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ΘΕΜΑ:  Επίσκεψη Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στα Τίρανα: 4ο Forum 

Δημάρχων στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 17+1 (Τίρανα, 24.10.2019). 

Στο πλαίσιο της κινεζικής Πρωτοβουλίας 17+1, πραγματοποιήθηκε  την Παρασκευή 24 τρέχοντος 

στο Κεντρικό Ξενοδοχείο PLAZA, το εν θέματι Forum, με τη συμμετοχή του Δημάρχου των Τιράνων κ. 

Erion Veliaj, του Αντιδημάρχου του Πεκίνου κ. Lu Yan, καθώς και των Δημάρχων Σεράγεβο, 

Ποντγκόριτσας, Σκοπίων και Βελιγραδίου, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο α/ Πρωθυπουργός κ. Edi Rama. 

Κεντρικό θέμα του Forum ήταν η βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού ιστού των χωρών μελών  «Urban 

Sustainable Development», ενώ τα ειδικότερα θέματα τα οποία εξετάστηκαν αφορούσαν στην χάραξη 

πολιτικών σχετικά με το χωροταξικό σχεδιασμό, την αειφόρο αστική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική 

προστασία, την τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη των πόλεων. 

Παράλληλα διεξήχθη επιχειρηματικό Forum, καθώς και διμερείς επαφές (B2B), με σκοπό την 

ανάπτυξη των εμπορικών ανταλλαγών και των επενδύσεων μεταξύ των χωρών μελών της Πρωτοβουλία 

17+1. Τέλος έλαβε χώρα και Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα την επαγγελματική κατάρτιση των στελεχών 

τουρισμού. 

 Σημειώνεται ότι στο εν λόγω Forum συμμετέσχε από ελληνικής πλευράς, το Επαγγελματικό  

Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ), εκπροσωπούμενο από το Πρόεδρό του κ. I. Χατζηθεοδοσίου, καθώς και από 

μέλη του Δ.Σ. ΕΕΑ , οι οποίοι, με την ευκαιρία αυτή, πραγματοποίησαν επαφές με τον α/Υπουργό 

Επικρατείας για την Προστασία της Επιχειρηματικότητας κ. Eduard Shalsi, τον α/Υπουργό Επικρατείας 

για τη Διασπορά κ. Pandeli Majko και το Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Τιράνων κ. Nikolin Jaka. 

Κατά τις εν λόγω επαφές, ανωτέρω αλβανοί συνομιλητές μας, αφού  αναφέρθηκαν στην πρόοδο 

της αλβανικής οικονομίας, ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εξέφρασαν την 

επιθυμία να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών. 

Εν προκειμένω, σημειώθηκαν ειδικότεροι τομείς ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως ενεργειακός, τουριστικός,  

αγροτικός/τροφίμων και ναυτιλιακός, για την προώθηση των οποίων  έχουν προγραμματισθεί κατά το 

προσεχές έτος επί μέρους δράσεις, για τις οποίες ο κ. Jaka εξέφρασε την ετοιμότητά του για συνεργασία. 

Από πλευράς ΕΕΑ, ο κ. Χατζηθεοδοσίου  σημείωσε  ότι το Επιμελητήριο αριθμοί μεταξύ των 

μελών του 3.128 επιχειρήσεις ιδιοκτησίας αλβανών υπηκόων, τόσο από την ελληνική μειονότητα, όσο και 

αλβανών μεταναστών, οι οποίοι επιθυμούν τη συνεργασία με την εδώ επιχειρηματική κοινότητα 

(συμπεριλαμβανομένης και της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας) και μάλιστα σε θεσμικό 

επίπεδο, μέσω της δημιουργίας ενός μεικτού ελληνο-αλβανικού επιμελητηρίου αρχικά και ενός αλβανο-

ελληνικού επιμελητηρίου στη συνέχεια. Εξέφρασε δε την πρόθεση του ΕΕΑ να πραγματοποιήσει ημερίδα 

στην Αθήνα με τη συμμετοχή αλβανικών επιχειρήσεων σε τομείς όπου υπάρχει δυνατότητα 

δραστηριοποίησης ελληνικών επιχειρήσεων στην Αλβανία, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τη δαπάνη της 



διοργάνωσης. Ενδεικτικά αναφέρθηκε σε ελληνικό ενδιαφέρον για την ίδρυση σχολών ξένων γλωσσών 

στην Αλβανία. 

Τέλος, ο κ. Majko ενημέρωσε σχετικά με την επικείμενη ίδρυση του Επιμελητηρίου Αλβανικής 

Διασποράς, τα εγκαίνια του οποίου θα λάβουν χώρα στις 27 τρέχοντος, προσκαλώντας συγχρόνως το 

ΕΕΑ να συμβάλει στο εν λόγω εγχείρημα. 

 


