκτάρια 11,320 
εκτάρια

30,643 
εκτάρια

17,520 
εκτάρια

22,149 
εκτάρια

Πρεμετή 92,958 εκτάρια 34,684 
εκτάρια

23,859 
εκτάρια

38,800 
εκτάρια

10,690 
εκτάρια
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ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡ-
ΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ / BANKS BRANCHES AND OTHER INSTITUTIONS  REPRESENT IN 
GJIROKASTER COUNTY 

ALPHA  BANK 
Διευθυντής / Branch Manager: Jorgo HILA
Διεύθυνση /Address: Lagj.18 Shtatori 
Τηλ./Phone: (355) 84 263762 /266500 / 266866
Φαξ: (355) 84 263947
e-mail: GjirokasterBranch@Alpha.gr/ alphabank@interalb.net 

Υ/ΣΤΗΜΑ  ΚΑΚΑΒΙΑ / KAKAVIE  BRANCH 
Διεύθυνση /Address: Kakavi Border 
Τηλ./Phone: (355) 882 490 09184 
Φαξ: (355) 882 490 092

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ / BANK OF ALBANIA
Διευθυντής / Branch Manager: Anila THOMAI
Διεύθυνση /Address: Lagj: Varosh
Τηλ./Phone: (355) 842 63931/68120
Φαξ: (355) 842 63931

BANKA AMERIKANE / AMERICAN BANK OF ALBANIA
Διευθυντής / Branch Manager: Niko GJONI
Διεύθυνση /Address: Lagj. 18 Shtatori
Tel/Phone: (355) 842 68282
Φαξ: (355) 842 68420
e-mail: abagjirokastra@ambankalb.com

BANKA KOMBETARE TREGETARE /NATIONAL COMMERCIAL BANK
Διευθυντής / Branch Manager: Ilir GUSHI
Διεύθυνση /Address: Lagj. 18 Shtatori
Τηλ./Phone: (355) 842 67129 / 267130
Φαξ: (355) 842 62440
e-mail: igushi@bkt.al 

Υ/ΣΤΗΜΑ ΚΑΚΑΒΙΑ / KAKAVIE  BRANCH
Διευθυντής / Branch Manager: Ilir GUSHI
Διεύθυνση /Address: Dogana Kakavie
Τηλ./Phone: (355) 884 90214
Φαξ: (355) 884 90214
e-mail: igushi@bkt.al 
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BANKA POPULLORE / NATIONAL BANK
Υ/ΣΤΗΜΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ / GJIROKSTER BRANCH
Διευθυντής / Branch Manager: Aida KARALLI
Διεύθυνση /Address: Sheshi i Çerçizit
Τηλ./Phone: (355) 84 264 688; Fax. 084 264 694,. 068 40 60 811
e-mail: info@bpopullore.com 

Υ/ΣΤΗΜΑ ΠΡΕΜΕΤΗΣ / PERMET BRANCH
Διευθυντής / Branch Manager: Adem DELILAJ
Διεύθυνση /Address: Sheshi “Abdyl Frashëri”
Τηλ./Phone: (355) 813 22422
Φαξ: (355) 813 22460
e-mail: info@bpopullore.com 

Υ/ΣΤΗΜΑ ΤΕΠΕΛΕΝΗ / TEPELENE BRANCH
Διευθυντής / Branch Manager: Fiqirete Canaj
Adresa/Address: Rr “Ali Pashë Tepelena”
Τηλ./Phone: (355) 814 23133
Φαξ:           (355) 814 23134
e-mail:       info@bpopullore.com 

PRO CREDIT BANK
Διεύθυνση /Address: Lagj. 18 Shtatori
Τηλ./Phone: (355) 842 68641/2 
Φαξ:           (355) 842 68648
 
RAIFFEISEN BANK
Υ/ΣΤΗΜΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ / GJIROKASTER BRANCH
Διευθυντής / Branch Manager: Renata DHIMA
Διεύθυνση /Address: Lagj. 18 Shtatori
Τηλ./Phone: (355) 84 266615 /2 62597 / 264135
Φαξ:           (355) 84 262597
e-mail:       

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ  ΚΑΚΑΒΙΑ / KAKAVI AGENCY
Διεύθυνση /Address: Kakavi Border

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΡΕΜΕΤΗΣ / PERMET AGENCY
Διευθυντής / Branch Manager: Shkëlqim MAKSUTI
Διεύθυνση /Address: Sheshi. “Abdyl Frashëri”
Τηλ./Phone: (355) 813 22255 
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ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΕΛΤΣΗΡΕ / KELCYRA AGENCY
Διεύθυνση /Address: Këlcyrë

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ / TEPELENE AGENCY
Διεύθυνση /Address: Lagj. “Mustafa Matohiti”, Rr”Ali Pashë Tepelena”

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΕΜΑΛΙΑΙ / MEMALIAJ AGENCY
Διεύθυνση /Address: Lagj.Nr.4

NBG BANK (ETHNIKI)
Υ/ΣΤΗΜΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ / GJIROKASTER BRANCH
Διευθυντής / Branch Manager: Elona GUSHI
Διεύθυνση /Address: Lagj. 18 Shtatori
Τηλ./Phone: (355) 842 6 8290

EMPORIKI BANK 
Υ/ΣΤΗΜΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ / GJIROKASTER BRANCH
Διευθυντής / Branch Manager: Migjen NUSHAJ
Διεύθυνση /Address: Lagj. 18 Shtatori
Τηλ./Phone: (355) 84 264777

TIRANA BANK 
Υ/ΣΤΗΜΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ / GJIROKASTER BRANCH
Διευθυντής / Branch Manager: Stefan KEKEZI
Διεύθυνση /Address: Lagj. 18 Shtatori
Τηλ./Phone: (355) 84 262297 / 263632 / 264125 / 265174
Φαξ: (355) 84 265112
e-mail: skekezi@tiranabank.net     

DEGA KAKAVIE / KAKAVIE BRANCH
Person Kontakti /Contact Person: Adriana KEKEZI
Διεύθυνση /Address: Kakavi Border
Τηλ./Phone: (355) 884 90012 

Υ/ΣΤΗΜΑ ΠΡΕΜΕΤΗΣ / PERMET BRANCH
Διευθυντής / Branch Manager: Agim ANDONI
Διεύθυνση /Address: Ish Turizmi
Τηλ./Phone: (355) 813 22115
Φαξ: (355) 813 22659
e-mail: aandoni@tiranabank.net
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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Klik expo group Rogner Europapark - Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” Tel: 00355 42274209, 
Fax: 00355 42274211  email:info@klikekspogroup.com είναι μια από τις μεγαλύτερους 
οργανωτές εμπορικών εκθέσεων στην Αλβανία. Επίσης η Fierra del Levante οργανώνει 
Εκθέσεις κάθε χρόνο στα Τίρανα. Klik expo group οργανώνει: Konfort Διεθνή έκθεση την 
Άνοιξη, Balkan Modus Nutriendi, Ateliete των επιχειρήσεων

KONFORT - ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ
KONFORT είναι μια από τις μεγαλύτερες εναρκτήριες δραστηριότητες, με μεγάλη συμ-
μετοχή και λαμβάνει χώρo στο τέλος του Απριλίου. Είναι μια καλή ευκαιρία για όσους 
αναζητούν νέες λύσεις με υψηλή ποιότητα.

Είναι αφιερωμένη η έκθεση αυτή στην καθημερινότητα στην προσωπική ευμάρεια, και 
είναι οργανωμένη σε μικρά σαλόνια πολύχρωμα όπως η εποχή όπου γίνονται διάφορες 
εκδηλώσεις:

Στο σαλόνι επίπλων, οι νέες τάσεις είναι “κατοικία όπως προστάζουν οι καιροί”, για 
να ξαναζωντανεύει το κλασικό, και να αναδειχθεί το μοντέρνο τα οποία προτείνονται 
από τα αρχιτεκτονικά γραφεία χρησιμοποιώντας ποιοτική πρώτη ύλη για την παραγωγή 
επίπλων, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, είδη ηλεκτρισμού, υφάσματα, εξαρτήματα και 
αξεσουάρ για το σπίτι, που θα καλύπτουν τις ανάγκες όλων των καταναλωτών.
  
BALKAN MODUS NUTRIENDI
Balkan Modus Nutriendi, είναι η πρώτη έκθεση που ειδικεύεται στον εξωτερικό τομέα 
της Αλβανική Οικονομίας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Η βιομηχανία τροφί-
μων καλύπτει γύρω στο 30% του ΑΕΠ: τομείς όπως αυτή της επεξεργασίας του κρέατος 
(σαλάμια), παραγωγή λαδιού, ποτών κ.α. είναι σε καλό δρόμο ανάπτυξης. Κάποιες επιχει-
ρήσεις έχουν πάρει το πιστοποιητικό ISO, κάποιες άλλες είναι σε φάση αναδιοργάνω-
σης.
Από την πρώτη κιόλας έκθεση (2005), προώθησε κινήσεις για την προστασία του κατανα-
λωτή και του Αλβανού παραγωγού, στον πρωτόγεννη τομέα παραγωγής στους μεσαίους 
και μικρούς μεσάζοντες: 
Καταναλώνω αλβανικά προϊόντα, Πιστοποιημένες γεύσεις, Βιολογικά προϊόντα, Τυπικές 
βιτρίνες, Φεστιβάλ Μπίρας, Φεστιβάλ Βαλκανικών ποτών κ.α

ATELIETE ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Klik Ekspo Group, έχει μια στρατηγική διαφοροποίησης των προϊόντων της , κρατώντας 
συνεχώς τα πρωτεία. Με αυτή την πνοή, μια νέα έκθεση έρχεται στην αγορά των εμπο-
ρικών εκθέσεων από την Klik Ekspo Group: ATELIETE ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ νέος “μηχανισμός” 
που προτείνεται από την Klik Ekspo Group για την δημιουργία και σύσφιξη των δεσμών 
με τις επιχειρήσεις.
• ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ:



σελ. 110 επιχειρηματικός οδηγός Αλβανίας

Παράρτημα - Εμπορικές ΕκθέσειςΓ

Μια άλλη σχέση που δημιουργείται και αναπτύσσεται μέσω της έκθεσης Ateliete των 
επιχειρήσεων είναι αυτή μεταξύ των εμπόρων προϊόντων και Υπηρεσιών και του δη-
μόσιου, όπου ανταλλάσσονται πληροφορίες: μεταξύ του κοινού και των αναγκών για 
δημόσιες προκηρύξεις, και του ανταγωνισμού στις προσφορές εθνικών και διεθνών 
επιχειρήσεων. 
• ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: 
Στο Ateliete των επιχειρήσεων, δεν λείπει και ο κοινός τομέας μεταξύ των εξαγωγέων, 
των τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών, που αποτελεί μέρος της καθη-
μερινότητα τους σε διάφορες μορφές.
 
Οι πελάτες αλλάζουν! Οι νέες δυνατότητες, η απλότητα στις πληροφορίες και στις υπη-
ρεσίες, τους κάνει περισσότερο απαιτητικούς, περισσότερο μεταβλητούς όταν πρόκει-
ται να επιλέξουν την καλύτερη προσφορά , παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι οι πιο 
πιστοί πελάτες. 

Οι νέοι ή οι ήδη υπάρχοντες εργολάβοι έχουν ανάγκη να ενημερωθούν για τις νέες προ-
τάσεις, και όλες τις διευκολύνσεις που τους προσφέρονται; και από την άλλη, υπάρχει 
έντονο ενδιαφέρον από τις τράπεζες να διευρύνουν το δίκτυο των πελατών, έτσι Μέσω 
της έκθεσης διευκολύνεται η συνεύρεση των δυο πλευρών. Η εμπορική αυτή έκθεση 
εγγυάται την συνέχει συνεύρεση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην έκθεση και 
των πολλών επισκεπτών, μετατρέποντας αυτούς από απλούς επισκέπτες σε τακτικούς 
πελάτες. 
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

http://www.geocities.com/albaland/

http://www.geocities.com/albaland/sights/

http://albania.interneti.eu/

http://www.mtkrs.gov.al/    Turizmi  - Foto Galeri

http://www.albaniantourism.com/    Natural heritage
Other    Photo Gallery

http://www.shqiperia.com/galeria/main.php

http://keshilliministrave.al/showalbum.php?albumID=18&gj=gj1

Albania > Governmental Agencies
Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Albanian Development Fund
Rr. e Durrësi Tirana, Albania
E-Mail:eneida@a-d-f.org 
Tel: 223 48 85 

Agjensia për Zhvillimin Ekonomik
Agency for Economic Development 
Blv. “Zhan D’Ark” Tirana, Albania
E-Mail:aeda@albnet.net 
Tel: 225 07 68

Dhoma e Tregtisë
Chamber of Commerce
Rr. e Kavajes Nr.6 Tirana, Albania
E-Mail:kabineti@abisnet.com.al
Tel: 223 02 84

Agjensia Kombëtare e Mjedisit
National Enviromental Committee
Blv. “Zhan D’Ark” Tirana, Albania 
E-Mail:mdeliana@albnet.net
Tel: 236 52 29
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Fondi Rural-Rural Fund 
Rr. “Ismail Qemali “#32 Tirana, Albania
E-Mail:ffrural@albaniaonline.net
Tel: 225 19 10

Korporata Energjitike Shqiptare 
National Electricity Corporation 
Blloku “Vasil Shanto” Tirana, Albania
E-Mail:kesh@icc.al.eu.org
Tel:/ Fax. 223 20 46

Drejtoria e Përgjithshme e PTT
General Department of PTT
Rr. “Myslym Shyri” #42 Tirana, Albania
Tel: 222 72 04 Fax. 223 37 72

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
General Department of Customs
Rr. “Sami Frashëri” Tirana, Albania
Tel: 224 39 20/21 Fax. 224 39 14
http://www.dogana.gov.al/
 
Komiteti i Zhvillimit të Turizmit
Tourism Development Committee
Blv “Zhan D’Ark” #2 Tirana, Albania
Tel: 225 83 23 Fax. 225 83 22
Drejtoria e pergjithshme e tatimeve
http://www.tatime.gov.al/
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