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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΛΙΜΕΝΑ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Το αλβανικό λιμενικό σύστημα αποτελείται από τέσσερεις λιμένες (Δυρραχίου, Αυλώνας, Αγ. 
Σαράντα και Σενζίν), δύο τερματικούς σταθμούς εξαγωγών πετρελαίου (Porto Romano, 
Petrolifera) και δύο τουριστικές μαρίνες (Orikum Marina, Porto Albania). Το λιμάνι του 
Δυρραχίου είναι το κυριότερο της Αλβανίας, τόσο λόγω των υποδομών όσο και της θέσης του, 
σε απόσταση 35 χλμ. από την πρωτεύουσα και κύριο οικονομικό κέντρο της χώρας, Τίρανα.  

Η ακτογραμμή της Αλβανίας έχει συνολικό μήκος 476 χλμ. Οι ακτές της χώρας απέχουν κατά 
μέσο όρο 60 μίλια από τις ιταλικές ακτές, με αποτέλεσμα η ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των δύο 
χωρών μέσω της Αδριατικής να είναι αρκετά ανεπτυγμένη.  

Σύμφωνα με στοιχεία της Αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2019, μέσω του τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών εξυπηρετήθηκε το 51,9% της συνολικής αξίας του αλβανικού 
εξωτερικού εμπορίου. Συγκεκριμένα, από τους λιμένες της χώρας διακινήθηκε το 59,2% των 
συνολικών αλβανικών εξαγωγών και το 48,5% των αλβανικών εισαγωγών. Η Ιταλία αποτελεί 
τον κυριότερο εμπορικό εταίρο της Αλβανίας, και το μεγαλύτερο ποσοστό των διά θαλάσσης 
εμπορικών ροών αφορά τις εισαγωγές και εξαγωγές μεταξύ των δύο χωρών. 

Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη διακίνηση εμπορευμάτων και επιβατών από τα 
αλβανικά λιμάνια για το έτος 2019 έχουν ως εξής: Οι επιβάτες που ταξίδεψαν από και προς την 
Αλβανία μέσω των λιμένων της χώρας το 2019 ανήλθαν σε 1.574.095, έναντι 1.522.896 το 
προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,4%. Παράλληλα, ο συνολικός όγκος των 
εμπορευμάτων που διακινήθηκαν από τους αλβανικούς λιμένες το 2019 ανήλθε σε 4,5 εκ. 
τόνους, αυξημένος κατά 14,5% έναντι της προηγούμενης χρονιάς (3,89 εκ. τόνοι). 

Το μεταφορικό έργο που διακινήθηκε μέσω των τριών κυριότερων αλβανικών λιμανιών κατά τα 
τελευταία πέντε έτη έχει ως εξής: 

                                ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 2016-2019 

 2016  2017 2018 2019

 Φορτία 
(εκ. τόνοι) Επιβάτες 

Φορτία 
(εκ. τόνοι) Επιβάτες 

Φορτία 
(εκ. τόνοι) Επιβάτες 

Φορτία 
(εκ.τόνοι)  Επιβάτες 

Δυρράχιο  3.500.000 860.000 3.683.773  879.905  3.750.000  910.000 3.850.000 930.000 

Αυλώνα  54.611  198.079  74.804  184.914  34.768  184.345  14.021 
(έως 7/19) 

152.744 
(έως 10/19)

Αγ. Σαράντα  15.000 440.000 13.620  442.119  39.300  482.216  40.000 490.000 

 



 

 

ΛΙΜΕΝΑΣ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ο λιμένας του Δυρραχίου είναι ο σημαντικότερος της Αλβανίας, καλύπτοντας περίπου το 75% 
της συνολικής επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης της χώρας. Αποτελεί τη βασική πύλη για 
τη διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων από και προς τις χώρες της Ε.Ε. μέσω Ιταλίας, καθώς 
παρέχει θαλάσσιες συνδέσεις με όλους τους ιταλικούς λιμένες των ανατολικών ακτών της 
χώρας. Απέχει 35 χλμ. από την πρωτεύουσα Τίρανα και μπορεί να εξυπηρετήσει πλοία έως 
4.000 τόνων. Ο λιμένας είναι μικτής χρήσης (επιβατικός και εμπορικός), και το φορτίο που 
διακινείται διακρίνεται σε χύδην φορτίο, γενικό φορτίο (εμπορευματοκιβώτια και οχηματαγωγά 
πλοία), καθώς και επιβάτες, οχήματα και εμπορεύματα που μεταφέρονται με επιβατικά 
ακτοπλοϊκά. 

Αποτελεί αφετηρία του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου 8, ο οποίος, όταν ολοκληρωθεί, θα συνδέει 
τα αλβανικά λιμάνια με τους λιμένες στο Μπουργκάς και τη Βάρνα στη Μαύρη Θάλασσα, μέσω 
της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και του άξονα 7, που συνδέει το λιμάνι με τον Πανευρωπαϊκό 
Διάδρομο 10 στο Νις της Σερβίας.  

Η συνολική έκταση του λιμένα είναι 80 εκτάρια, εκ των οποίων 12.500 τ.μ. καλύπτουν οι 
αποθήκες, 36.300 τ.μ. οι τερματικοί σταθμοί, 66.685 τ.μ. τα αγκυροβόλια, ενώ 231.500 τ.μ. 
καταλαμβάνουν δρόμοι, χώροι στάθμευσης, σιδηροδρομικές γραμμές, γενικοί αποθηκευτικοί 
χώροι κ.ά. Υπάρχουν συνολικά 11 θέσεις πρυμνοδέτησης, συνολικού μήκους 2.205 μέτρων, το 
εύρος των οποίων κυμαίνεται από 30 έως 292 μέτρα, ενώ το βάθος τους διαμορφώνεται από 7,35 
έως 11,5 μέτρα. 

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο η ανεπάρκεια των λιμενικών υποδομών και η έλλειψη συντήρησης 
των λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων. Επιπρόσθετα, ο λιμένας αντιμετωπίζει προβλήματα 
χώρου και αποθηκευτικών ικανοτήτων, καθώς οι δυνατότητες επέκτασής του είναι χωροταξικά 
περιορισμένες.  

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού Λιμένα Δυρραχίου, κατά τους πρώτους 
δέκα μήνες του 2019 σημειώθηκε αύξηση κατά 3,9% στην επιβατική και εμπορευματική κίνηση 
από και προς το λιμάνι του Δυρραχίου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. 

Συγκεκριμένα, μετακινήθηκαν συνολικά 778.554 επιβάτες και 161.606 επιβατικά οχήματα από 
και προς τον λιμένα, ενώ κατά τη θερινή περίοδο του έτους καταγράφηκαν 17 αφίξεις 
κρουαζιερόπλοιων, τα οποία μετέφεραν 7.500 επιβάτες κρουαζιέρας, κυρίως από ΗΠΑ, Ιαπωνία, 
Γαλλία και Τουρκία. 

Παράλληλα, στις ακτοπλοϊκές γραμμές Δυρράχιο-Μπάρι και Δυρράχιο-Ανκόνα-Τεργέστη 
πραγματοποιήθηκαν 885 τακτικά δρομολόγια με επιστροφή (34 περισσότερα έναντι της 
περσινής περιόδου), ενώ μετακινήθηκαν συνολικά 66.000 φορτηγά οχήματα, κατά 4% αυξημένα 
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Η εμπορευματική κίνηση με τακτικά δρομολόγια 
από το λιμάνι του Δυρραχίου ανήλθε σε 740 χιλ. τόνους εμπορευμάτων, εκ των οποίων 470 χιλ. 



 

 

τόνοι αφορούσαν σε εισαγωγές εμπορευμάτων (αύξηση κατά 5%), ενώ 270 χιλ. τόνοι σε 
εξαγωγές (αύξηση κατά 4%).  

Εξάλλου, η εμπορευματική κίνηση με εμπορικά πλοία σημείωσε αύξηση κατά 3%, καθώς 
καταγράφηκαν 470 κατάπλοι εμπορικών πλοίων, με συνολικό όγκο φορτωθέντων και 
εκφορτωθέντων εμπορευμάτων 2,5 εκ. τόνους.  

Οι γραμμές εξωτερικού που εκτελούνται από και προς τον Λιμένα Δυρραχίου είναι οι εξής: 

 Δυρράχιο – Ανκόνα (διάρκεια 16 ώρες) 

 Δυρράχιο – Μπάρι (διάρκεια 9 ώρες) 

 Δυρράχιο – Τεργέστη (διάρκεια 14 ώρες)  

Στο λιμένα Δυρραχίου δραστηριοποιείται η ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή Ventouris 
Ferries.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ  

Σε στάδιο προετοιμασίας βρίσκεται η εκπόνηση της χρηματοοικονομικής μελέτης βιωσιμότητας 
για το επενδυτικό πρόγραμμα αποκατάστασης και ανάπλασης των προβλητών 1 και 2 του 
δυτικού τερματικού σταθμού (ενός εκ των τεσσάρων συνολικά τερματικών) του λιμένα 
Δυρραχίου. Μέσω του δυτικού τερματικού σταθμού, συνολικής επιφάνειας 92,7 χιλ. τ.μ., 
διακινούνται γενικά εμπορεύματα και σιτηρά. Χρήζει ανακατασκευής, καθώς έχει υποστεί 
σημαντικές φθορές λόγω παλαιότητας, ενώ το χαμηλό βάθος του, από 7 έως 8,2 μέτρα, δεν 
επιτρέπει την εξυπηρέτηση μεγάλων πλοίων.  

Η χρηματοδότηση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 62,5 εκ. ευρώ θα προέλθει από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (27,05 εκ. ευρώ), την ΕΤΑΑ (25 εκ. ευρώ) και ίδιους πόρους (9,3 εκ. 
ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2020, και οι 
κατασκευαστικές εργασίες θα διαρκέσουν τρία χρόνια. Το πρόγραμμα ανάπλασης του λιμένα 
λειτουργεί συμπληρωματικά με το έργο σιδηροδρομικής σύνδεσης του Δυρραχίου με την 
πρωτεύουσα Τίρανα, που βρίσκεται σε στάδιο δημοπράτησης και φιλοδοξεί να διευρύνει τον 
ρόλο του λιμένα ως κεντρικού διαμετακομιστικού κόμβου. 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 

Οι προοπτικές ανάπτυξης του λιμένα Δυρραχίου συνδέονται άμεσα με την ενίσχυση της ζήτησης 
για θαλάσσιες μεταφορές που θα προέλθει από την άνοδο του εθνικού προϊόντος της Αλβανίας 
και την αύξηση των τουριστικών ροών από και προς τη χώρα. Για τον λιμένα Δυρραχίου, ως 
ευρύτερης πύλης εισόδου και διαμετακόμισης για τα Δυτικά Βαλκάνια (και στο πλαίσιο 
ολοκλήρωσης της διασυνδεσιμότητας του λιμένα με τον υπό κατασκευή Πανευρωπαϊκό 
Διάδρομο 8 που θα διευκολύνει την εφαρμογή συνδυασμένων μεταφορών) το ενδιαφέρον 
επεκτείνεται στις γειτονικές χώρες (Βόρεια Μακεδονία, Κόσσοβο, Βουλγαρία). Παράλληλα, η 
ανταγωνιστικότητα του λιμένα αναμένεται να αυξηθεί με την ολοκλήρωση των έργων 
ανάπλασης του δυτικού τερματικού σταθμού και την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με τη 
δημιουργία ενός δικτύου συνεργαζόμενων λιμένων στις ακτές της Μεσογείου και της Μαύρης 
Θάλασσας. 



 

 

Η μελλοντική ολοκλήρωση και πλήρης λειτουργία του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου 8 θα 
ενισχύσει την προσβασιμότητα του λιμένα και θα επιδράσει θετικά και στις τρεις χώρες από τις 
οποίες διέρχεται. Η διασύνδεση τριών λιμένων της Αδριατικής και της Μαύρης Θάλασσας 
(Δυρράχιο, Βάρνα και Μπουργκάς) και τεσσάρων διεθνών αεροδρομίων (Τιράνων, Σκοπίων, 
Σόφιας και Βάρνας) θα διευκολύνει τη διεξαγωγή του εμπορίου και θα ενισχύσει τους τομείς της 
μεταποίησης, του τουρισμού και των υπηρεσιών. Ο οδικός διάδρομος έχει συνολικό μήκος 960 
χλμ., ενώ η σιδηροδρομική γραμμή, που, όσον αφορά την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία 
βρίσκεται ακόμη σε φάση σχεδιασμού, έχει μήκος 1260 χλμ.  

Στο ερώτημα εάν το λιμάνι του Δυρραχίου έχει τις δυνατότητες να ενταχθεί στις μεγάλες 
διεθνείς θαλάσσιες αρτηρίες μεταφορών κατά το προσεχές μέλλον, η απάντηση, τουλάχιστον για 
την τρέχουσα δεκαετία, είναι αρνητική. Το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης της Αλβανίας και 
αντίστοιχα ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου είναι σχετικά χαμηλός, το οδικό δίκτυο της χώρας 
είναι ακόμη ατελές, ενώ το σιδηροδρομικό δίκτυο στο εσωτερικό και στις όμορες χώρες, που θα 
διευκόλυνε την εφαρμογή συνδυασμένων μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, 
είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο. Μεγάλο τμήμα του οδικού άξονα του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου 
8 έχει δοθεί στην κυκλοφορία, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλά κομμάτια υπό κατασκευή.  

Επιπλέον, για την αναβάθμιση του ρόλου του ως κόμβου σημαντικής θαλάσσιας διασύνδεσης 
μεταξύ Αδριατικής και Μαύρης Θάλασσας και κέντρου διαμετακομιστικού εμπορίου για την 
ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής χερσονήσου, το λιμάνι Δυρραχίου θα πρέπει να ανταγωνιστεί 
τα καθιερωμένα ελληνικά λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Ηγουμενίτσας. Υπενθυμίζεται ότι 
τα δύο ελληνικά λιμάνια (όπως και τα λιμάνια του Πειραιά και της Πάτρας) έχουν 
χαρακτηριστεί από την Ε.Ε. ως λιμένες στρατηγικού ενδιαφέροντος (core ports) και έχουν 
ενταχθεί στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T) ως βασικές θαλάσσιες διασυνδέσεις της 
διόδου Orient/East-Med (OEM).   

Ως προς τους δύο ελληνικούς λιμένες, η ανταγωνιστική τους θέση ως προς τον λιμένα 
Δυρραχίου συναρτάται και από την ανταγωνιστικότητα μεταξύ του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου 
8 και της Εγνατίας οδού. Ενδεχόμενη ολοκλήρωση του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου 8 θα 
επιφέρει διεύρυνση του ανταγωνισμού του λιμένα Δυρραχίου με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, 
που αποτελεί την κύρια βορειοδυτική θαλάσσια πύλη της χώρας μας. Και οι δύο λιμένες 
συνδέονται ακτοπλοϊκώς με πλήθος ιταλικών λιμανιών και αμφότεροι φιλοδοξούν να 
αποτελέσουν κέντρα διαμετακόμισης για εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ της Ε.Ε. και της 
Μέσης Ανατολής. Επισημαίνεται ότι κύρια δραστηριότητα του Οργανισμού Λιμένος 
Ηγουμενίτσας είναι η επιβατηγός ναυτιλία, η προσφορά υπηρεσιών πλοίων Ro-Ro και η 
κρουαζιέρα, ενώ το λιμάνι Δυρραχίου είναι μικτής χρήσης (επιβατικό και εμπορικό). Από το 
λιμάνι της Ηγουμενίτσας διακινούνται ετησίως 2,5 εκατομμύρια επιβάτες και περίπου 230.000 
φορτηγά, έναντι 930.000 επιβατών και 80.000 φορτηγών από το Δυρράχιο. 

Επιπρόσθετα, πρέπει να ληφθεί υπόψη και το ευρύτερο πολιτικοοικονομικό περιβάλλον της 
χώρας όπου λειτουργεί ο λιμένας του Δυρραχίου. Η Αλβανία αντιμετωπίζει συστημικά 
προβλήματα διαφθοράς, αδύναμο κράτος δικαίου, δυσλειτουργία στην εφαρμογή της 
δικαιοσύνης και εκτεταμένη παραοικονομία και οργανωμένο έγκλημα. Η διακίνηση 
ναρκωτικών, συχνά διά μέσω των αλβανικών λιμανιών, παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά 



 

 

προβλήματα στην χώρα, όπως πρόσφατα επισημάνθηκε στην ετήσια έκθεση της FRONTEX. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η ανάδειξη ενός λιμένα ως αξιόπιστου διεθνούς διαμετακομιστικού κέντρου 
είναι αμφίβολη.  

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι πιθανή μελλοντική ένταξη της Αλβανίας 
και της Βόρειας Μακεδονίας στην Ε.Ε., θα έχει ως αποτέλεσμα την οργανική ένταξη των 
Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρώπη, την άμβλυνση της περιφερειακότητας της περιοχής και την 
ενίσχυση του ρόλου του λιμένα Δυρραχίου ως εμπορικού κόμβου. 

 

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΥΛΩΝΑΣ 

Το λιμάνι της Αυλώνας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της Αλβανίας και αποτελεί διακομιστικό 
κέντρο, όχι μόνο για την Αλβανία, αλλά και το Κόσσοβο, τη Βόρεια Μακεδονία και τη 
Βουλγαρία. Αποτελεί, μαζί με το Δυρράχιο, το σημείο εκκίνησης του Πανευρωπαϊκού 
Διαδρόμου VIII, ο οποίος συνδέει τα αλβανικά λιμάνια με τη Μαύρη Θάλασσα, το Μπουργκάς 
και τη Βάρνα, μέσω της Βόρειας Μακεδονίας. Μέσω του λιμένα της Αυλώνας διακινείται 
περίπου το 15% της συνολικής αξίας του εξωτερικού εμπορίου της Αλβανίας.  

Ο λιμένας περιλαμβάνει δύο αποβάθρες, την ανατολική και τη δυτική. Η ανατολική έχει μήκος 
339, μέγιστο βάθος 10,5 μέτρα και μπορεί να εξυπηρετήσει εμπορικά πλοία έως 6.000 τόνων. Η 
δυτική αποβάθρα έχει μήκος 322 μέτρα.  

Η κύρια ακτοπλοϊκή σύνδεση του λιμένα Αυλώνας είναι με το ιταλικό λιμάνι του Πρίντεζι, που 
βρίσκεται σε απόσταση 72 μιλίων και η διαδρομή έχει διάρκεια 5 ώρες.  

Στο λιμάνι της Αυλώνας βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ανάπλασης που αφορούν στην διεύρυνση 
της αποβάθρας, προκειμένου να διευκολυνθεί ο ελλιμενισμός μεγάλων κρουαζιερόπλοιων. Μετά 
την ολοκλήρωση της εν λόγω επένδυσης, το λιμάνι της Αυλώνας θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί 
τέσσερα κρουαζιερόπλοια ταυτόχρονα, βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών.  

 

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ 

Το λιμάνι των Αγίων Σαράντα αποτελεί το νοτιότερο της Αλβανίας και έχει έκταση 18.000 τ.μ. 
Απέχει μόλις 9 ναυτικά μίλια από την Κέρκυρα, με την οποία υπάρχει συχνή ακτοπλοϊκή 
σύνδεση. Αποτελεί, κυρίως, επιβατικό λιμάνι και χειρίζεται σημαντικό ποσοστό της 
μετακίνησης των επιβατών μεταξύ Αλβανίας, Ιταλίας και Ελλάδας.  

Η πρόσφατη υλοποίηση έργου επέκτασης της αποβάθρας, χρηματοδοτούμενο από την 
Παγκόσμια Τράπεζα, έχει επιτρέψει την αύξηση της ροής των τουριστών. Με το νέο έργο 
αναμένεται να πραγματοποιηθεί ανακατανομή χρήσης των αποβάθρων για τα τουριστικά 
κρουαζιερόπλοια και τα εμπορευματικά πλοία.  

Οι γραμμές εξωτερικού που εκτελούνται από και προς τον Λιμένα Αγίων Σαράντα είναι οι εξής: 

 Αγ. Σαράντα - Κέρκυρα (διάρκεια 1 ώρα) 

 Αγ. Σαράντα – Μπάρι (διάρκεια 11 ώρες) 



 

 

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΕΝΤΖΙΝ 

Ο λιμένας Σεντζίν βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Αλβανίας. Η γεωστρατηγική θέση του 
λιμένα και το μεγάλο βάθος του έχουν δημιουργήσει προσδοκίες για την ανάδειξή του ως 
διακομιστικού κέντρου στην ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Τα προηγούμενα 
χρόνια υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από πλευράς αλβανικής κυβέρνησης και ιδιωτών επενδυτών 
για την αξιοποίηση του λιμένα μέσω της υλοποίησης ενός φιλόδοξου αναπτυξιακού 
προγράμματος που περιελάμβανε την κατασκευή εννιά τερματικών σταθμών σε έκταση 730 
στρεμμάτων. Το 2015 υπήρξαν δημοσιεύματα για ενδιαφέρον από πλευράς κινεζικών εταιρειών, 
ενώ την ίδια περίοδο εταιρείες από το Βέλγιο και την Ολλανδία ανακοίνωσαν τη σύνταξη 
προκαταρκτικών μελετών βιωσιμότητας.  

 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ PORTO ROMANO  

H σύμβαση παραχώρησης για την κατασκευή και λειτουργία τερματικού σταθμού πετρελαίου 
στην περιοχή Porto Romano υπεγράφη τον Ιούνιο 2015, μεταξύ της αλβανικής κυβέρνησης και 
της εταιρείας MBM Port, Multi Buoy Mooring, (ιδιοκτησίας Kastrati Group 65%, Europetrol 
Group 35% και Salillari shpk), ως παραχωρησιούχο. Ακολούθως, τον Απρίλιο τ.ε. η 
διαχειρίστρια εταιρεία MBM Port ζήτησε επίσημα από την αλβανική κυβέρνηση την επέκταση 
της σύμβασης παραχώρησης (χωρίς τη διενέργεια νέου διαγωνισμού), με σκοπό «τη 
μεγιστοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων του λιμένα». 

Παράλληλα, την 27η Απριλίου, η αλβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη διενέργεια διαγωνισμού, 
συνολικού ύψους 5,5 εκ. ευρώ, για τη κατασκευή του οδικού τμήματος που συνδέει την πόλη 
του Δυρραχίου με τον τερματικό σταθμό Porto Romano, συνολικού μήκους 2,1 χλμ. 
Επισημαίνεται ότι πρόσφατα η α/κυβέρνηση ανέστειλε τη διεξαγωγή όλων των δημόσιων 
διαγωνισμών που δεν σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid 19 ή τα έργα 
ανασυγκρότησης από το σεισμό του Νοεμβρίου 2019. Η Αντιπολίτευση από πλευράς της 
κατήγγειλε την Κυβέρνηση για διασπάθιση δημοσίου χρήματος, υποστηρίζοντας ότι το εν λόγω 
οδικό τμήμα, μολονότι χρηματοδοτείται από δημόσιο χρήμα, θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις 
ανάγκες της ιδιωτικής εταιρείας. 

Την 30η Απριλίου το αλβανικό κοινοβούλιο υπερψήφισε την τροποποίηση της σύμβασης 
παραχώρησης του λιμένα διαχείρισης πετρελαίου Porto Romano, δίπλα στην πόλη του 
Δυρραχίου. Σύμφωνα με τη νέα σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε, προβλέπεται η επέκταση των 
λειτουργιών του λιμένα Porto Romano, και συγκεκριμένα η κατάργηση της αποκλειστικής 
χρήσης του λιμένα ως τερματικού σταθμού εξαγωγών πετρελαίου και η παροχή δυνατότητας 
ελλιμενισμού πλοίων διακίνησης εμπορευματικών φορτίων.  

Σύμφωνα με το αλβανικό Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας, η απόφαση για την επέκταση της 
σύμβασης παραχώρησης του τερματικού σταθμού Porto Romano λήφθηκε για την 
μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του λιμένα και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
τους πελάτες του. 

   



 

 

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

Στην κατηγορία της «ναυτιλίας υψηλού κινδύνου» (Μαύρη Λίστα) του διεθνούς οργανισμού 
Μνημόνιο των Παρισίων υποβιβάσθηκε από 1η Ιουνίου 2019 η αλβανική ναυτική σημαία, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα ελέγχων που διενεργήθηκαν σε διάφορους διεθνείς λιμένες από 
τις εποπτικές υπηρεσίες του Paris MOU κατά το 2018. Συγκεκριμένα, τα υπό αλβανική σημαία 
πλοία κατέλαβαν την 63η θέση, σε σύνολο 73 χωρών, καθώς σε 69 επιθεωρήσεις σημειώθηκαν 
12 κρατήσεις, γεγονός που υποδηλώνει τον υψηλό βαθμό επικινδυνότητας της αλβανικής 
ναυτιλίας. 

Τα πλοία που φέρουν σημαία που κατατάσσεται στον «Γκρι» ή τoν «Μαύρο» Κατάλογο του 
Paris MOU υπόκεινται σε εντατικούς ελέγχους και περιορισμούς από τις αρχές του κράτους 
λιμένος, ενώ, μετά από πολλαπλές κρατήσεις τους, επιβάλλεται το μέτρο της απαγόρευσης 
κατάπλου σε λιμένες και αγκυροβόλια. 
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