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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 

 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΙΡΑΝΑ 
     ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
   Τίρανα, 9 Νοεμβρίου 2015 

Α.Π.: Φ. 1995 / 22/ ΑΣ 620 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 12/11/2015 

Τηλ.: +355 4 2228980, 2247323  
E-mail: ecocom-tirana@mfa.gr   

FAX: +355 4 2228979  

 
 

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών (μέσω ημών)  
KOIN. :  Υπουργείο Εξωτερικών (μέσω ΣΗΔΕ)  
 - Διπλ. Γραφείο κ. ΥΠΕΞ  
 - Διπλ. Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ, κ. Μάρδα  
 - Γραφείο κ. ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ  
 - Γραφείο κας Β’ Γεν. Δ/ντριας  
 - Β1,  Β2 και Β8 Δ/νσεις  
 Άλλοι εν κοινοποιήσει αποδέκτες (μέσω ημών)  
 - ΤΕΕ, ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ, ΣΕΓΜ, ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΣΜΕ, ΕΚΚΕ, ΠΟΚΟΕ, ΣΟΕΒΕ 
Ε.Δ. : Πρεσβεία Τιράνων (μέσω ημών)  
 Υπ’ όψιν κ. Πρέσβη  

 

ΘΕΜΑ: Ενίσχυση της υποστήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα των κατασκευών στην Αλβανία 

Σε συνέχεια σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών (22/10/2015) με 
πρωτοβουλία του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Δ. Μάρδα και αντικείμενο την εξωστρέφεια των ελληνικών 
κατασκευαστικών επιχειρήσεων, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των σχετικών κλαδικών 
φορέων, όπως: ΤΕΕ, ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ, ΣΕΓΜ, ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ κ.ά., θα παρακαλούσαμε για την άμεση 
ανταπόκρισή σας, προκειμένου να αποτυπωθούν τα εξής: 

α)  τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία σας  στην Αλβανία, τα οποία είτε 
εμποδίζουν την πρόσβαση στην αγορά, είτε δυσχεραίνουν περαιτέρω την εδώ δραστηριοποίησή σας και  

β) την ανάδειξη αναγκών (πληροφόρηση, δικτύωση κλπ.), καθώς και διάγνωση τυχόν πεδίων στα οποία, 
κατά τη γνώμη σας, το Γραφείο ΟΕΥ, θα μπορούσε να μεγιστοποιήσει τη συνδρομή του για την υποστήριξη 
της περαιτέρω ανάπτυξης της επιχείρησής σας στην Αλβανία. 

Θα παρακαλούσαμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά με τα ανωτέρω, το συντομότερο και ει δυνατόν 
μέχρι  12 Νοεμβρίου 2015, αποστέλλοντας την απάντησή σας στο e-mail του Γραφείου ΟΕΥ:  ecocom-
tirana@mfa.gr και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πάντα εποικοδομητική μας συνεργασία. 
 

 

 

 

 

Η Προϊσταμένη  

 

Παγώνα Λάρδα 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄  
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