
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Γραφείο ΟΕΥ  Πρεσβείας Τιράνων, 

Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου 2013  Σελίδα 1 από 9 

 

 

1.Επιχειρηματική δραστηριότητα 
 

1.1 Ενέργεια 

 

Βίαιη διαμαρτυρία εναντίον τουρκικής εταιρείας.  

Η βίαιη διαμαρτυρία των κατοίκων του Κιάφε Μόλλε της επαρχίας Μιρντίτα στη Βόρεια 

Αλβανία, εναντίον εταιρείας τουρκικών συμφερόντων που κατασκευάζει μικρό Υ/Η 

σταθμό, αποτέλεσαν  θέμα δημοσιευμάτων στις 21 Ιουλίου τ.ε. 

 

Σε Αζέρικων συμφερόντων εταιρεία, πωλείται η ΑRΜΟ 

Στη φάση της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων με εταιρεία πετρελαιοειδών 

αζέρικων συμφερόντων βρίσκεται η αλβανική πετρελαϊκή εταιρεία ARMO, (του 

Αλβανού επιχειρηματία Ρεζάρτ Τάτσι), η οποία διαθέτει αλυσίδα πρατηρίων καυσίμων 

σε όλη τη χώρα και διυλιστήρια πετρελαίου στις πόλεις Μπάλς και Φίερι της περιφέρειας 

Φίερι. Ο κ. Τάτσι είχε αγοράσει την ARMO από το αλβανικό κράτος το 2008, έναντι 128 

εκ. ευρώ.  

 

Επιβαρύνει τους καταναλωτές η σύμβαση παραχώρησης χρωματισμού καυσίμων 

Με 7,3 λεκ για κάθε λίτρο καυσίμων που αγοράζουν, επιβαρύνονται οι καταναλωτές 

καυσίμων, σύμφωνα με τον  βουλευτή του Σοσιαλιστικού Κόμματος κ. Εριόν Μπράτσε, 

εξ΄ αιτίας της απόφασης της κυβέρνησης Μπερίσα να παραχωρήσει σε συγκεκριμένη 

εταιρεία το δικαίωμα χρωματισμού των καυσίμων για έλεγχο του λαθρεμπορίου στην 

αλβανική αγορά. Ο κ. Μπράτσε τόνισε, ότι η εν λόγω εταιρεία κερδίζει λόγω αυτής της 

απόφασης, 20 εκ. ευρώ το χρόνο.  

 

Εργοστάσιο επεξεργασίας πετρελαίου στην Αλβανία από την Petrosonic Energy 

Ο κ Art Agolli, CEO της Petrosonic Energy ανακοίνωσε ότι ολοκληρωθήκαν οι νέες 

υποδομές του εργοστασίου επεξεργασίας πετρελαίου (emulsification) στην Αλβανία. 

 

Εγκαίνια του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου του Ομίλου RM  
Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αέριου στο Δυρράχιο, επένδυση του Ομίλου 

εταιρειών RM, ύψους 6 εκατ. ευρώ, η οποία θα προσφέρει 200 νέες θέσεις εργασίας, 

εγκαινιάσθηκε από τον Π/Θ κ. Σαλί Μπερίσα τον Ιούνιο τ.ε. Το 70% της παραγωγής 

προορίζεται για εξαγωγή σε γειτονικές χώρες της περιοχής και πέραν αυτής. 
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1.2. Τηλεπικοινωνίες 

 

Αύξηση εσόδων της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας  

Αύξηση κατά 6,6% κατέγραψαν τα έσοδα των εταιρειών κινητής και σταθερής 

τηλεφωνίας για το 2012, σε σύγκριση με το 2011, ωστόσο εξακολουθεί για τέταρτη 

συνεχή χρονιά να καταγράφει μείωση εσόδων και κύκλου εργασιών, η εταιρεία κινητής 

τηλεφωνίας AMC-Cosmote. Τα έσοδα της εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας Albtelecom, 

τουρκικών συμφερόντων, κατέγραψαν αύξηση της τάξεως του 12%, ενώ τα έσοδα της  

εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Vodafone αυξήθηκαν 16%.  

1.3 Κλάδος κατασκευών 

 

Διαμαρτυρίες εναντίον της ελληνικής εταιρείας ΑΚΤΩΡ 

Την αποκατάσταση καναλιού άρδευσης, το οποίο καταστράφηκε κατά την εκτέλεση  των 

εργασιών στον οδικό άξονα Τιράνων-Ελμπασάν, ζητούν οι κάτοικοι της επαρχίας 

Μπαρντασές στο Ελμπασάν από την εταιρεία ελληνικών συμφερόντων ΑΚΤΩΡ η οποία, 

σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, έχει δεσμευθεί συμβατικά με την υποχρέωση 

αποκατάστασης, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2012, κάθε ζημίας που θα προκληθεί 

στα 5 χωριά της επαρχίας Μπαρντασές, κατά την εκτέλεση των έργων.   

 

Διεθνής Δημόσιος Διαγωνισμός για το κτίριο του φυλακίου της Κοσοβίτσα.  

Στις 30 Ιουλίου τ.ε., θα γίνει διαγωνισμός για την πώληση περιουσιών στοιχείων του 

δημοσίου, μεταξύ των οποίων και το κτίριο του Μεθοριακού Φυλακίου στο χωριό 

Κοσοβίτσα στην Άνω Δρόπολη Αργυροκάστρου, έκτασης 920 τ.μ και αρχικής αξίας 2,9 

εκ. λεκ,   ιδιοκτησίας του Υπουργείου Αμύνης.  

 

Διαμαρτυρίες για  την ανέγερση νέου τεμένους στα Τίρανα 

Έκκληση για την ακύρωση της υπ΄ αριθ. 2/ 29.05.2013 απόφασης της Επιτροπής 

Χωροταξίας Τιράνων για τη χορήγηση άδειας ανέγερσης του νέου τεμένους των Τιράνων 

σε χώρο μπροστά από το Κοινοβούλιο, πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου τ.ε.,  από 

πολεοδόμους, αρχιτέκτονες, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, 

περιβαλλοντολόγους κ.α., διότι σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, στην πράξη 

πρόκειται για την ανέγερση δύο εμπορικών κέντρων, καταστρέφοντας έτσι ένα από τα 

λίγα πάρκα πρασίνου που έχουν απομείνει στα Τίρανα.  

 

Κινεζική εταιρεία θα ολοκληρώσει την κατασκευή του δρόμου Arbri 

 Ο Πρωθυπουργός κ. Σαλί Μπερίσα σε μήνυμα του στο Facebook, ενημέρωσε το 

επενδυτικό κοινό ότι μετά από διαπραγματεύσεις ενός έτους, με τις κινεζικές αρχές, η 

κατασκευαστική εταιρεία CSCEC έχει προσφερθεί να ολοκληρώσει την κατασκευή των 

υπόλοιπων 27 χιλιομέτρων της οδού Arbri, της σήραγγας Qafe-Murriz και της γέφυρας 

Vasha στη Νότιο Αλβανία. 
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1.4 Τομέας εξόρυξης 

 

Άδεια στην καναδική  εταιρεία ΑRIAN για εξόρυξη χρυσού στην Αλβανία 

Άδεια για εξόρυξη χρυσού στην περιοχή Kacinar, στον νομό Mirdita της Βόρειας 

Αλβανίας, έλαβε η εταιρεία Arian, καναδικών συμφερόντων, το δεύτερο δεκαήμερο 

Ιουλίου τ.ε.. Υπολογίζεται ότι το κοίτασμα είναι  2,3 τόνοι, δηλαδή περίπου 100 εκ. δολ.. 

 

1.5. Τραπεζικός Τομέας 

 

Στο 1 δισ. Ευρώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Αλβανία 

Σε 1 δισ. ευρώ ανέρχεται η αξία των “μη εξυπηρετούμενων δανείων” στην Αλβανία, 

σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν το 

δεύτερο δεκαήμερο Ιουλίου τ.ε..  

 

1.6. Ασφαλιστικός Τομέας 

 

Άλλαξε η τιμή των ασφαλίστρων για τα αυτοκίνητα.  

Πρόσφατα διπλασιάστηκε η τιμή των ασφαλίστρων των αυτοκινήτων, φτάνοντας τα 

14.600 λεκ. Ωστόσο, ούτε η τρέχουσα τιμή δεν είναι αρκετή για να καλύψει επαρκώς τα 

έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος. Σε έκθεση της Οικονομικής Εποπτικής Αρχής, η 

κάλυψη των απαιτήσεων των οδηγών από τα  ασφάλιστρα παραμένει πολύ χαμηλή. Στα 

τέλη Μαΐου τ.ε., για ένα όχημα των 1.600 κυβικών η τιμή του ασφαλίστρου κυμαινόταν  

από 7.000 λεκ έως 8.600 λεκ, ενώ για τα μεγαλύτερου κυβισμού οχήματα από 11.000 

έως 11.900 λεκ. Σήμερα η τιμή των ασφάλιστρων έχει διαμορφωθεί σε 14.600 λεκ και 

περιλαμβάνει όλους τους τύπους των οχημάτων. 

 

1.7. Τομέας Μεταφορών 

 

Αύξηση εμπορικής κίνησης στο λιμάνι του Δυρραχίου  

Το λιμάνι του Δυρραχίου, το μεγαλύτερο της χώρας, εξυπηρετεί ετησίως 971 εμπορικά 

πλοία. Κατά το α΄ εξάμηνο τ.ε. εξυπηρέτησε 691 εμπορικά πλοία και 1.731.000 τόνους 

διαφόρων προϊόντων, σημειώνοντας συνολική αύξηση της τάξεως του 2%, σε σύγκριση 

με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. 

 

1.8. Τομέας Τροφίμων 

 

Εγκαίνια μονάδος επεξεργασίας θαλασσινών τροφίμων στο Pogradec 

Ο Π/Θ κ. Σαλί Μπερίσα εγκαινίασε νέα μονάδα επεξεργασίας θαλασσινών τροφίμων 

στην πόλη Pogradec. Η εν λόγω μονάδα  θα επεξεργάζεται 15 περίπου διαφορετικά είδη 
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θαλασσινών ειδών της λίμνης Οχρίδας, παράγοντας πλήρως βιολογικά προϊόντα, τα 

οποία εξ’ αιτίας της υψηλής ποιότητας επεξεργασίας, θα διατηρούν την διατροφική αξία 

τους έως και 27 μήνες. 

 

1.9. Τουριστικός τομέας 

 

Φθηνός τουριστικός προορισμός η Αλβανία 

Η πιο φθηνή χώρα της Ευρώπης για τουρισμό, είναι η Αλβανία σύμφωνα με 

ανακοινώσεις της Bussines Insider, στις 21 Ιουλίου τ.ε. δεδομένου ότι το ημερήσιο 

κόστος για έναν τουρίστα στην Αλβανία, ανέρχεται στα 25-27 ευρώ. 

 

1.10. Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

 

Συστάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας στη νέα αλβανική κυβέρνηση 

Οι βασικές κατευθύνσεις, στις οποίες θα πρέπει να επικεντρωθεί το έργο της νέας 

κυβέρνησης της Αλβανίας, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, είναι : 

- Σταθερή φορολογία, δεν υφίσταται η πολυτέλεια μείωσης των φορών  

- Χαμηλές προσδοκίες για νέες σημαντικές επενδύσεις. 

- Συνέχιση μεταρρυθμίσεων 

- Διατήρηση επαγγελματικής μη πολιτικοποιημένης δημόσιας διοίκησης.  

- Εξόφληση  ιδιωτικών επιχειρήσεων  

- Διασφάλιση δημοσιονομικής σταθερότητας 

- Εκ νέου πρόσκληση του ΔΝΤ στη χώρα,  

- Σεβασμός της ανεξαρτησίας των θεσμών.  

 

Πιθανή ακύρωση Δημόσιων Διεθνών Διαγωνισμών 

Η πρόθεση της νέας κυβέρνησης της Αλβανίας, να ακυρώσει τους Δημόσιους Διεθνείς 

Διαγωνισμούς για “τα τυχερά παιχνίδια” και τo “Σύστημα Ελέγχου Νόθευσης 

Καυσίμων”, ανακοινώθηκε την  Κυριακή 21 Μαΐου 2013.   

 

Αύξηση της διαφθοράς στην Αλβανία μετά το 2011.  

Τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τις απόψεις των Αλβανών πολιτών για τη 

διαφθορά στη χώρα, δημοσίευσε στις 9 Ιουλίου τ.ε. η Transparency International Albania 

ΤΙΑ. Η έρευνα διεξήχθη από το Gallup International, μέσω του τοπικού του γραφείου 

Balkan British Social Surveys, την χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου 2012 - Μαρτίου 2013, 

σε δείγμα  1000 Αλβανών πολιτών. Σύμφωνα με την έρευνα, η διαφθορά στην Αλβανία 

τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το 2011, ακολούθησε αυξητική τάση και τα 

αποτελέσματα μπορούν να  συγκριθούν με χώρες όπως η Αιθιοπία, η Νιγηρία, η 

Γουατεμάλα και το Ανατολικό Τιμόρ. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι η Αλβανία και το 

Κόσσοβο είναι οι πιο διεφθαρμένες χώρες της περιοχής.  
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Στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ στα Τίρανα η πρώτη μεταμόσχευση νεφρού στην Αλβανία 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ στα Τίρανα η πρώτη 

μεταμόσχευση νεφρού από πατέρα-δωρητή στην 19χρονη κόρη του, που υπέφερε από 

νεφρική ανεπάρκεια. Η CEO του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κα Αρετή Σουβατζόγλου και ο CEO 

του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ Τιράνων κ. Σταύρος Κρασαδάκης, δήλωσαν ότι το νοσοκομείο 

ΥΓΕΙΑ Τιράνων προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους Αλβανούς πολίτες και 

αποδεικνύει το υψηλό επιστημονικό του επίπεδο.  

 

Ο ΟΗΕ εκφράζει την ανησυχία του για την ελευθερία των ΜΜΕ στην Αλβανία 

Την ανησυχία της για την ελευθερία των ΜΜΕ στην Αλβανία εξέφρασε η Επιτροπή 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στη συνεδρίαση της 16
ης

  Ιουλίου τ.ε.  

 

Kυβερνητικό σχήμα από την ε/φ Shqiptarja.com 

Πληροφορίες για το μελλοντικό κυβερνητικό σχήμα παρουσιάστηκαν στον Τύπο στις 11 

Ιουλίου τ.ε., σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα, στο 

οποίο το κόμμα του Ιλίρ Μέτα εξασφαλίζει τουλάχιστον 4 χαρτοφυλάκια. Συγκεκριμένα, 

το σχήμα έχει ως εξής: 

Πρωθυπουργός: Edi Rama, Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: Edmond Haxhinasto 

(Σοσιαλιστικό Κίνημα Ολοκλήρωσης), Υπουργός Δημόσιας Τάξης: Saimir Tahiri, 

Υπουργός Εξωτερικών: Ditmir Bushati, Υπουργός Οικονομίας: Lefter Koka 

(Σοσιαλιστικό Κίνημα Ολοκλήρωσης), Υπουργός Ενέργειας: ΣΚ (δεν έχει υποψήφιο), 

Υπουργός Παιδείας: Shezai Rroka (Σοσιαλιστικό Κίνημα Ολοκλήρωσης) ή Ledi Shamku 

(ΣΚ), Υπουργός Υγείας: ΣΚ (χωρίς υποψήφιο), Υπουργός Μετανάστευσης και Νέας 

Γενιάς: Erion Veliaj, Υπουργός Οικονομικών: Ilir Beqja, Υπουργός Μεταφορών: Ylli 

Manjani (Σοσιαλιστικό Κίνημα Ολοκλήρωσης), Υπουργός Άμυνας: Luan Rama 

(Σοσιαλιστικό Κίνημα Ολοκλήρωσης), Φορέας για τις Ιδιοκτησίες και τις 

Νομιμοποιήσεις: Artan Lame, Φορέας Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών: Auron Tare 

Στο δημοσίευμα δεν αναφέρεται κάποιο υπουργικό αξίωμα για το ΚΕΑΔ ή άλλα 

συμμαχικά κόμματα του ΣΚ.  

 

 

 

2.Η αλβανική οικονομία 

Αύξηση των εξαγωγών της Αλβανίας σε ορυκτά, ηλεκτρική ενέργεια, 

κλωστοϋφαντουργία και υποδηματοποιία  
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, οι εξαγωγές της Αλβανίας διατήρησαν θετική τάση, 

φθάνοντας σε αξία τα 494 εκατ. δολαρίων, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξης 

του 17,2% σε ετήσια βάση, σε σχέση με την αντίστοιχη περσυνή περίοδο. Οι εξαγωγές 

ορυκτών, καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και δερμάτινων ειδών και 

υποδημάτων ενίσχυσαν την ανοδική τάση τους. Οι εξαγωγές ορυκτών και ηλεκτρικής 

ενέργειας έφθασαν σε αξία τα 217.300.000 $, που αντιπροσωπεύουν αύξηση 47%, 

σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Αλβανίας. Οι εξαγωγές χάλυβα και 

τσιμέντου προς την Ιταλία και την Τουρκία αυξήθηκαν επίσης, φθάνοντας σε αξία 24,1 
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εκατ. $ και  5,6 εκ. $ αντίστοιχα. Το συνολικό εμπόριο της Αλβανίας αυξήθηκε με 

διάφορες χώρες όπως η Γερμανία, η Κίνα και η Τουρκία, σύμφωνα με στοιχεία του 

Albania Investment Development Agency . 

 

Τριήμερη αποστολή του  ΔΝΤ στην Αλβανία 

Η τριήμερη αποστολή του ΔΝΤ στις 19, 20 και 21 Ιουλίου 2013, εστίασε κυρίως στις 

προεκλογικές φορολογικές ελαφρύνσεις, στο προβλεπόμενο έλλειμμα του 2013 (κυρίως 

“υπό το πρίσμα” της άρσης της δέσμευσης διατήρησης του κάτω από το 60% του ΑΕΠ), 

στις αποκρατικοποιήσεις 2013-2014, στη βελτίωση του κλίματος επιχειρηματικότητας 

και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και στην ενεργειακή προοπτική της χώρας.  

 

Συνάντηση ΔΝΤ με στελέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματος  

Με αντιπροσωπεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, της οποίας ηγείτο ο κ. Ιλίρ Μπέκια, 

συναντήθηκαν στελέχη της αποστολής του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, στις 21 

Ιουλίου 2013, στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψής τους μετά από πρόσκληση του 

Διοικητή της Τράπεζας της Αλβανίας κ. Αρντιάν Φουλάνι. Η συνάντηση αφορούσε στην 

προετοιμασία των εργασιών για την αξιολόγηση της αλβανικής οικονομίας, οι οποίες θα 

πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα  Οκτωβρίου – Νοεμβρίου τ.ε..  

 

Αύξηση του  Δημοσίου Χρέους της Αλβανίας 

Σε αύξηση του Δημοσίου Χρέους της Αλβανίας το πρώτο εξάμηνο του 2013, οδηγεί το 

πρωτογενές έλλειμμα της τάξεως του 3% του ΑΕΠ, το οποίο προκλήθηκε κυρίως κατά 

την προεκλογική περίοδο.   

 

Αύξηση κατά 2 - 4% των βάσεων υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών 

Την αύξηση, από 1.8.2013, της ελάχιστης και μέγιστης βάσης υπολογισμού των 

ασφαλιστικών εισφορών για κοινωνική και υγειονομική ασφάλιση αποφάσισε στις 17 

Ιουλίου τ.ε. η αλβανική κυβέρνηση. 

 

Πώληση ομολόγων 

Στην πώληση ομολόγων αξίας 11 εκ. ευρώ προέβη στις 17 Ιουλίου τ.ε. η Τράπεζα 

Αλβανίας  

 

3.Ευρωπαϊκή προοπτική 
 

Επίσπευση της χορήγησης καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ 

Την επίσπευση της διαδικασίας χορήγησης στην Αλβανία, του καθεστώτος της 

υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ε.Ε, στηρίζουν η λιθουανική προεδρία της Ε.Ε και 

το Ευρωκοινοβούλιο, σύμφωνα με δημοσιεύματα στις 8 Ιουλίου τ.ε., τα οποία 

αναφέρονται στην συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής του 

Ευρωκοινοβουλίου στις 7 Ιουλίου τ.ε., όπου οι ευρωβουλευτές ζήτησαν η διαδικασία της 

χορήγησης του καθεστώτος προς την Αλβανία, να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 

τρέχοντος έτους.  
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Ίσως και εντός του έτους το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας 

Είναι δυνατή εντός του τρέχοντος έτους η λήψη του καθεστώτος της υποψήφιας προς 

ένταξη στην ΕΕ χώρας για την Αλβανία, σύμφωνα με δηλώσεις του εδώ επικεφαλής της 

Αντιπροσωπείας της ΕΕ, Πρέσβη κ. Εττόρε Σέκουι στις 16 Ιουλίου τ.ε.   

 

Πρόγραμμα της ΕΕ επικεντρώνεται στη βελτίωση της προστασίας των μαρτύρων.  

Η Β-Ε και η περιφέρεια αυξάνουν τα μέτρα προστασίας των μαρτύρων 

Προκειμένου να ενισχύσει την περιφερειακή συνεργασία, ώστε να καταπολεμήσει το 

οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα 

πρόγραμμα της ΕΕ ξεκίνησε πρόσφατα στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (Β-Ε). Το 

πρόγραμμα Προστασίας Μαρτύρων στην Καταπολέμηση του Σοβαρού Εγκλήματος και 

της Τρομοκρατίας, ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, θα βελτιώσει τα προγράμματα 

ασφάλειας μαρτύρων της περιφέρειας, ενισχύοντας τη θεσμική ικανότητα των μονάδων 

προστασίας μαρτύρων και των άλλων οργανισμών να παρέχουν εγγυήσεις στους 

μάρτυρες και στους συνεργάτες της δικαιοσύνης, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από τις 

δίκες.  

Έως το 2015, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην Αλβανία, την Κροατία, τη Σερβία, την 

πΓΔΜ, το Κοσσυφοπέδιο και το Μαυροβούνιο. 

 

 

4 .Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 

Συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας 

Συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ινδίας και Αλβανίας, υπεγράφη στις 8 

Ιουλίου τ.ε., στην Ινδία.  

 

Πρόσκληση στον Ε. Ράμα από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπ.Κλίντον 

Πρόσκληση συμμετοχής στη συνδιάσκεψη «Παγκόσμια Πρωτοβουλία Κλίντον» η οποία 

θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 23-25 Σεπτεμβρίου 2013, έλαβε ο κ. Ε. Ράμα.  

 

Συνάντηση Ράμα με τον Ιταλό Πρωθυπουργό  

Συναντήσεις του κ. Ε. Ράμα με τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας κ. Enrico Letta, την ΥΠΕΞ 

της Ιταλίας κα Emma Bonino, και τον πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας κ. Silvio 

Berlusconi, πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 21 Ιουλίου 2013. Επίσης, ο κ. Ε. Ράμα 

συναντήθηκε με τον πρώην Πρωθυπουργό  και πρόεδρο του ιδρύματος «Italiani Europei» 

κ. Massimo D’Alema. 

 

Συνάντηση Μπερίσα –Gaiani 

Με τον Ιταλό Πρέσβη Massimo Gaiani, συναντήθηκε στις 16 Ιουλίου τ.ε., ο 

Πρωθυπουργός της Αλβανίας κ. Σαλί Μπερίσα. Στη συνάντηση, ο Πρέσβης Gaiani 

χαρακτήρισε την επιλογή του αγωγού ΤΑΡ ως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της 

περιόδου διακυβέρνησης του κ. Μπερίσα.  
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Συνάντηση  Μπερίσα με τον Πρέσβη της Αιγύπτου στα Τίρανα 

Τον Πρέσβη της Αιγύπτου στα Τίρανα κ. Ahmed Hassan Abdellah, υποδέχτηκε στις 16 

Ιουλίου τ.ε., ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας κ. Σαλί Μπερίσα. Ο κ. Μπερίσα 

επωφελήθηκε της ευκαιρίας για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη στον κ. Abdellah για την 

αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου από την πλευρά της Αιγύπτου.  

 

Ο Μπούμτσι υποδέχεται τον Πρέσβυ της ΠΓΔΜ στα Τίρανα 

Ο ΥΠΕΞ της Αλβανίας κ. Άλντο Μπούμτσι υποδέχτηκε σε εθιμοτυπική συνάντηση τον 

Πρέσβη της ΠΓΔΜ στα Τίρανα, κ. Vele Trpevski, στις 16 Ιουλίου τ.ε., επ’ ευκαιρία της 

ολοκλήρωσης των καθηκόντων του στην Αλβανία. Ο κ. Μπούμτσι τόνισε ότι η 

εξωτερική πολιτική της Αλβανίας έχει στηρίξει την εθνική κυριαρχία, την ακεραιότητα 

και την σταθερότητα της ΠΓΔΜ και προσδιόρισε την σημασία του σεβασμού των 

δικαιωμάτων των Αλβανών μέσω της πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας της Αχρίδας. 

Τέλος, ο κ. Μπούμτσι τόνισε ότι η επίλυση του ζητήματος της ονομασίας θα καταστήσει 

δυνατή την πραγματοποίηση των φιλοδοξιών για ένταξη στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. 

 

 

5 .Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος 
 

Νόμος για τους αλλοδαπούς 

Το Συμβούλιο των Υπουργών εξέδωσε πρόσφατα απόφαση για την εφαρμογή νέου 

νόμου «περί αλλοδαπών», η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας στις 12 Ιουλίου 2013. Η απόφαση προβλέπει νέα κριτήρια, στις διαδικασίες 

και τα έγγραφα για την είσοδο και την παραμονή αλλοδαπών στη χώρα. Σημαντικές 

αλλαγές έγιναν, επίσης, στα έντυπα που σχετίζονται με την διαδικασία απόκτησης 

τελικής άδειας παραμονής. Επιπλέον, εισάγει για πρώτη φορά τη δυνατότητα κατάθεσης 

on-line αίτησης για άδεια παραμονής.  

 

Ο ΟΗΕ για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλβανία 

Το ζήτημα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλβανία ήταν ένα από τα 

θέματα της συνδιάσκεψης του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις 15 Ιουλίου τ.ε.. 

Αν και η επικεφαλής της αλβανικής αντιπροσωπείας κα Φιλορέτα Κόντρα, ενημέρωσε 

την συνδιάσκεψη για τις επιτυχίες που σημείωσε η Αλβανία ως προς την ισότητα των 

δύο φύλων, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά και της κατηγορίας των 

LGBT ειδικότερα, ο προεδρεύων της συνόδου, αντέδρασε ζητώντας από την αλβανική 

αντιπροσωπεία  έγγραφες απαντήσεις για τα θέματα της βεντέτας και των συνεπειών της, 

την κατάσταση στις αλβανικές φυλακές, το έργο του Συνηγόρου του Πολίτη και για την 

πορεία της υπόθεσης της 21
ης

 Ιανουαρίου 2011, όταν σε διαδήλωση της αντιπολίτευσης 

στα Τίρανα σκοτώθηκαν 4 διαδηλωτές.  

 

Αιτήσεις για απόκτηση αλβανικής ιθαγένειας από 1
η
 Αυγούστου 2013 

Αιτήσεις από 1
η
 Αυγούστου 2013, για την απόκτηση αλβανικής ιθαγένειας, γίνονται 

δεκτές από τα  αλβανικά προξενεία ή τις Αστυνομικές Δ/νσεις που υπάγονται στο 

αλβανικό Υπουργείο Εσωτερικών, από όσους μπορούν να αποδείξουν την καταγωγή ή 
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τον οικογενειακό τους δεσμό με πρόσωπο αλβανικής καταγωγής και επιθυμούν να 

αποκτήσουν την αλβανική Ιθαγένεια. Την αλβανική ιθαγένεια δεν μπορούν να 

αποκτήσουν οι πολίτες του Κοσσυφοπεδίου, οι αρμπερέσηδες της Ιταλίας και οι 

αρβανίτες της Ελλάδας. 

 

Επίσκεψη στο Δυρράχιο τoυ τουρκικού πολεμικού σκάφους Heybeliada 

Τριήμερη επίσκεψη από 8 Ιουλίου τ.ε. πραγματοποίησε η κορβέτα «TCG Heybeliada» 

στο λιμάνι του Δυρραχίου. Το τουρκικό πολεμικό επισκέφθηκαν ο Αρχηγός του Γενικού 

Επιτελείου των αλβανικών Ενόπλων Δυνάμεων κ. Xhemal Gjunkshi και ο Διοικητής του 

Πολεμικού Ναυτικού κ. Qemal Shkurti. Στην επίσκεψη ήταν παρών και ο Τούρκος 

Πρέσβης στην Αλβανία κ. Χασάν Ασάν. Ο διοικητής του τουρκικού πολεμικού έγινε  

δεκτός από το Δήμαρχο Δυρραχίου και από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου 

Δυρραχίου, ενώ τα μέλη του πληρώματος επισκέφθηκαν αρχαιολογικά και ιστορικά 

αξιοθέατα της πόλης.  

 


