ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΙΡΑΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Μέτρα στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών λόγω κορονοϊού (COVID-19) στην
Αλβανία.
1. Διεξαγωγή εμπορικών δραστηριοτήτων.
Σύμφωνα με την τελωνειακή αρχή της Αλβανίας, όλες οι εμπορικές δραστηριότητες διεξάγονται
κανονικά, και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η προστασία και η ασφάλεια
της κοινότητάς. Τονίσθηκε ότι οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σε σχέση με τον
COVID-19 και έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή σχεδίων δράσης που διασφαλίζουν την ομαλή
διεξαγωγή όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι το διαμετακομιστικό
(transit) εμπόριο μέσω Αλβανίας διεξάγεται κανονικά χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον διαδικασία.
Εξάλλου, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC) με τους
εκπροσώπους των έξι κυβερνήσεων των Δυτικών Βαλκανίων, της ΕΕ, της Κοινότητας Μεταφορών (TC)
και της CEFTA για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, σημειώθηκε η ανάγκη να
παραμείνουν ανοιχτοί «πράσινοι διάδρομοι» μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Περιοχής των Δ. Βαλκανίων, με σκοπό το συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και την
απρόσκοπτη διακίνηση τροφίμων, φαρμάκων και ιατρικών εφοδίων. Εξετάσθηκε επίσης το ενδεχόμενο
της διάθεσης μη απορροφηθέντων κονδυλίων του Ευρ. Προγράμματος IPA για την αντιμετώπιση
αιτημάτων έκτακτης ανάγκης στην Περιοχή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορούν αναζητηθούν
στον διαδικτυακό τόπο:
https://europeanwesternbalkans.com/2020/03/19/bregu-cooperation-is-crucial-in-having-effective-responseto-fight-the-pandemic/
2. Κλείσιμο συνόρων.
Απαγορεύεται η είσοδος στην Αλβανία υπηκόων τρίτων χωρών με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο
χερσαίο, θαλάσσιο ή εναέριο.
Κατ’ εξαίρεση προβλέπεται η χορήγηση ειδικής άδειας εισόδου και διέλευσης στην Αλβανία, η οποία
χορηγείται από τα κατά τόπους τμήματα τροχαίας (π.χ. Κακαβιάς ή Κρυσταλλοπηγής).
Εν προκειμένω, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο αναφέρονται ο αριθμός κυκλοφορίας
του ΙΧ, το όνομα του οδηγού, των συνεπιβατών (ο αριθμός τους πρέπει να είναι περιορισμένος), ο λόγος
καθώς και η χρονική διάρκεια της διέλευσης. Η έγκριση χορηγείται με απαντητικό μήνυμα. Περισσότερες
πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο: www.asp.gov.al
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Επίσης ενώ ανακοινώθηκε η διακοπή όλων των διεθνών εμπορικών πτήσεων (για επιβάτες και
εμπορεύματα) από/προς το διεθνές αεροδρόμιο των Τιράνων NENE TEREZA από την Τρίτη 24
τρέχοντος, πραγματοποιείται, ωστόσο, μία μόνο ημερησίως, η πρωινή πτήση της AIR ALBANIA (TR) από
και προς την Κωνσταντινούπολη. Σημειώνεται ότι όλοι όσοι εισέρχονται στην Αλβανία τίθενται
υποχρεωτικά υπό καθεστώς κατ΄ οίκον περιορισμού (καραντίνας) 14 ημερών. Στους παραβάτες
επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ.
Επίσης από το Σάββατο 20 τρέχοντος ανακοινώθηκε η καθημερινή λειτουργία (εκτός Κυριακής)
των εμπορικών καταστημάτων για την προμήθεια τροφίμων, των φαρμακείων, πρατηρίων υγρών
καυσίμων, κινητής τηλεφωνίας, καθώς και των δημοσίων υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφελείας
μέχρι τις 13.00.
Το αυτό ισχύει και για την κίνηση πεζών και οχημάτων στην αλβανική επικράτεια, η οποία
πραγματοποιείται από 06.00 έως 13.00 καθημερινά εκτός Κυριακής, όπου απαγορεύεται εντελώς.
Απαγορεύεται η κυκλοφορία δύο ατόμων μαζί. Το πρόστιμο στους παραβάτες ανέρχεται σε 85 ευρώ. Στο
όχημα επιτρέπονται έως και 3 άτομα, τα οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα απαραίτητα
προστατευτικά μέτρα (μάσκες, γάντια, απολυμαντικά).Το όχημα απολυμαίνεται συνεχώς, ενώ τα
παράθυρα του παραμένουν ελαφρώς ανοιχτά.
Σε ανακοίνωση της αλβανικής αστυνομίας σχετικά με την κυκλοφορία οχημάτων στη αλβανική
επικράτεια σημειώνεται η αίτηση για τη χορήγηση άδειας κίνησης ΙΧ οχήματος από τα κατά τόπους
τμήματα της τροχαίας πέραν του ανωτέρω ωραρίου.
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