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ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ 
QQ Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος

Η νέα Ελληνική Κυβέρνηση πιστεύει ακράδαντα στην ανάγκη καλλιέργειας και διατήρησης 
καλών σχέσεων με τη φίλη χώρα της Αλβανίας.
Θεωρεί, παράλληλα, ότι η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στην Αλβανία είναι μια από τις 
πιο θετικές πτυχές των πολυεπίπεδων ελληνοαλβανικών σχέσεων των τελευταίων χρόνων.
Δρώντας, όπως συμβαίνει συνήθως, με ένστικτο που κινείται ταχύτερα σε σχέση με τις πολιτικές 
αποφάσεις, η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα κατανόησε από την πρώτη στιγμή τη νέα 
κατάσταση και έσπευσε να εδραιώσει δυναμικά την παρουσία της στη χώρα, ακόμα και σε 
εποχές που κάτι τέτοιο δεν ήταν ούτε εύκολο, ούτε αυτονόητο.
Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα είναι εδώ και χρόνια ο σημαντικότερος ξένος επενδυτής στην 
Αλβανία και ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της. Η ελληνική επιχειρηματική 
παρουσία συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της αλβανικής οικονομίας, στη μεταφορά 
τεχνογνωσίας, στο άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας για τους Αλβανούς πολίτες και στο αίσθημα 
οικονομικής ασφάλειας των οικογενειών τους.
Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι, εξάλλου, και η οικονομική δραστηριότητα των μελών της ελληνικής 
εθνικής μειονότητας, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στις περιοχές όπου ζει ο μεγαλύτερος 
πυρήνας των μελών της, αλλά επεκτείνεται και σε μεγάλες επιχειρήσεις, παναλβανικής 
εμβέλειας.
Η Ελληνική Κυβέρνηση θεωρεί την ελληνική εθνική μειονότητα και την κοινότητα των αλβανών 
μεταναστών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα ζωντανές γέφυρες που φέρνουν πιο κοντά 
τους δύο λαούς.
Η Ελλάδα έχει στηρίξει εξαρχής με τρόπο έμπρακτο και ουσιαστικό την πορεία της Αλβανίας 
προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Παράλληλα ενθαρρύνουμε τις προσπάθειες που οφείλει να 
καταβάλλει η Αλβανική κυβέρνηση για την βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, στην κατεύθυνση 
που επισημαίνουν τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και το Συμβούλιο της Ε.Ε.. Η ευόδωση των 
προσπαθειών αυτών θα συμβάλει στην αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Αλβανία, 
στην βελτίωση των συνθηκών δραστηριοποίησης της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας 
και στην ενίσχυση της παρουσίας της προς όφελος της ευημερίας και των δύο λαών.
Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προοπτικής της Αλβανίας εκτιμώ ότι η περαιτέρω επέκταση και 
εμβάθυνση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας αποτελεί αυτονόητη επιλογή, την οποία 
η ελληνική πολιτεία, τόσο σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής όσο και μέσω των διαπιστευμένων 
διπλωματικών Αρχών στην Αλβανία, είναι έτοιμη να στηρίξει με κάθε τρόπο.
Με αυτές τις σκέψεις, καλωσορίζω την έκδοση του Ελληνοαλβανικού Επιχειρηματικού Οδηγού, 
που θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια όσων με τον έναν ή τον άλλο τρόπο 
σχετίζονται με την ελληνική οικονομική δραστηριότητα στην Αλβανία.

      Nίκος Κοτζιάς
Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας
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NIKOS KOTZIAS 
QQ MINISTËR I JASHTËM I GREQISË

Qeveria e re greke beson fuqimisht në nevojën e zhvillimit dhe ruajtjes së marrëdhënieve të 
mira me vendin mik të Shqipërisë.
Konsideron, gjithashtu, se prania e sipërmarrjes greke në Shqipëri është një nga aspektet më 
pozitive të marrëdhënieve shumë nivelëshe greko-shqiptare të viteve të fundit.
Duke vepruar, siç ndodh zakonisht, me instinktin që lëviz më shpejt se  vendimet politike, 
komuniteti i sipërmarrjes greke e ka kuptuar që në momentin e parë  situatën e re dhe nxitoi 
të konsolidojë në mënyrë dinamike praninë e tij në vend, madje edhe në periudha kohore 
kur një gjë e tillë nuk ishte as e lehtë dhe as e qartë.
Siç dihet, Greqia është për vite me rradhë investitori më i madh i huaj në Shqipëri dhe një nga 
partnerët kryesor tregtar. Prania e biznesit grek kontribuon ndjeshëm në zhvillimin e ekonomisë 
shqiptare, në transferimin e njohurive, në hapjen e vendeve të reja të punës për qytetarët 
shqiptarë dhe në ndjenjën e sigurisë ekonomike të familjeve të tyre.
Veçanërisht i dukshëm është, për më tepër, edhe aktiviteti ekonomik i minoritetit kombëtar 
grek, i cili nuk është i kufizuar vetëm në zonat ku jeton pjesa dërrmuese e këtij minoriteti, por 
shtrihet edhe në sipërmarrje më të mëdha, mbarë shqiptare. 
Qeveria greke e konsideron pakicën kombëtare greke dhe komunitetin e emigrantëve 
shqiptarë të cilët janë vendosur në Greqi ura aktive që sjellin më afër dy popujt tanë.
Greqia ka mbështetur që në fillim me një mënyrë konkrete dhe thelbësore ecurinë e  
Shqipërisë drejt integrimit evropian. Në të njëjtën kohë inkurajojmë përpjekjet që duhet 
të bëhen nga qeveria shqiptare për përmirësimin e klimës së investimeve, në drejtimin që 
theksojnë si Komisioni Evropian ashtu edhe Këshilli i BE-së.
Suksesi i këtyre përpjekjeve do të kontribuojë në rritjen e IHD në Shqipëri, në përmirësimin e 
kushteve të ushtrimit të aktivitetit të komunitetit të biznesit grek dhe në forcimin pranisë së tij 
në interes të mirëqenies së të dy popujve.
Në kuadër të perspektivës Εvropiane të Shqipërisë vlerësoj se zgjerimi i mëtejshëm dhe thellimi 
i bashkëpunimit dypalësh ekonomik përbën një zgjedhje të qartë, të cilën shteti grek, si në 
nivel të politikës qëndrore ashtu edhe përmes autoriteteve diplomatike të akredituara në 
Shqipëri, është e gatshme të mbështesë në çdo mënyrë .
Me këto mendime, mirëpres botimin e Udhërrëfyesit të Sipërmarrjeve Greko-Shqiptare, i cili 
dο të përbëjë një vegël të çmuar në duart e atyre që me njërën apo me tjetrën mënyrë 
kanë lidhje me aktivitetin ekonomik grek në Shqipëri. 

             Nikos Kotzias 
Ministër i Jashtëm i Greqisë 
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NIKO PELESHI
QQ Αντιπρόεδρος της Αλβανικής Κυβέρνησης

Η Αλβανία και η Ελλάδα μοιράζονται μεταξύ τους μια μακρά ιστορία σχέσεων και ανταλλαγών. 
Και τόσο μακρά είναι και η ιστορία των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών 
και λαών μας.
Οι ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος 
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας.
Οι επιχειρήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν σήμερα μερικά από τα πιο αναγνωρισμένα ονόματα 
που δραστηριοποιούνται στην αλβανική αγορά.
Και αποτελούν απόδειξη του μεγάλου επενδυτικού δυναμικού που αντιπροσωπεύει η Αλβανία 
και του φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που αυτές οι επιχειρήσεις έχουν βρει σε κάθε 
κλάδο της οικονομίας μας.
Αλλά αυτό είναι προφανώς μόνο η μία πλευρά του νομίσματος, γιατί πολλές είναι και οι 
επιχειρηματικές ιστορίες επιτυχίας της μεγάλης αλβανικής κοινότητας που ζει και εργάζεται 
στην Ελλάδα.
Ωστόσο εμείς πιστεύουμε ότι οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών 
μας εξακολουθούν να έχουν περιθώριο να εμβαθυθούν.
Η Αλβανία παρουσιάζει μια σειρά από πιθανούς τομείς που κυμαίνονται από την ενέργεια έως 
την γεωργία και τον τουρισμό, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν την εμπειρία, το κεφάλαιο 
και τη τεχνογνωσία για να επενδύσουν επιτυχώς στην ανάπτυξη των τομέων αυτών.
Εμείς, ως κυβέρνηση κάνουμε τα πάντα για να μετατρέψουμε την Αλβανία σε ένα ελκυστικό 
προορισμό για τους ξένους επενδυτές.
Και προφανώς, η πρωτοβουλία για το σχεδιασμό του Οδηγού Έλληνο – Αλβανικών 
Επιχειρηματικών Σχέσεων που λαμβάνει η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Αλβανία και το Γραφείο 
Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων, είναι μια πολύτιμη συμβολή για τη πραγματοποίηση 
του στόχου αυτού.
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NIKO PELESHI
QQ Zëvendës Kryeministër i Qeverisë Shqiptare 

Shqipëria dhe Greqia ndajnë mes tyre një histori të gjatë marrëdhëniesh e shkëmbimesh. 
E po kaq e gjatë është edhe historia e marrëdhënieve të biznesit mes dy vendeve e 
popujve tanë.
Investimet greke në Shqipëri pas rënies së regjimit komunist kanë luajtur një rol të rëndë-
sishëm në zhvillimin e ekonomisë. Këto biznese përfaqësojnë tashmë disa prej emrave 
më të njohur që operojnë në tregun shqiptar.
 Ato janë prova e potencialit të madh për investime që përfaqëson Shqipëria dhe e 
mjedisit miqësor ndaj biznesit që këta investitorë kanë gjetur në çdo sektor të ekonomisë 
shqiptare. 
Por kjo është padyshim vetëm njëra anë e medaljes, sepse të shumta janë edhe histo-
ritë e suksesit në biznes në radhët e komunitetit të madh shqiptar që jeton e punon në 
Greqi.
Por ne besojmë se marrëdhëniet ekonomike e tregtare mes vendeve tona kanë ende 
hapësirë për t’u thelluar. Shqipëria paraqet një sërë potencialesh në fusha që shkojnë 
nga energjia, e deri tek bujqësia e turizmi, ndërkohë që bizneset greke zotërojnë ekspe-
riencën, kapitalin dhe njohuritë për të investuar në mënyrë të suksesshme në zhvillimin 
e këtyre sektorëve.
Ne si qeveri po bëjmë gjithçka për ta shndërruar Shqipërinë në një destinacion tërheqës 
për investitorët e huaj. E padyshim, nisma si projekti për hartimin e Udhërrëfyesit të  
Marrëdhënieve të Biznesit Shqiptaro – Helene, ndërmarrë nga Ambasada Greke në 
Shqipëri si dhe Zyra për Çështjet Ekonomike dhe Tregtare, janë një kontribut i vyer në 
drejtim të konkretizimit të këtij objektivi.
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΟΚΑΝΑΣ
QQ Πρέσβυς της Ελλάδος στην Αλβανία  

Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις έχουν ως στέρεη βάση την μακραίωνη συμβίωση και τους στενούς 
ιστορικούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο λαών. Ως γειτονικές χώρες με κοινό 
παρελθόν, αλλά και κοινό όραμα και στοχεύσεις για το μέλλον εντός της Ευρωπαϊκής οικογένειας, 
έχουμε κοινό συμφέρον για την περαιτέρω ενίσχυση και επέκταση της μεταξύ μας συνεργασίας 
σε όλους τους τομείς, με σημαντικά οφέλη δι αμφοτέρους τους λαούς. 

Στο πλαίσιο αυτό, η διμερής οικονομική συνεργασία, αποκτά κορυφαία σπουδαιότητα. Οι 
οικονομίες των δύο χωρών μας, όπως, εξάλλου, και οι κοινωνίες μας, είναι, εκ των πραγμάτων, 
αλληλένδετες και αλληλοεπηρεαζόμενες. Παρά τις δυσκολίες, οι ελληνικές επιχειρήσεις, 
σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας, καταλαμβάνουν, διαχρονικά (με 
εξαίρεση μόνον το 2011), πρώτη θέση μεταξύ των εδώ ξένων επενδυτών, με αξία άνω του ενός 
δισεκατομμυρίου ευρώ και 26% του συνόλου των ξένων άμεσων επενδύσεων στην Αλβανία, ενώ 
η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της χώρας. Η αξία 
του επενδεδυμένου εξ Ελλάδος κεφαλαίου, μάλιστα, αυξήθηκε εντυπωσιακά την τελευταία διετία, 
παρά την οικονομική κρίση. Σημειωτέον, ακόμη, ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται 
σε κρίσιμους τομείς της αλβανικής οικονομίας και συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, προσφέροντας πολυάριθμες θέσεις εργασίας, αλλά και 
πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ανοδικής δυναμικής που έχουν αποκτήσει οι ελληνοαλβανικές 
σχέσεις, εν γένει, αμφότερες οι πλευρές έχουν επανειλημμένως εκφράσει, στο ανώτατο πολιτειακό 
και πολιτικό επίπεδο, την βούλησή τους για δραστήρια περαιτέρω ανάπτυξη της ανθηρής, 
ήδη, συνεργασίας, μέσω της εκμετάλλευσης του σημαντικού δυναμικού που παραμένει ακόμα 
αναξιοποίητο στις διμερείς μας σχέσεις. Συναφώς, η Ελλάδα έχει ταχθεί σαφώς υπέρ της 
συνέχισης και εντατικοποίησης της επενδυτικής, εμπορικής και, εν γένει, οικονομικής παρουσίας 
και δράσεών μας στην Αλβανία, η ευόδωση, όμως, των προσπαθειών μας εξαρτάται και από 
την προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων από πλευράς Αλβανικής Κυβερνήσεως, βάσει 
του κοινοτικού κεκτημένου και των σχετικών ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, με στόχο 
την βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, αλλά και για την ενίσχυση 
του οικονομικού κράτους δικαίου στην Αλβανία. Η Ελλάδα, όπως και κατά το παρελθόν, θα 
ευρίσκεται αρωγός παρά το πλευρό της Αλβανίας, τόσο για την απαραίτητη οικοδόμηση ενός 
περιβάλλοντος φιλικού για τους επενδυτές, αλλά, κυρίως, για την επιτυχή πορεία της προς 
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προς επίτευξη των ανωτέρω και σε συνέχεια σειράς άλλων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων 
που πραγματοποιήθηκαν εδώ, η Πρεσβεία και το Γραφείο μας Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων, αναλάβαμε την πρωτοβουλία να συγκεντρώσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις στην 
Αλβανία σε ένα χρηστικό και ευέλικτο compendium, όπως είναι η παρούσα έκδοση, η οποία, 
σημειωτέον, θα έχει τόσο έντυπη, όσο και ψηφιακή μορφή, θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και θα είναι, επίσης, διαθέσιμη στο διαδίκτυο, αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα 
της Πρεσβείας και του Γραφείου ΟΕΥ, με κατάλληλους συνδέσμους και στις σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης. Ο στόχος της προσπάθειας αυτής, που διήρκεσε άνω του ενός έτους, είναι διττός: 
Αφενός, να αναδείξει και να διευκολύνει την δράση της ελληνικής επιχειρηματικής παρουσίας και 
τον ρόλο των σπουδαίων ελληνικών επενδύσεων στην ανάπτυξη της Αλβανίας και, αφετέρου, 
να διευκολύνει και, ίσως, παροτρύνει νέους, εν δυνάμει, επενδυτές εξ Ελλάδος. 

Εν κατακλείδι, απευθύνω θερμές ευχαριστίες προς όλους όσους συνέβαλαν στην δημιουργία 
του πολύτιμου και σύγχρονου αυτού οικονομικού εργαλείου και, ιδίως, τα μέλη της ελληνικής 
επιχειρηματικής κοινότητας στην Αλβανία, η έγκαιρη και αποτελεσματική συνεισφορά των 
οποίων υπήρξε και παραμένει απολύτως απαραίτητη για την επιτυχία του εγχειρήματος αυτού 
μακράς πνοής.
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LEONIDAS ROKANAS 
QQ Ambasadori i Greqisë në Shqipëri 

Marrëdhëniet greko-shqiptare kanë si bazë solide bashkëjetesën shumëvjeçare dhe lidhjet 
e ngushta historike të miqësisë dhe bashkëpunimit midis dy popujve. Si vende fqinje, me një 
të kaluar të përbashkët, por edhe me një vizion dhe objektiv të përbashkët për të ardhmen 
brenda familjes Evropiane, ne kemi interes të përbashkët forcimin dhe zgjerimin e mëtejshëm 
të bashkëpunimit tonë në të gjitha fushat, me përfitime të konsiderueshme për të dy popujt.

Në këtë kontekst, bashkëpunimi dypalësh ekonomik, merr rëndësi kryesore. Ekonomitë e 
dy vendeve tona, siç në të vërtetë, edhe shoqëritë tona, janë, në fakt, të ndërvarura dhe 
reciprokisht të ndikuara. Megjithë vështirësitë, kompanitë greke, sipas të dhënave të Bankës 
Qendrore të Shqipërisë, zënë, me kalimin e kohës (me përjashtim vetëm vitin 2011), vendin 
e parë në mes të investitorëve huaj, me një vlerë prej mbi një miliardë euro dhe 26% të të 
gjithë investimeve të huaja direkte në Shqipëri, ndërsa Greqia përfshihet në një nga partnerët 
kryesorë tregtarë të vendit. 

Vlera e kapitalit të investuar nga Greqia, në fakt, është rritur në mënyrë mbresëlënëse në 
dy vitet e fundit, pavarësisht krizës ekonomike. Shënojmë, gjithashtu, se sipërmarrjet greke 
ushtrojnë aktivitetin e tyre në sektorët kyç të ekonomisë shqiptare dhe kontribuojnë ndjeshëm 
në zhvillimin ekonomik dhe social të vendit, duke ofruar vende pune të shumta, por edhe 
ekspertizë dhe përvojë të vlefshme.

Paralelisht, në kontekstin e dinamikës në rritje që kanë marrë marrëdhëniet shqiptaro-greke, 
në përgjithësi, të dyja palët kanë shprehur në mënyrë të përsëritur, në nivelin më të lartë 
shtetëror dhe politik, dëshirën e tyre për zhvillim të mëtejshëm aktiv të bashkëpunimit tashmë 
të lulëzuar, përmes përfitimit nga potenciali i rëndësishëm që ende mbetet i pashfrytëzuar në 
marrëdhëniet tona dypalëshe.

Në këtë aspekt, Greqia ka shprehur qartë mbështetjen e saj për vazhdimin dhe intensifikimin 
e pranisë ekonomike investuese, tregtare dhe asaj në përgjithësi si edhe aktiviteteve tona 
në Shqipëri, megjithatë, suksesi i përpjekjeve tona varet edhe nga promovimi i reformave të 
nevojshme nga ana e Qeverisë Shqiptare, bazuar në acquis communautaire dhe në standardet 
përkatëse evropiane dhe ndërkombëtare, që synojnë përmirësimin e mjedisit të biznesit dhe 
të investimeve, por edhe forcimin e të drejtës ekonomike në Shqipëri. 

Greqia, si edhe në të kaluarën, do të jetë mbështetëse në krah të Shqipërisë, si për e nevojën 
e krijimit të një mjedisi miqësor për investitorët, por, kryesisht, për ecurinë e suksesshme të saj 
në lidhje me anëtarësim në Bashkimin Evropian.

Për të arritur sa më lart përmendur dhe në vazhdim të aktiviteteve dhe eventeve të tjera që 
u realizuan këtu, Ambasada dhe Zyra e Çështjeve Ekonomike dhe Tregtare, morën iniciativën 
për grumbullimin e sipërmarrjeve Greke në Shqipëri në një përmbledhje të përdorshme  dhe  të 
gjithanshme, siç është ky publikim, i cili, theksohet, se do të ketë si format dixhital, ashtu edhe 
të printuar, do të përditësohet në periudha të rregullta kohore dhe do të jetë, gjithashtu, i di-
sponueshëm edhe në internet, i postuar në faqen zyrtare të Ambasadës dhe Zyrës së Çështjeve 
Ekonomike dhe Tregtare, me lidhje të përshtatshme edhe në faqet e rrjeteve sociale.

Qëllimi i kësaj përpjekjeje, e cila zgjati më shumë se një vit, është i dyfishtë: nga njëra anë 
për të nxjerrë në pah dhe për të lehtësuar veprimtarinë e pranisë së biznesit grek dhe rolin e 
investimeve të mëdha greke në zhvillimin e Shqipërisë dhe nga ana tjetër për të lehtësuar dhe, 
ndoshta, për të inkurajuar investitorë të rinj potencial nga Greqia.

Në përfundim, drejtoj falenderime të përzemërta për të gjithë ata që kontribuan në krijimin 
e këtij instrumenti financiar të çmuar dhe bashkëkohor dhe, në veçanti, anëtarët e komunitetit 
të biznesit grek në Shqipëri, kontributi në kohë dhe efikas i të cilëve ka qenë dhe mbetet 
absolutisht thelbësor për suksesin e kësaj sipërmarrjeje largpamëse.
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ARBEN AHMETAJ
QQ Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 

Η Αλβανία έχει εισέλθει σε ένα νέο κεφάλαιο σταθερής και μακροπρόθεσμης οικονομικής 
ανάπτυξης. Έχουμε σχεδιάσει ένα νέο οικονομικό μοντέλο, βασισμένο σε βαθιές διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, με έμφαση στην προώθηση της εγχώριας παραγωγής, των εξαγωγών και 
άμεσων ξένων επενδύσεων.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 23 ετών, χρονική περίοδο δυσχερούς μετάβασης, η Αλβανία, 
από οικονομικής άποψης, έχει βιώσει πολλές δοκιμασίες και επιτυχίες. Το οικονομικό δυναμικό 
της χώρας ποτέ δεν αξιοποιήθηκε πλήρως. Είναι ακριβώς αυτά τα διδάγματα του παρελθόντος 
που έχουν καταστήσει αναγκαία την ποιοτική αλλαγή της οικονομίας και την προσαρμογή 
του οικονομικού μοντέλου στις νέες συνθήκες των παγκόσμιων αγορών.
Έχουμε αναλάβει σοβαρή δέσμευση για την προώθηση μιας ατζέντας, που περιλαμβάνει 
βαθύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε βασικούς τομείς όπως η ενέργεια, το 
συνταξιοδοτικό, η διοικητική και εδαφική μεταρρύθμιση, μεταρρυθμίσεις σε μακροοικονομικό 
επίπεδο και στο επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και την πιο πρόσφατη, τον ανένδοτο 
αγώνα κατά της άτυπης οικονομίας. Χάρη στην επιτυχία αυτών των μεταρρυθμίσεων, η 
αλβανική οικονομία έχει επιστρέψει στους ρυθμούς σταθερής ανάπτυξης και συνεχίζει να 
αποδίδει και, όπως προκύπτει από όλους τους δείκτες, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να 
είναι πλήρως σύμφωνος με τις προβλέψεις μας για αύξηση μεταξύ 2.7-3% το 2015.
Από την άλλη πλευρά, οι μεταρρυθμίσεις αυτές συνέβαλαν στη δημιουργία κατάλληλων 
συνθηκών για τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος, την αποκατάσταση 
της εμπιστοσύνης στην οικονομία, στο κράτος δικαίου και στο κράτος οικονομικού δικαίου. 
Ο ενεργός διάλογος και το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτείας έχει ήδη 
θεσμοθετηθεί με δύο σοβαρές πλατφόρμες διαλόγου και διαβούλευσης όπως το Εθνικό 
Οικονομικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο των Επενδύσεων. 
Η διασφάλιση μια άκρως ανταγωνιστικής νομοθετικής δέσμης για τον τουρισμό, οι στρατηγικές 
επενδύσεις, η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και οι ελεύθερες 
οικονομικές ζώνες (TEDA), πιστεύουμε ότι θα φέρουν μια νέα ώθηση στην ανάπτυξη των 
τομέων προτεραιότητας και θα είναι ένας ακόμη λόγος για τους ξένους επενδυτές να έρθουν 
στην Αλβανία, διευρύνοντας το φάσμα των βιομηχανιών που λειτουργούν στην αγορά, 
εισάγοντας νέες τεχνολογίες και παρέχοντας τεχνογνωσία.
Η διαδικασία του Βερολίνου πριν από ένα χρόνο, η ουσία της οποίας είναι η συνδεσιμότητα, 
σηματοδότησε την αρχή μιας ιστορικής διαδικασίας για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. 
Ένας αριθμός σημαντικών σχεδίων στον τομέα οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών ή της 
ενέργειας, θα αρχίσουν πολύ σύντομα. Η έναρξη εργασιών του ΤΑΡ, έχει θέσει την Αλβανία 
στο χάρτη του σημαντικού δικτύου φυσικού αερίου στην περιοχή και πέραν αυτής.
Πιστεύουμε ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, υποδομών, τουρισμού, 
γεωργίας, στις Ζώνες Τεχνολογικής και Οικονομικής Ανάπτυξης, στη βιοτεχνία κλπ, θα είναι 
η κύρια πηγή σταθερής οικονομικής ανάπτυξης. Ακριβώς για το λόγο αυτό η αλβανική 
Κυβέρνηση αποτελεί έναν αποφασιστικό εταίρο των επιχειρήσεων και των επενδυτών στην 
Αλβανία. Ένας εταίρος πρόθυμος να συνδράμει, να ακούσει και πάνω απ ‘όλα να πράξει 
για την άρση των εμποδίων, προκειμένου να ανοίξει τις αγορές στον ελεύθερο ανταγωνισμό 
και παράλληλα να καταπολεμήσει τη διαφθορά.
Σήμερα έχουμε πλήρη επίγνωση ότι προκειμένου η οικονομία να αλλάξει ποιοτικά, είναι 
απαραίτητο να έχουμε μια ισχυρή εταιρική σχέση μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, 
με σκοπό να επιλυθούν όλα τα προβλήματα του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε, 
μαζί, ένα νέο μέλλον.
Ακριβώς για το λόγο αυτό, σήμερα περισσότερο από ποτέ, σας προσκαλούμε στην Αλβανία, 
στην χώρα των μεγάλων δυνατοτήτων! 



Hellenic - Albanian Business Relations Index 2016 - 2017  //   21

ARBEN AHMETAJ
QQ Ministër i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes 

Shqipëria ka hyrë në një kapitull të ri të zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm dhe afatgjatë. 
Ne kemi dizenjuar një model të ri ekonomik, që bazohet në reforma të thella strukturore, 
me fokus nxitjen e prodhimit vendas, eksporteve dhe investimeve të huaja direkte.
Në 23 vitet e fundit, vite të një tranzicioni shpeshherë të vështirë, Shqipëria ka provuar 
shumë pësime e suksese në aspektin ekonomik. Potenciali ekonomik i vendit nuk është 
përdorur kurrë plotësisht. Janë pikërisht këto mësime të së shkuarës që e kanë bërë 
të domosdoshme që ekonomia t’i nënshtrohet një ndryshimi cilësor dhe që modeli 
ekonomik të përshtatet me kushtet e reja të tregjeve botërore.
Ne jemi angazhuar seriozisht në avancimin e një axhende reformash të thella strukturore 
në sektorët kyç si energjia, pensionet, reforma administrativo-territoriale, reforma mak-
roekonomike, reforma në klimën e biznesit apo ajo më e fundit, beteja pa kompromis 
kundër informalitetit në ekonomi. Falë suksesit të këtyre reformave, ekonomia shqiptare 
u rikthye dhe vazhdon të performojë në ritmet e rritjes së qëndrueshme, që sipas të 
gjithë treguesve, do të jetë në përputhje të plotë me projeksionin tonë për një rritje në 
kufijtë e 2.7-3% në vitin 2015. 
Këto reforma garantuan nga ana tjetër premisat e duhura për përmirësimin e klimës 
së biznesit dhe investimeve, rikthimin e besimit në ekonomi, në shtetin e së drejtës dhe 
sundimin e ligjit ekonomik (rule of law and economic rule of law). Dialogu aktiv dhe 
fryma e partneritetit me sipërmarrjen në politikë-bërje është institucionalizuar tashmë 
me dy platforma serioze dialogu dhe konsultimi siç janë Këshilli Ekonomik Kombëtar 
dhe Këshilli i Investimeve.
Garantimi i një pakete ligjore tejet konkurruese për turizmin, investimet strategjike, part-
neritetin publik-privat dhe zonat e lira ekonomike, besojmë se do t’i sjellin një hov të ri 
zhvillimit të këtyre sektorëve prioritarë dhe do të jenë një arsye më shumë për investitorët 
e huaj që të vijnë në Shqipëri, duke zgjeruar gamën e industrive që operojnë në treg e 
duke sjellë teknologji të reja dhe know-how. 
Procesi i Berlinit një vit më parë, thelbi i të cilit është konektiviteti, shënoi nisjen e një 
procesi historik për vendet e Ballkanit Perëndimor. Një sërë projektesh të rëndësishme 
në infrastrukturën rrugore e hekurudhore apo atë energjetike, do të marrin jetë shumë 
shpejt. Fillimi i punimeve të gazsjellësit TAP, e ka futur Shqipërinë në hartën e rëndësishme 
të rrjetit të gazit në rajon e më gjerë.
Ne besojmë se investimet e huaja direkte në energji, infrastrukturë, turizëm, bujqësi, Zonat 
e Teknologjisë dhe Zhvillimit Ekonomik, manifakturë etj, do të jenë burimi kryesor i rritjes 
dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik. Pikërisht për këtë arsye qeveria shqiptare është 
një partnere e vendosur e investitorëve në Shqipëri. Një partner i gatshëm të ndihmojë, 
të dëgjojë e mbi të gjitha të veprojë për të larguar pengesat, për të hapur tregjet ndaj 
konkurrencës së lirë e për të luftuar korrupsionin. 
Sot ne jemi tërësisht të ndërgjegjshëm se, në mënyrë që ekonomia të ndryshojë cilësisht, 
do të jetë e domosdoshme që të ketë një partneritet të fortë mes sektorit publik e atij 
privat, për të zgjidhur të gjitha problemet e të shkuarës e për të krijuar, së bashku, një 
të ardhme të re.
Pikërisht për këtë arsye, sot më shumë se kurrë, ju ftojmë të vini në Shqipëri, në vendin 
e mundësive të mëdha!
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ΠΑΓΩΝΑ ΛΑΡΔΑ
QQ Σύμβουλος Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Α΄

Προϊσταμένη του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ)
της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα

Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκδοση του πρώτου Ελληνο – Αλβανικού 
επιχειρηματικού Οδηγού «HELLENIC - ALBANIAN BUSINESS INDEX», που συγκεντρώνει σημαντικό 
αριθμό επιχειρήσεων αμιγώς ελληνικών και ελληνο-αλβανικών συμφερόντων, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στην Αλβανία και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως τράπεζες, 
τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, εμπόριο, βιομηχανία, υγεία, εκπαίδευση, κατασκευές και 
δομικά υλικά κ.ά. 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας, η Ελλάδα κατατάσσεται, 
διαχρονικά, στην πρώτη θέση ανάμεσα στους ξένους επενδυτές στην Αλβανία (με εξαίρεση 
το 2011). Το 2013, σημειώθηκε αύξηση της συμμετοχής της Ελλάδος στο συνολικό απόθεμα 
(stock) των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Αλβανία, η οποία ανήλθε στο 25%. Το 2014 
οι ελληνικές επενδύσεις αυξήθηκαν, εκ νέου, κατά 6,52% σε σχέση με το 2013 και αντίστοιχα 
αυξήθηκε το ποσοστό συμμετοχής τους, το οποίο ανήλθε σε 26%. Η Ελλάδα, με συνολικό 
επενδυμένο κεφάλαιο € 1.169,41 εκατ., αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς εταίρους 
της Αλβανίας, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της αλβανικής οικονομίας, τα 
φορολογικά έσοδα, την απασχόληση, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την εκπαίδευση και την 
ευημερία των Αλβανών πολιτών.
Ο Ελληνο - Αλβανικός Επιχειρηματικός Οδηγός, ο οποίος, είναι διαθέσιμος, ήδη, σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος 
στα Τίρανα (www.agora.mfa.gr/al51), προβλέπεται να εκδοθεί και σε εφαρμογή για κινητά 
τηλέφωνα (IOS και Android). O Οδηγός διακρίνεται σε δυο μέρη, το πρώτο εκ των οποίων, 
περιλαμβάνει τα επιχειρηματικά προφίλ, σε τρεις γλώσσες, καθώς και πλήρη στοιχεία 
επικοινωνίας από ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων ελληνικών και ελληνο-αλβανικών 
συμφερόντων, που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία. Το δεύτερο μέρος, περιλαμβάνει 
χρήσιμες πληροφορίες οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρωτοβουλία του Γραφείου ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος 
στα Τίρανα, αποτελεί μια πρώτη σημαντική προσπάθεια συγκέντρωσης και παρουσίασης 
των ελληνικών, μικτών και ομογενειακών επιχειρήσεων στην Αλβανία. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας INSTAT και του Εθνικού Κέντρου Εγγραφής 
επιχειρήσεων (QKR), ο αριθμός των ως άνω επιχειρήσεων είναι μεγαλύτερος από τον 
αριθμό των επιχειρήσεων, που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση. Αυτό οφείλεται, στο 
γεγονός ότι η εγγραφή στον Επιχειρηματικό Οδηγό γίνεται κατόπιν πρωτοβουλίας των ίδιων 
των επιχειρήσεων, οι οποίες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας, διαθέτοντας, κατά την 
κρίση τους, χρήσιμες πληροφορίες για την εδώ επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, ιδιαιτέρως, εκείνες τις επιχειρήσεις των οποίων η συνδρομή 
ήταν καθοριστική για την υλοποίηση του έργου, καθώς επίσης και όλες τις επιχειρήσεις, οι 
οποίες συμμετείχαν στην πρώτη αυτή έκδοση. 
Από πλευράς μας, θα θέλαμε να προσκαλέσουμε και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, να 
συμμετάσχουν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, σε αυτή την πρωτοβουλία του Γραφείου 
ΟΕΥ και να απευθυνθούν στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: ecocom-tirana@mfa.gr� 
Ευελπιστούμε ο «HELLENIC - ALBANIAN BUSINESS INDEX» να καθιερωθεί ως ένα χρήσιμο 
εργαλείο της ελληνο-αλβανικής επιχειρηματικής συνεργασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη 
νέων επιχειρηματικών συνεργασιών, μεταξύ των δυο γειτονικών χωρών.
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PAGONA LARDA
QQ Këshilltare e Parë e Çështjeve Ekonomike dhe Tregtare 

Drejtuesja e Zyrës për Çështjet Ekonomike dhe Tregtare
e Ambasadës Greke në Tiranë 

Μe kënaqësi të veçantë ju paraqesim këtë botim të parë të Udhërrëfyesit të-Sipërmarrjes 
Greko-Shqiptare «HELLENIC - ALBANIAN BUSINESS INDEX», i cili përfshin një numër të kon-
siderueshëm kompanish greke dhe greko - shqiptare, që ushtrojnë veprimtarinë e tyre 
në Shqipëri dhe mbulojnë një fushë të gjerë aktivitetesh, si banka, telekomunikacione, 
informatikë, tregti, industri, shëndet, arsim etj.
Sipas të dhënave zyrtare të Bankës së Shqipërisë, Greqia klasifikohet, ndër vite, në vendin 
e parë ndërmjet investitorëve të huaj në Shqipëri (me përjashtim vitin 2011). Në vitin 2013, 
u shënua një rritje e pjesëmarrjes së Greqisë në totalin e Investimeve të Huaja Direkte në 
Shqipëri, e cila arriti në 25%. Për vitin 2014 investimet greke u rritën, sërishmi, me 6,52% 
në krahasim me vitin 2013 dhe përkatësisht u rrit përqindja e pjesëmarrjes së tyre, e cila 
arriti në 26%. Greqia, me një total të investuar kapital €1.169,41 milion, përbën një nga 
partnerët strategjik të Shqipërisë, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm për zhvillimin 
e ekonomisë shqiptare, në rritjen e të ardhurave tatimore, punësimin, transferimin e 
njohurive, arsimin dhe mirëqënien e qytetarëve Shqiptarë.
Udhërrëfyesi greko-shqiptar i sipërmarrjes, i cili tashmë disponohet i printuar dhe në 
formë elektronike në faqen zyrtare të Zyrës për Çështjet Ekonomike dhe Tregtare të 
Ambasadës Greke në Tiranë (www.agora.mfa.gr/al51) parashikohet të realizohet edhe 
në aplikacion për telefona celular (IOS και Android). Udhërrëfyesi përbëhet nga dy pjesë, 
njëra prej të cilave përfshin profilin e kompanisë në tre gjuhë, si dhe të dhëna të plota 
të kontaktit të një numri të konsiderueshëm kompanish greke dhe greko-shqiptare që 
ushtrojnë aktivitetin e tyre në Shqipëri. Pjesa e dytë përmban informacion të vlefshëm 
të interesit ekonomik, tregtar dhe sipërmarrës.
Theksohet se kjo nismë e Zyrës për Çështjet Ekonomike dhe Tregtare të Ambasadës së 
Greqisë në Tiranë, përbën përpjekjen e parë të madhe për grumbullimin dhe prezantimin 
e biznesit grek dhe greko-shqiptar në Shqipëri. Sipas të dhënave të INSTAT dhe Qendrës 
Kombëtare të Regjistrimit të bizneseve (QKR), numri i kompanive të lartpërmendura është 
më i madh se numri i atyre të përfshira në këtë botim. Kjo pasi përfshirja në Udhërrëfyesin 
e Sipërmarrjes bëhet me iniciativën e vet kompanive, të cilat iu përgjigjën ftesës sonë, 
duke vënë në dispozicion, sipas gjykimit të tyre, informacion të dobishëm në lidhje me 
veprimtarinë e tyre në Shqipëri.
Dëshirojmë të falënderojmë, në mënyrë të veçantë, ato kompani ndihma e të cilave 
ishte vendimtare për realizimin e këtij projekti, si edhe gjithë kompanitë, të cilat kanë 
marrë pjesë në këtë botim të parë.
Nga ana jonë, dëshirojmë të ftojmë edhe sipërmarrjet e tjera, të marrin pjesë, pa asnjë 
kosto, në këtë iniciativë të Zyrës për Çështjet Ekonomike dhe Tregtare dhe të drejtohen 
në adresën elektronike: ecocom-tirana@mfa.gr�
Shpresojmë, që «HELLENIC – ALBANIAN BUSINESS INDEX» të përbëjë një mjet të vlefshëm 
të bashkëpunimit sipërmarrës greko-shqiptar për zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpuni-
meve të reja sipërmarrëse, ndërmjet vendeve tona fqinje.
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• TAKIS ZARIFOPOULOS ALBANIA Ltd ������������������������������ 154

• TAVERNA “PAIDHAQE DAJKO” ��������������������������������������� 155

• TEDI Sh.p.k. ���������������������������������������������������������������������������������������� 156

• TEKKO ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 157

• TELEKOM ALBANIA Sh.a. �������������������������������������������������������� 158

• TERNA SA DEGA SHQIPËRI ���������������������������������������������������� 160

• THERMO ENERGY ������������������������������������������������������������������������� 161

• TIRANA BANK ���������������������������������������������������������������������������������� 162

• TP DEVELOPMENT GROUP���������������������������������������������������� 163

• TUV AUSTRIA HELLAS / ALBANIAN BRANCH ����������� 164

• UNITRACK ALBANIA Sh.a. ����������������������������������������������������� 165

• UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA, Sh.p.k. ������������� 166

• V+O COMMUNICATION �������������������������������������������������������� 167

• VACTRO SCIENTIFIC ������������������������������������������������������������������ 168

• VASPORT Sh.p.k. ��������������������������������������������������������������������������� 169

• VEKTOR Sh.p.k.������������������������������������������������������������������������������� 170

• VICTORIA�AL ������������������������������������������������������������������������������������ 172

• WOODPECKER Sh.p.k.������������������������������������������������������������� 174
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Industry - production | Βιομηχανία - 
παραγωγή | Industri - prodhim
• ALBAFOAM Sh.p.k. ��������������������������������������������������������������������������36
• ALBEL SA ��������������������������������������������������������������������������������������������������40
• ANDROMEDA MARINE AQUACULTURE ���������������������������49
• ARC Sh.p.k. ��������������������������������������������������������������������������������������������54
• ATLAS Sh.a. ��������������������������������������������������������������������������������������������59
• DHIMITRA�������������������������������������������������������������������������������������������������75
• ELISABET Sh.p.k. ����������������������������������������������������������������������������������85
• FIX PRO sh.p.k. �������������������������������������������������������������������������������������96
• GJIROFARMA Sh.a. ����������������������������������������������������������������������101
• METAL VETRO ITALIANA & CO ���������������������������������������������124
• MOBILA LLOLI Sh.p.k. ������������������������������������������������������������������127
• NYFAN ALBANIA  ����������������������������������������������������������������������������131
• POLYECO ALBANIA Sh.p.k. �����������������������������������������������������144
• SPANIEL Sh.p.k. ��������������������������������������������������������������������������������152
• TEKKO �����������������������������������������������������������������������������������������������������157
• WOODPECKER Sh.p.k. ���������������������������������������������������������������174

Education | Εκπαίδευση | Arsimim
• EDUCATIONAL CENTRE  ���������������������������������������������������������������79
• LONDON LANGUAGE INSTITUTE ������������������������������������������120
• PHILEKPAIDEUTIKI ETAIREIA - ARSAKEIO �������������������������141
• UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA,  

(UNYT Sh.p.k.) ������������������������������������������������������������������������������������166

Trade | Εμπόριο | Tregti
• AGNA GROUP ������������������������������������������������������������������������������������34
• ALEXANDRIS ALBANIA LTD ���������������������������������������������������������41
• ALL BALCANS CORPORATION Sh.a. ����������������������������������42
• ALPAK SOLUTIONS Sh.p.k. �����������������������������������������������������������43
• ARAL �����������������������������������������������������������������������������������������������������������62
• BSB ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������68
• CARLA MOSSE CREATIONS �������������������������������������������������������70
• CMB ALBANIA �������������������������������������������������������������������������������������73
• DROMEAS ALBANIA ������������������������������������������������������������������������77
• ELEKTRONICS Sh.p.k. ����������������������������������������������������������������������83
• ELKA S.A. ��������������������������������������������������������������������������������������������������86
• EMANTE Sh.p.k. �����������������������������������������������������������������������������������88
• EMPORIO-ENA ������������������������������������������������������������������������������������89
• ENERGY SYSTEMS ERGOVA LTD AL ��������������������������������������90
• FRESH LINE ����������������������������������������������������������������������������������������������98
• iSTREAM Sh.p.k ���������������������������������������������������������������������������������112

• JORDIL Sh.a. ��������������������������������������������������������������������������������������114
• KANELLAS - ALBANIA Sh.p.k ���������������������������������������������������115
• KID ZONE SHPK ���������������������������������������������������������������������������������116
• LIFE CARE NANNYS Sh.p.k. ������������������������������������������������������119
• NDS NUTRIENT E DOMOSDOSHEM NE STALLA ����������128
• OPTIC STORES Sh.p.k. ������������������������������������������������������������������134
• OPTIKA RAFTI �������������������������������������������������������������������������������������136
• PETCOR INTERNATIONAL S.A �������������������������������������������������139
• TAKIS ZARIFOPOULOS ALBANIA Ltd ����������������������������������154
• TEDI Sh.p.k. ������������������������������������������������������������������������������������������156
• VASPORT Sh.p.k. �����������������������������������������������������������������������������169
• VEKTOR Sh.p.k. ���������������������������������������������������������������������������������170
• VICTORIA�AL ��������������������������������������������������������������������������������������172

Energy - fuels | Ενέργεια - καύσιμα |  
Energji - Karburante
• ANOIL  �������������������������������������������������������������������������������������������������������50
• ASPROFOS ���������������������������������������������������������������������������������������������58
• B&A-02 Sh.a. �����������������������������������������������������������������������������������������63
• DUAGAZ.com �������������������������������������������������������������������������������������78
• MAMIDOIL ALBANIAN Sh.a. ���������������������������������������������������121
• THERMO ENERGY  ��������������������������������������������������������������������������161

Engineering companies - construction - 
construction materials - machinery |  
Τεχνικές εταιρείες - κατασκευές - δομικά υλικά 
- μηχανήματα | Kompani Teknike - Ndërtimi - 
Materiale ndërtimi - Makineri
• AKTOR SA  ����������������������������������������������������������������������������������������������35
• ALBA ROAD Sh.a. �����������������������������������������������������������������������������37
• ALUMIL-ALBANIA Sh.p.k. ��������������������������������������������������������������47
• ANTEA CEMENT Sh.a. ���������������������������������������������������������������������52
• ARTI SHPK ������������������������������������������������������������������������������������������������56
• C&M ENGINEERING ������������������������������������������������������������������������69
• EGNATIA O-ALBANIA ���������������������������������������������������������������������81
• EGNATIA ODOS S�A� - ALBANIA BRANCH �����������������������82
• EUROHITECH Sh.p.k. ������������������������������������������������������������������������94
• GENT ALBA������������������������������������������������������������������������������������������100
• HELLAS CONSTRUCTIONS GROUP �������������������������������������105
• INTRACOM CONSTRUCTIONS SOCIETE ANONYME 

TECHNICAL AND STEEL CONSTRUCTION  
(distinctive title: INTRAKAT) �����������������������������������������������������109

• KRONOS KONSTRUKSION Sh.p.k �����������������������������������������117
• PAPPAS ASHENSOR ����������������������������������������������������������������������137

Index by Sector | Ευρετήριο κατά Κλάδο | Indeksi sipas Shërbimit
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• RCON-AL ���������������������������������������������������������������������������������������������149
• S.M.A. Construction Sh.p.k. ����������������������������������������������������150
• SIDERAL Sh.p.k. ��������������������������������������������������������������������������������151
• TERNA SA Dega Shqipëri ����������������������������������������������������������160
• UNITRACK ALBANIA Sh.a. ��������������������������������������������������������165

Restaurants - cafes - patisseries |  
Εστιατόρια - καφετέριες - ζαχαροπλαστεία | 
Restorante - Kafeteri - Pastiçeri
• ACROPOL Sh.p.k. �����������������������������������������������������������������������������60
• ARTOS ��������������������������������������������������������������������������������������������������������57
• CINNABON ADRIATICA S�A �������������������������������������������������������71
• COFFEE ISLAND ����������������������������������������������������������������������������������74
• ELINIKON �������������������������������������������������������������������������������������������������84
• FOOD INVESTMENT PARTNERS ������������������������������������������������97
• GOURMET RESTAURANT ������������������������������������������������������������103
• GRILL HOUSE - GREEK ORIGINAL SOUVLAKI ��������������104
• PASTARELLA ���������������������������������������������������������������������������������������138
• TAVERNA “PAIDHAQE DAJKO” ������������������������������������������155

Transport - logistics | Μεταφορές - logistics | 
Transport - Logjistikë
• ADRIA FERRIES/AGEMAR ������������������������������������������������������������61
• MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY  

(MSC) ALBANIA �������������������������������������������������������������������������������122

Media | ΜΜΕ | Media
• ANTENA Sh.p.k. - LOVE RADIO 90.7 �������������������������������������53
• RADIO LINK Sh.p.k. ������������������������������������������������������������������������148

Telecommunications | Τηλεπικοινωνίες | 
Telekomunikacione
• ALBANIAN CLOUD Sh.p.k. ����������������������������������������������������������38
• ANOSIS Sh.p.k. ������������������������������������������������������������������������������������51
• INTRACOM TELECOM Albania S.A. ����������������������������������110
• MOBAL ALBANIA S.A. �����������������������������������������������������������������126
• NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS BRANCH 

OPERATIONS OY, ALBANIA  ���������������������������������������������������130
• TELEKOM ALBANIA Sh.a. �����������������������������������������������������������158

Banking - insurance services |  
Τραπεζικές - ασφαλιστικές υπηρεσίες |  
Shërbime Bankare - Shërbime siguracioni
• ALPHA BANK ALBANIA Sh.a. ����������������������������������������������������44
• BANKA NBG ALBANIA Sh.a. ������������������������������������������������������64

• IMPERIAL CLAIMS SERVICES - ALBANIA �������������������������108

• TIRANA BANK ������������������������������������������������������������������������������������162

Health | Υγεία | Shëndeti
• AMERICAN DENTAL CLINIC �������������������������������������������������������48

• HYGEIA HOSPITAL TIRANA �������������������������������������������������������106

• PHARMA ONE Sh.p.k. �����������������������������������������������������������������140

• VACTRO SCIENTIFIC ���������������������������������������������������������������������168

Services | Υπηρεσίες | Shërbime
• ALBANIAN DIGITAL PRINTING SOLUTIONS  

& SERVICES (ADPS) ��������������������������������������������������������������������������39

• ALPHA PLAN Consultants Sh.p.k. ������������������������������������������46

• BIZZ Sh.p.k. ����������������������������������������������������������������������������������������������66

• BPO SOLUTION ������������������������������������������������������������������������������������67

• CLOVER RELATIONS & EXHIBITIONS LTD ���������������������������72

• DRAKOPOULOS LAW FIRM ��������������������������������������������������������76

• EGNA NAVRIDIS & ASSOCIATES LAW FIRM �������������������80

• ERMC Sh.p.k. ����������������������������������������������������������������������������������������91

• ERNST & YOUNG ALBANIA Sh.p.k. ����������������������������������������92

• EUROFAST �����������������������������������������������������������������������������������������������93

• EVENT STORIES �������������������������������������������������������������������������������������95

• GLOBE WILLIAMS ALBANIA �����������������������������������������������������102

• IKRP ROKAS & PARTNERS ����������������������������������������������������������107

• ISN ALBANIA ���������������������������������������������������������������������������������������111

• KSP CONSULTING Sh.p.k. ����������������������������������������������������������118

• MELLON ALBANIA��������������������������������������������������������������������������123

• NEW GENESIS Sh.p.k. �������������������������������������������������������������������129

• OFFICIAL TRANSLATIONS ����������������������������������������������������������132

• OGILVY & MATHER ALBANIA ������������������������������������������������133

• PLANET ALBANIA ����������������������������������������������������������������������������142

• PRINTEC ALBANIA (CYPRUS) LIMITED ������������������������������145

• PROTON GROUP ����������������������������������������������������������������������������146

• Q-PLAN INTERNATIONAL NETWORK  
OF EXPERTS �����������������������������������������������������������������������������������������147

• SPARK ADV ALBANIA ������������������������������������������������������������������153

• TP DEVELOPMENT GROUP ������������������������������������������������������163

• TUV AUSTRIA HELLAS - ALBANIAN BRANCH ����������������164

• V+O COMMUNICATION ����������������������������������������������������������167





The sole responsibility for the content of the business profiles lies with the 
companies which expressed their interest to be included in the current 

edition of the Greek-Albanian Business Index. 
Any company wishing to be included in the next edition of the Business 

Index may contact the Office of Economic and Commercial Affairs of the 
Embassy of Greece in Albania, via e-mail: ecocom-tirana@mfa.gr.

Το περιεχόμενο των επιχειρηματικών προφίλ αποτελούν αποκλειστική 
ευθύνη των επιχειρήσεων, οι οποίες περιελήφθησαν στην παρούσα 

έκδοση του Ελληνο-Αλβανικού Επιχειρηματικού Οδηγού, κατόπιν σχετικής 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οποιαδήποτε επιχείρηση επιθυμεί να συμπεριληφθεί σε επόμενη έκδοση 
του Οδηγού, μπορεί να επικοινωνήσει με το Γραφείο Οικονομικών και 

Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Αλβανία, στο 
e-mail: ecocom-tirana@mfa.gr.

Përmbajtja e profilit të biznesit është përgjegjësi ekskluzive e kompanive 
të cilat janë përfshirë në këtë publikim të Udhërrëfyesit Greko-Shqiptar  të 

Bizneseve, pas shprehjes së interesit të tyre.
Çdo kompani që dëshiron të përfshihet në publikimin e ardhshëm të 

Udhërrëfyesit, mund të kontaktojë Zyrën e Çështjeve Ekonomike & Tregtare 
të Ambasadës së Greqisë në Shqipëri, në adresën elektronike:  

ecocom-tirana@mfa.gr.





ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

PROFILI I SIPËRMARRJEVE 

BUSINESS PROFILES
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Contact Person Ms. Jona Kosta

Address Autostrada Tirane - Durres Km 0, 
Postal Code 1001, Tirana / Albania

Tel. number (+355) 4 2453460

Fax (+355) 4 2453458

E-mail info@agnagroup.com

Web Page www.agnagroup.com

Company profile  
Distribution: Amstel, Heineken, Karelia, Chipita, Nestle, Diageo, Mega, Fructal, Misko, Barilla etc.
Production: soft drinks (Pepsi, Ivi, 7up, Lipton), water (Glina, Spring), juices (Vivid), energetic drinks (Dragon heart).
Investments: construction, real estate, hydro power.

Përshkrimi i biznesit  
Shpërndarje: Amstel, Heineken, Karelia, Chipita, Nestle, Diageo, Mega, Fructal, Misko, Barilla etj.
Prodhim: freskuese (Pepsi, Ivi, 7up, Lipton), ujë (Glina, Spring), lëngje frutash (Vivid), pije energjike (Dragon heart).
Investime: ndërtim, prona te patundshme, hydro power.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Διανομή: Amstel, Heineken, Karelia, Chipita, Nestle, Diageo, Mega, Fructal, Misko, Barilla κλπ.
Παραγωγή: αναψυκτικά (Pepsi, Ivi, 7up, Lipton), νερό (Glina, Spring), χυμοί (Vivid), ενεργειακά ποτά (Dragon heart).
Επενδύσεις: κατασκευές, ακίνητα, hydro power.

AGNA GROUP

Business Sector Production, Distribution, 
Investments

Year established 1991

No of Employees 800

Invested Capital 60.100.000 €

Yearly average 
business volume 125.000.000 €

Mother company 
in Greece -

Index
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Contact Person Ms. Besmira Pajo

Address
Blv Deshmoret e Kombit, Twin 
Tower 1, floor 14, ap 1, Tirana, 
Albania

Tel. number (+355) 688063498

Fax -

E-mail aktor-albania@constructionsites.eu, 
bpajo@aktor.gr

Web Page http://en.aktor.gr/

Company profile  
By realizing milestone projects in Greece, AKTOR S.A, has been established as the most powerful construction company in the 
country offering a broad range of constructional services. AKTOR is member of ELLAKTOR Group, which was ranked 76th in ENR’s 
list for the top 225 Global Contractors, 08/2010. Capitalizing on its long standing, multifaceted know-how in the construction 
industry and based on its skillful and specialized workforce, on the company-owned, state-of-the-art equipment and its constantly 
growing client base, AKTOR successfully responds to contemporary market demands for excellent quality and high speed in the 
completion of projects requiring complex technological solutions. At the same time AKTOR expands its activities in new fields, 
broadening the range of services and resulting in steadily maintaining the leading position it has conquered in the construction 
sector. 

Përshkrimi i biznesit  
Me realizimin e projekteve  identifikuese në Greqi, AKTOR  SA, është tashmë konsoliduar si kompania më e fuqishme e ndërtimit 
në vend duke ofruar një gamë të gjerë shërbimesh konstruktive. AKTOR  është anëtar i ELLAKTOR Grup, i cili u rendit i 76ti  në 
listën ENR  për 225 Kontraktorët Global, 08/2010.  Duke shfrytëzuar ekspertizën e saj shumë vjeçare dhe të shumëllojshme në 
fushën e ndërtimit dhe falë personelit të saj të aftë dhe të specializuar, pajisjeve të saj bashkëkohore si edhe klientelë së saj 
vazhdimisht në rritje, AKTOR i përgjigjet me sukses kërkesave të tregut bashkëkohor për cilësi të shkëlqyer dhe shpejtësi të lartë 
në përfundimin e projekteve që kërkojnë zgjidhje komplekse teknologjike. Në të njëjtën kohë AKTOR  zgjeron aktivitetet e saj në 
fusha të reja, duke  shtuar gamën e shërbimeve dhe arrin të zotërojë në mënyrë të qëndrueshme pozitën udhëheqëse që ka 
pushtuar në sektorin e ndërtimit. 

Περιγραφή της επιχείρησης  
Με την υλοποίηση έργων-σταθμών στην Ελλάδα, η ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. έχει εδραιωθεί ως η ισχυρότερη κατασκευαστική εταιρεία στη 
χώρα, προσφέροντας ένα εκτεταμένο φάσμα συναφών υπηρεσιών .Η ΑΚΤΩΡ είναι μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο οποίος 
κατατάχθηκε στην 76η θέση της λίστας ENR των 225 Κορυφαίων Παγκόσμιων Εργοληπτικών Εταιρειών (δημοσίευση Αύγουστος 
2010).  Αξιοποιώντας την πολύχρονη και πολύπλευρη τεχνογνωσία της στον κατασκευαστικό κλάδο και χάρη στο  ικανό και 
εξειδικευμένο προσωπικό της, στον ιδιόκτητο, υπερσύγχρονο εξοπλισμό της και στο διαρκώς διευρυνόμενο πελατολόγιό της, η 
ΑΚΤΩΡ ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς για άριστη ποιότητα και ταχεία ολοκλήρωση έργων που 
απαιτούν σύνθετες τεχνολογικές λύσεις. Η ΑΚΤΩΡ επεκτείνει παράλληλα τις δραστηριότητές της σε νέα πεδία, διευρύνοντας το 
φάσμα προσφερόμενων υπηρεσιών και καταφέρνοντας να διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση που έχει αποκτήσει στον κλάδο 
των κατασκευών. 

AKTOR SA

Business Sector

Buildings, Infrastructure, Industrial, 
Waste Water Treatment, Mining / 
Quarrying, Facility Management, 
Project Management

Year established 1950-1960

No of Employees -

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece AKTOR (Member of Ellaktor Group)

Index
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Contact Person Mr. Kostas Kalafatas

Address K.P. 1027

Tel. number (+355) 4 2220495/ 682063065

Fax (+355) 4 22238915

E-mail evrofoam_albafoam@yahoo.gr / 
kkalafatas@ad.com

Web Page -

Company profile  
1� Flexible foam production for furniture producers as well as mattresses producers.
2� Cutting of every foam type, in any dimensions that the customers request, addressed to the production of sofas, seat and 

back-hold cushions, as well as mattresses.
3� Trading in the local market, and also exporting all kinds of flexible foam, produced with European latest technology, and 

according to the European Standards and fulfilling all necessary requirements.

Përshkrimi i biznesit  
1� Prodhim i sfungjerit për fushën e mobilimit dhe të dyshekëve. 
2� Përpunim - prerje të sfungjerit të të gjitha llojeve për çdo përmasë të dëshiruar për prodhimin e jastëkëve, kolltuqeve, 

mbajtësve dhe mbështetësve të tyre, dyshekëve etj. 
3� Shitje, eksport të të gjitha llojeve të sfungjerit, me Teknologji dhe standarte Evropiane. 

Περιγραφή της επιχείρησης  
1� Παραγωγή Αφρολέξ Επιπλοποιίας, και Στρωματοποιίας. 
2� Επεξεργασία - Κοπή Αφρολέξ όλων των ειδών σε κάθε επιθυμητή διάσταση για την παραγωγή μαξιλαριών, καθισμάτων, 

μπρατσών, πλατών για σαλόνια, καναπέδων, στρωμάτων κ.λπ.
3� Πώληση, εξαγωγή όλων των τύπων Αφρολέξ, με Ευρωπαϊκή Τεχνολογία και προδιαγραφές.

ALBAFOAM Sh.p.k. 
EVROFOAM Sh.p.k.

Business Sector Foam production

Year established 1994

No of Employees 50

Invested Capital - 

Yearly average 
business volume - 

Mother company 
in Greece -

Index



Hellenic - Albanian Business Relations Index 2016 - 2017  //   37

Contact Person Mr. Neritan Malo

Address
Fabrika e Polisterolit IZOTERM.  
Rruga Pavaresia nr 12 , Tirane, 
Shqiperi

Tel. number (+355) 4 8202997

Fax (+355) 4 8202913

E-mail info@izoterm.al

Web Page www.izoterm-al.com

Company profile  
IZOTERM ® was founded in 1996 in Elbasan. ALBA ROAD s.a. started its activity with the production of expanded polystyrene blocks, 
moulded polystyrene profiles etc. In 2000 second plant opened in Tirana, with a modern infrastructure and a very convenient 
position in the industrial area. Thanks to investments in technology and specialized staff, ALBA ROAD s.a. managed to position 
as leader in the thermal insulation industry. Continuous perfection of materials quality, thermal and waterproofing methods and 
implementation of new technologies in the construction field are the main target of the company. The company has a re-sale 
network with its representatives throughout Albania and in the wider in the region in Montenegro, Kosovo, Serbia, Macedonia, 
etc. ALBA RΟΑD s.a. is the exclusive representative for Albania DOW STYROFOAM, Thrace Plastics, BAUER, Bituline industry and 
collaborates with companies like Sika, AMPI - EJOT, Plastika Kritis etc.

Përshkrimi i biznesit  
IZOTERM® u themelua në vitin 1996. në Elbasan. ALBA ROAD nisi aktivitetin e saj me prodhimin e polisterolit të presuar, pllakave 
termoizoluese dhe elementëve për soleta. Në vitin 2000 inagurohet fabrika e dytë, me një infrastrukturë model dhe me një 
pozicion mjaft të përshtatshëm në zonën industriale të Tiranës.Fale investimeve ne teknologji dhe personel te specializuar, ALBA 
ROAD sha arriti te pozicionohet si lider ne fushen e termoiziolimit.  Persosja e vazhdueshme e cilesise se materialeve,  metodave 
te termo dhe hidroizolimit si dhe implementimi i teknologjive me te reja ne fushen e ndertimit jane objektivi kryesor I kompanise.
Kompania ka nje rrjet tregtar me perfaqesues te saj  ne gjithe Shqiperine dhe me gjere ne rajon si ne Mal te Zi,  Kosove, Serbi, 
Maqedoni etj.  ALBA RΟΑD sh.a. eshte perfaqesuese ekskluzive per Shqiperine e DOW Styrofoam, Thrace Plastics, BAUER, Bituline 
industries si dhe bashkpunon  me kompani  si SIKA, AMPI – EJOT,  Plastika Kritis etj.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η IZOTERM ® ιδρύθηκε το 1996 στο Ελμπασάν. Η ALBA ROAD s.a. ξεκίνησε τη δραστηριότητά της με την παραγωγή διογκωμένων 
μπλοκ πολυστερίνης, μορφοποιημένα προφίλ από πολυστυρένιο κ.λπ. Το 2000, δεύτερο εργοστάσιο άνοιξε στα Τίρανα, με 
σύγχρονες υποδομές και πολύ βολική θέση στην βιομηχανική περιοχή. Χάρη στις επενδύσεις σε τεχνολογία και προσωπικό, η ALBA 
RΟΑD s.a. κατάφερε να τοποθετηθεί σε ηγετική θέση στη βιομηχανία της θερμικής μόνωσης. Η συνεχής τελειότητα της ποιότητας 
των υλικών για θερμική μόνωση και στεγανοποίηση, και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον τομέα των κατασκευών είναι ο 
κύριος στόχος της εταιρείας. Η εταιρεία διαθέτει δίκτυο μεταπώλησης με εκπροσώπους σε όλη την Αλβανία και στην ευρύτερη 
στην περιοχή (Μαυροβούνιο, Κοσσυφοπέδιο, Σερβία, ΠΓΔΜ, κλπ). Η ALBA RΟΑD s.a. είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για 
την Αλβανία των εταιρειών: DOW STYROFOAM, Πλαστικά Θράκης, BAUER, Bituline industry και συνεργάζεται με εταιρείες όπως 
Sika, AMPI - EJOT, Πλαστικά Κρήτης κλπ.

ALBA ROAD Sh.a.

Business Sector Producing and trading thermal 
insulation and building materials

Year established 1998

No of Employees 47

Invested Capital 1.662.857 €

Yearly average 
business volume 2 000 000 €

Mother company 
in Greece -

Index
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Contact Person Mr. Dimitrios Rakopoulos
Mr. Nikolaos Vagenas

Address Rr. e Barigadave pallati nr.136, 8th 
floor, Tirana, Albania

Tel. number (+355) 686380159

Fax -

E-mail info@albaniancloud.com

Web Page www.albaniancloud.com

Company profile  
Principals are regarded as IS/IT industry leaders in digital strategy and IS/IT solutions. With a combined team experience of 25+ 
years in digital, design and web development across Europe and Worldwide. AlbanianCloud team is a well-oiled creative team. 
Working across multiple digital platforms, creating dashing websites, social network apps, applications along with iPhone and 
iPad, Android apps, eCommerce websites. Our capabilities cross digital strategy, user experience (UX), interface design (UID) 
and development.

Përshkrimi i biznesit  
Themeluesit konsiderohen lider ne industrine e IS/IT ne strategjite dixhitale si dhe zgjidhjet IT. Me nje eksperience ekipi te kombinuar 
prej me shume se 25 vjetesh ne fushen dixhitale, dizenjimin dhe ndertimin ne web neper Europe dhe me gjere. Ekipi i AlbanianCloud 
eshte nje ekip mjaft kreativ. Duke punuar ne platforma te shumta dixhitale, duke krijuar website terheqese, aplikacione per rrjetet 
sociale aplikacione per iPhone si dhe iPad, aplikacione Android & Cloud services, BI, DataMining, CRM. Aftesite tona nderthurin 
strategji dixhitale, eksperience perdoruesi (UX), dizenjim dhe ndertim nderfaqesh perdoruesi (UID).

Περιγραφή της επιχείρησης  
H Albanian Cloud είναι μια νέα εταιρεία, που στελεχώνεται από έμπειρα στελέχη, με περισσότερα απο 25+ χρόνια στο χώρο της 
πληροφορικής & τεχνολογίας, στην ψηφιακή στρατηγική και IS/IT λύσεων. Με μια συνδυασμένη εμπειρία της ομάδας σε ψηφιακή, 
web design και ανάπτυξης πολυπλοκων εφαρμογών, βάσεων δεδομένων, με έργα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Η Albanian 
Cloud είναι μια καινοτόμα, δημιουργική ομάδα με προιόντα και υπηρεσίες σε πολλαπλές ψηφιακές πλατφόρμες, σχεδιασμό και 
δημιουργία πολύπλοκων ιστοσελίδων, εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές για smartphone (iPhone, iPad, Android 
apps), συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου, Cloud services, BI, DataMining, CRM συστημάτων.

ALBANIAN CLOUD Sh.p.k.

Business Sector IS/IT - Tech & Social - Digital 
Innovation

Year established 2012

No of Employees -

Invested Capital - 

Yearly average 
business volume - 

Mother company 
in Greece -

Index
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Contact Person Mr. Elvis Sula

Address
Rr. Cerciz Topulli, No. 17 – 1051 
Kashar (Autostrada Tirane-Durres, 
km 5) 

Tel. number (+355) 4 4104802 /696033090

Fax -

E-mail info@adps.al

Web Page www.adps.al

Company profile  
Albanian Digital Printing Solutions & Services (ADPS) is the 5th Production Site of LYKOS Group, in the Balkan area. ADPS offers 
Transactional Printing, Information Management and Business Communication, Value Added Services. Up today, ADPS is 
completing more than 2.000.000 bills per month. LYKOS Group employs more than 900 people and is active in more than 50 
countries. Product and Services portfolio: Paper products. For all types, from simple items to Combi and Special Printing items 
(with plastic, foil, magnet etc). Security Printing. Fulfillment Services, for SIM-Prepaid, Loyalty, Member Cards, Special promos. 
E-Solutions, Loyalty Programs, Digital Communication and CCM Services, Statement on Demand (SoD), Multichannel delivery. 
E – Procurement, Forms Management Services. Card production, (Magnetic, Chip, Smart, Dual Interface, RFID, Stickers). Data 
Entry and Forms Processing, Data Management & Software development, Business Intelligence. Dynamic Printing, Full color 
Digital Printing. For Bills, Statements, Personal Letters, Direct mails, Loans etc. ADPS = SECURITY - TECHNOLOGY - QUALITY

Përshkrimi i biznesit  
Albanian Digital Printing Solutions & Services (ADPS) eshte njesia e peste prodhuese ne Ballkan e grupit LYKOS. ADPS ofron shtyp 
dixhital me te dhena variabel, menaxhim informacioni dhe sherbime komunikimi. Aktualisht, ADPS prodhon rreth 2.000.000cp 
fatura ne muaj. Grupi LYKOS ka rreth 900 punonjes  si edhe eshte aktive ne 50 shtete.  Portofoli I sherbimeve dhe produkteve: 
Produkte letre:  te te gjitha tipeve nga me te thjeshtat e deri tek profuktet special (psh me plastifikim, varak, magnet, etj) Printim 
me Elemente Sigurie.  Sherbime Fulfillments, Per karta Sim, Karta Anetaresimi, Loyalty, ide te vecanta promocionale. E-Solutions, 
Skema Loyalty, vStatement on Demand (SoD), Komunikim Dixhital dhe sherbime CCM,  Multichannel delivery. E - Procurement, 
Forms Management Services. Prodhim karta plastike (me shirit magnetic, smart, chip, Dual Interface, RFID, Stickers etj). Printim 
me te dhena variable, Printim dixhital me ngjyra per prodhim fatura, levizje llogarie, letra personale, Direct mails, etj.  ADPS = 
SIGURI-TEKNOLOGJI-CILESI

Περιγραφή της επιχείρησης  
Albanian Digital Printing Solutions & Services (ADPS) είναι η 5η Μονάδα Παραγωγής τoυ Ομίλου LYKOS, στην περιοχή των Βαλκανίων. Η 
ADPS προσφέρει Εκτυπώσεις Συναλλαγών, Υπηρεσίες Διαχείρισης Πληροφοριών και Επικοινωνίας καθώς και Υπηρεσίες Προστιθέμενης 
Αξίας. Μέχρι σήμερα η ADPS ολοκληρώνει με επιτυχία πάνω από 2.000.000 λογαριασμούς το μήνα.  Συνολικά ο Όμιλος LYKOS 
απασχολεί περισσότερα από 900 άτομα με δραστηριότητα σε περισσότερες από 50 χώρες. Προιόντα & Υπηρεσίες: Παραγωγή 
Εντύπων. Ολων των ειδών από απλά έως ειδικά έντυπα (με πλαστικοποίηση, μαγνήτη κλπ) Εκτυπώσεις Ασφαλείας. Fulfillment 
Services, για SIM-Prepaid, Loyalty, Member Cards.  e-Εφαρμογές, Loyalty platforms, Customer Communication Management 
(CCM) , Multichannel delivery, Statement on Demand (SoD). Σύνθετες Εφαρμογές. Ηλεκτρονική Παραγγελία - Διαχείριση - Αποστολή 
Εντύπων/Καρτών. Παραγωγή Πλαστικών Καρτών. Καταχώρηση/Ψηφιοποίηση εγγράφων, Διαχείριση/Σχεδιασμό Βάσεων, Ανάπτυξη 
Λογισμικού, Business Intelligence. Δυναμικές Εκτυπώσεις. Full Color Digital. Παραγωγή Λογαριασμών, Καταθετικών προιόντων, 
Δανείων, Επιστολών, Προσωποποιημένη Επικοινωνία, κλπ.  ADPS = ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ALBANIAN DIGITAL PRINTING SOLUTIONS & SERVICES

Business Sector PRINTING - CARDS PRODUCTION - 
DIGITAL MARKETING

Year established 2011

No of Employees 20

Invested Capital 400.000 €

Yearly average 
business volume 800.000 €

Mother company 
in Greece INFORM P LYKOS SA 

Index
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Contact Person Mr. Theoharis Papas

Address Lagja 17, Rr. Dalip Peza

Tel. number (+355) 4 2224620

Fax (+355) 4 2224620

E-mail info@albel.al

Web Page www.albel.al

Company profile  
ALBEL was founded in 1993, in Durres. Then has as a main activity the trading of industrial products and foodstuff. Between 1993-
2001 was the first Albanian company activated in maritime trade (Durres-Vlora-Shengjin). In 1997 ALBEL changed its activity, 
by investing in plastic polypropylene packaging, activity that continues until today. All activity of the company is developed in 
modern infrastructure of production lines in a of 7000 m2 surface. Since 2010, ALBEL expanded its activities abroad. It provides a 
wide range of packaging products (0.5kg -50 kg) which are used mainly in the food sector. In 2011, it expanded its production 
line to include FIBCs, Flexible Intermediate Bulk Containers, the first of its kind in Albania. These products are mainly used in 
construction, recycling, minerals and agriculture.

Përshkrimi i biznesit  
Albel S.A. është themeluar në vitin 1993 në Durrës. Në fillim kompania kishte aktivitetin e saj në fushën e tregtisë për prodhimet 
industriale dhe artikuj ushqimorë. Gjatë viteve 1993 - 2001 ishte kompania e pare që ka punuar në tregti detare (Durrës-Vlorë-
Shëngjin). Në vitin 1997 ndryshoi drejtimin e aktivitetit të saj duke investuar në fushën e paketimit plastik polypropylene, aktivitet 
i cili vazhdon dhe sot. Gjithë aktiviteti i kompanisë zhvillohet në një infrastrukturë moderne linjash prodhimi, në një sipërfaqe 
7000 m2. Që nga viti 2010, kompania ka shtrirë aktivitetin e saj edhe jashtë vendit. Ofron një gamë të gjerë prodhimi, paketim 
0.5KG -50 kg që përdoren kryesisht në sektorin e ushqimit. Në vitin 2011, kompania u zgjerua me linjë prodhimi për FIBCs, Flexible 
Intermediate Bulk kontenierë ose Big bags, e para e këtij lloji në Shqipëri. Këto produkte përdoren kryesisht në sektorin e ndërtimit, 
riciklimit, minerale dhe bujqësi.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Ιδρύθηκε το 1993 στο Δυρράχιο. Στην αρχή δραστηριοποιείτο στην εμπορία βιομηχανικών προϊόντων, και ειδών διατροφής. 
Την περίοδο 1993-2001 ήταν η πρώτη αλβανική εταιρεία που δραστηριοποιήθηκε στο θαλάσσιο εμπόριο (Δυρράχιο-Αυλώνα-
Shëngjin). Το 1997 άλλαξε δραστηριότητα, επενδύοντας στον τομέα της πλαστικής συσκευασίας από πολυπροπυλένιο, η οποία 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Όλη η δραστηριότητα της εταιρείας αναπτύσσεται σε σύγχρονες υποδομές γραμμών παραγωγής σε 
μία επιφάνεια 7000 μ2. Από το 2010, επέκτεινε τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα παραγωγής, 
συσκευασιών 0.5-50 kg που χρησιμοποιούνται κυρίως στον τομέα των τροφίμων. Το 2011, επέκτεινε τη γραμμή παραγωγής της 
ώστε να συμπεριλάβει FIBCs, Flexible Intermediate Bulk Containers, το πρώτο του είδους του στην Αλβανία. Τα προϊόντα αυτά 
χρησιμοποιούνται κυρίως στον τομέα των κατασκευών, της ανακύκλωσης, των ορυκτών και της γεωργίας.

ALBEL SA

Business Sector Small and FIBC (big bags) 
production

Year established 1993

No of Employees 80

Invested Capital 1.178.571 € (16.500.000 ALL)

Yearly average 
business volume 144.510.958 ALL (2013)

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. George Alexantris 

Address Blv. Zogu I, Veve Business Center 
Nr 304 Tirana

Tel. number -

Fax (+355) 4 2228982

E-mail tirana@alexandris.gr

Web Page www.alexandris.gr

Company profile  
More than 80 years experience servicing the area of Greek Industry and continuous progress are key elements to our success 
and longevity in this sector. Success needs no secrets; it can be the result of:  • the constant monitoring and implementation of 
advances in technology • the ideal correlation between quality and price • the spirit of the offering of utility and mutual interest 
• the creation and maintaining of special partnerships • respect, responsibility, friendly atmosphere. 
Prior to our company’s implementation of the ISO 9001 quality certification series, the assurance of quality had always been our 
method of operation. Our customers have come to rely on this on a daily basis. For decades our company name is synonymous 
with belt drives, pulleys, conveyor belts, assembly line systems, electric motor drives, reducers, sprockets, chains, perforated 
metallic sheets, metallic wire cloths, industrial filters, and the list goes on.  We collaborate with leaders in the Global and especially 
European Industry.

Përshkrimi i biznesit  
Me përvojë më shumë se 80 vjet shërbejmë në fushën e Industrisë duke arritur zhvillim të vazhdueshëm si elementë kyç për suksesin 
dhe jetëgjatësinë tonë në këtë sektor. Suksesi nuk ka sekretete, por është rezultat i: • monitorimit të vazhdueshëm dhe zbatimit 
të zhvillimeve teknologjike • lidhje ideale midis cilësisë dhe çmimit • fryma e ofrimit të shërbimeve në interes të ndërsjellë • krijimit 
dhe ruajtjes së partneriteteve të veçanta • respekti, përgjegjshmëria dhe atmosfera miqësore. 
Para aplikimit te certifikimit ISO 9001 në kompaninë tonë, sigurimi i cilësisë ka qenë gjithmonë mënyra jonë e vetme e punës. 
Klientët tanë na kanë mbështetetur në këtë aspekt në mënyrë të përditshme. Për dekada me radhë emri i kompanisë sonë është 
sinonim i rripave të transmesionit, pulexhove, rripave transportues, sistemeve të linjave të prodhimit, dhënieve të lëvizjeve elektrike 
dhe motorike, reduktorëve, ingranazheve, zinxhirëve, llamarinave metalike, sitave metalike dhe pëlhurave, filtrave industrialë, 
dhe shumë artikujve të tjerë industrial.  Ne bashkëpunojmë me udhëheqësit e industrisë globale dhe sidomos atë evropiane.

Περιγραφή της επιχείρησης  
“Η παρουσία μας για περισσότερα από 80 χρόνια στην υπηρεσία της Ελληνικής Βιομηχανίας και η συνεχής πρόοδος επιβεβαιώνουν 
αυτή την πραγματικότητα. Η επιτυχία δεν έχει μυστικά. Οφείλεται:  • στη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας  
• στον ιδανικό συσχετισμό τιμών και ποιότητας • στο πνεύμα της προσφοράς χρησιμότητας και του αμοιβαίου συμφέροντος • 
στη δημιουργία και διατήρηση ειδικών συνεργατών • στη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα, το φιλικό πνεύμα.
Πριν καθιερωθούν τα πιστοποιητικά ποιότητας, η ποιότητα ήταν ο τρόπος δουλειάς μας. Οι πελάτες μας το γνωρίζουν αυτό 
από την πείρα της καθημερινής συναλλαγής. Το όνομά μας εδώ και δεκάδες χρόνια είναι συνδεδεμένο με τους ιμάντες κίνησης, 
τις τροχαλίες, τις μεταφορικές ταινίες, τα μεταφορικά συστήματα, τους κινητήρες, τους μειωτήρες, τα γρανάζια, τις αλυσίδες, τις 
διάτρητες λαμαρίνες, τα μεταλλικά πλέγματα, τα βιομηχανικά φίλτρα, κλπ.  Συνεργαζόμαστε με πρωτοπόρους της Παγκόσμιας 
και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας”

ALEXANDRIS ALBANIA LTD

Business Sector Industrial Supplies

Year established 2006

No of Employees 5

Invested Capital 40.000 €

Yearly average 
business volume 200.000 €

Mother company 
in Greece George P. Alexandris SA
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Contact Person Mr. Elias Vouteris

Address Rr. Gjergj Legisi, ish N.U.B, Laprake, 
Tirana, Albania

Tel. number (+355) 4 2454718

Fax (+355) 4 2454727

E-mail info@albancorp.com

Web Page www.albancorp.com

Company profile  
“AlbanCorp Group” is present in Albania since 1995 and it is operating at the Real Estate Management and FMCG Distribution 
sectors. Our corporate motto is: “Clients are our Partners” With an experience of almost 20 years in the Albanian market, our 
company offers a qualitative and competitive product portfolio based on the needs of the local market, served by an efficient, 
experienced and well-established nationwide distribution network. We are proud to be the official distributors in Albania of brands 
like: NIVEA, MILKA, TOBLERONE, JACOBS, PHILADELPHIA, TRIDENT, NOYNOY, FRUTTIS, AQUAFRESH, among others. In our vision, we 
see our extended range of products to be in every person’s reach and establish our presence in every household in Albania. 
“AlbanCorp Group” is continuously expanding its portfolio, trying to bring for the Albanian consumer products of high quality. 
For more information regarding our Company and its operations, please visit our web site: www.albancorp.com

Përshkrimi i biznesit  
“AlbanCorp Group” eshte themeluar ne Shqiperi qe ne vitin 1995 dhe operon ne menaxhimin e pasurive te patundshme dhe ne 
sektorin e distribucionit te produkteve FMCG. Motoja e kompanise tone eshte “Klientet jane Partneret tane”. Me nje experience 
prej pothuajse 20 vitesh ne tregun Shqiptar, kompania jone ofron nje shporte produktesh cilesore dhe konkuruese duke u bazuar 
ne nevojat e konsumatorit vendas, kjo e ofruar nga nje rrjet distribucioni i mire stabilizuar, eficent dhe me experience. Ne jemi 
krenare qe jemi shperndaresit zyrtar per tregun  Shqipetar te brande-ve si: NIVEA, MILKA, TOBLERONE, JACOBS, PHILADELPHIA, 
TRIDENT, NOYNOY, FRUTTIS, AQUAFRESH, nder te tjera. Ne vizionin tone, ne shohim prezencen e nje rrjeti te zgjeruar te produkteve 
tona ne shtepine e cdo konsumatori Shqiptar. “AlbanCorp Group” eshte ne vazhdimesi duke zgjeruar shporten e  produkteve, 
duke u munduar ti sjelle konsumatorit Shqiptar prudukte  te cilesise se larte. Per me teper informacion ne lidhje me Kompanine 
tone dhe operimet e saj, ju lutem vizitoni faqen tone zyrtare te internetit: www.albancorp.com

Περιγραφή της επιχείρησης  
Ο Όμιλος Επιχειρήσεων “AlbanCorp Group” βρίσκεται στην Αλβανία από το 1995 και δραστηριοποιείται στους τομείς της 
Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και στη Διανομή Προϊόντων Ταχείας κατανάλωσης (FMCG). Το Εταιρικό μας σύνθημα είναι: 
‘Οι πελάτες μας είναι οι εταίροι μας’.  Με μια εμπειρία σχεδόν 20 χρονών στην αγορά της Αλβανίας, η εταιρεία μας προσφέρει 
ένα ποιοτικό και ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων με βάση τις ανάγκες της τοπικής αγοράς, το οποίο εξυπηρετείται από 
ένα έμπειρο, αποτελεσματικό και σωστά εγκατεστημένο δίκτυο διανομής, το οποίο καλύπτει ολόκληρη την Αλβανική επικράτεια. 
Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε οι επίσημοι διανομείς, στην Αλβανία, επωνύμων προϊόντων όπως: NIVEA, MILKA, TOBLERONE, 
JACOBS, PHILADELPHIA, TRIDENT, NOYNOY, FRUTTIS, AQUAFRESH, μεταξύ άλλων. Το όραμά μας, είναι να δούμε όλο το φάσμα 
των προϊόντων μας να φθάνει σε κάθε καταναλωτή και να καθιερώσουμε την παρουσία μας σε κάθε Αλβανικό νοικοκυριό. Ο 
Όμιλος Επιχειρήσεων “AlbanCorp Group” επεκτείνει συνεχώς το χαρτοφυλάκιο του στην προσπάθειά του να φέρει για τους 
Αλβανούς καταναλωτές προϊόντα υψηλής ποιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας, παρακαλούμε 
να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.albancorp.com

ALL BALCANS CORPORATION Sh.a.

Business Sector FMCG Distribution

Year established 1995

No of Employees 112

Invested Capital 650.000 €

Yearly average 
business volume 12.000.000 €

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Telemah Millo

Address Fier, Dushk, Sektor Zhame, 
Komuna Dushk

Tel. number (+355) 4 8202989

Fax (+355) 4 8202830 

E-mail sales@alpaksolutions.com

Web Page www.alpaksolutions.com

Company profile  
ALPAK SOLUTIONS aims to bring innovation in the trade of industrial equipment in Albania by providing equipment from internationally 
acclaimed brands. We provide solutions for the packaging industry by providing guarantees, fitting and maintenance of all 
their needs.

Përshkrimi i biznesit  
ALPAK SOLUTIONS ka synim të sjellë risi në tregtinë e pajisjeve industriale në Shqipëri duke ofruar pajisje nga marka të mirënjohura 
ndërkombëtare. Ofrojmë zgjidhje për industrinë e ambalazhimit duke ofruar garanci, montim dhe gjithçka duhet për mirëmbajtjen 
e tyre.

Περιγραφή της επιχείρησης  
H ALPAK SOLUTIONS έχει ως στόχο να φέρει την καινοτομία στον τομέα του εμπορίου του βιομηχανικού εξοπλισμού στην Αλβανία 
με την παροχή εξοπλισμού από διεθνούς φήμης εμπορικά σήματα. Παρέχουμε λύσεις για τον κλάδο της συσκευασίας με την 
παροχή εγγυήσεων, συναρμολόγηση και ό, τι χρειάζεστε για την συντήρηση τους.

ALPAK SOLUTIONS Sh.p.k.

Business Sector Import-Export. Trade of machinery

Year established 2013

No of Employees 6

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece VAMVACAS S.A
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CEO Mr. Periklis Drougkas

Address Kavaja Street, G-Kam Centre, 2nd 
floor, Tirane, Albania

Tel. number (+355) 4 2278511

Fax (+355) 4 2237072

E-mail ceo-office.albania@alpha.gr

Web Page www.alphabank.al

Company profile  
Alpha Bank Albania is a subsidiary of the Alpha Bank Group, one of the largest banks in Greece.  Alpha Bank provides qualitative 
service to more than 210 thousand customers through 41 branches around the country and other alternative channels including 
58 ATMs, WEB banking and 1,200 POS terminals. The total assets managed by Alpha Bank Albania are more than € 550 millions. 
A significant part of them has been used for financing significant projects in the local economy and indirectly financing the 
governmental institutions through bonds’ and T-bills’. The business volume of Alpha Bank over the last years exceeds on average 
the amount of € 20 million, while the average expenses stand at the amount of €14 million, a significant part of which is directed 
towards the local economy through payroll and suppliers’ payments.

Përshkrimi i biznesit  
Alpha Bank Albania është pjesë e Grupit Alpha Bank, një prej grupeve bankare më të mëdha në Greqi. Alpha Bank ofron shërbim 
cilësor  te 210 mijë klientë nëpërmjet 41 degëve në të gjithë vendin dhe kanaleve të tjera alternative që përfshin 58 ATM, Web 
Banking dhe 1,200 terminale POS. Totali i aseteve të menaxhuara nga Alpha Bank Albania është më shumë se 550 milionë €. 
Një pjesë e konsiderueshme e tyre është përdorur për financimin e projekteve të rëndësishme në ekonominë vendase dhe për 
financim jo të drejtpërdrejtë të institucioneve qeveritare përmes blerjes së obligacioneve dhe bonove të thesarit. Volumi i biznesit 
i Bankës gjatë viteve të fundit kalon mesatarisht shumën prej 20 milionë €, ndërkohë që shpenzimet qëndrojnë mesatarisht në 
vlerën prej 14 milionë €, një pjesë e rëndësishme e të cilave ka shkuar për ekonominë vendase nëpërmjet pagesave të personelit 
dhe furnitorëve.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η Alpha Bank Albania είναι μέλος του Alpha Bank Group, ενός από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους της Ελλάδας. Η 
τράπεζα προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες σε περισσότερους από 210 χιλιάδες πελάτες, διαμέσου 41 καταστημάτων σε όλη τη 
χώρα καθώς και άλλων εναλλακτικών καναλιών όπως 58 ΑΤΜ, Web Banking και, 1,200 τερματικά POS. Το σύνολο του Ενεργητικού 
που διαχειρίζεται η Alpha Bank Albania είναι πάνω από  550 εκ. €, ένα σημαντικό μέρος των οποίων έχει χρησιμοποιηθεί για τη 
χρηματοδότηση σημαντικών έργων της αλβανικής οικονομίας και την έμμεση χρηματοδότηση κρατικών έργων μέσω της αγοράς 
ομολόγων και εντόκων γραμματίων. Ο κύκλος εργασιών της Alpha Bank τα τελευταία χρόνια υπερβαίνει κατά μέσο όρο το ποσό 
των 20 εκ. €, ενώ οι μέσες δαπάνες βρίσκονται στα 14 εκ. €, ένα σημαντικό μέρος των οποίων κατευθύνεται προς την τοπική 
οικονομία μέσω των πληρωμών των αμοιβών προσωπικού και των προμηθευτών.

ALPHA BANK ALBANIA Sh.a.

Business Sector Banking Services

Year established 1998

No of Employees 395

Invested Capital 78.000.000 €

Yearly average 
business volume 20.000.000 €

Mother company 
in Greece ALPHA BANK A.E.
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Contact Person Mr. Dhimitrios Stathis

Address Rr. Dritan Hoxha, Nd. 3, Shk. 2, K. 8, 
Ap. 28, Tiranë, Albania

Tel. number (+355) 69 705 9604, +355 69 705 
9611

Fax -

E-mail stathis@aplan.gr, tirana@aplan.gr

Web Page www.aplan.gr

Company profile  
 Alpha Plan Consultants’ main objective is to provide services of high customer value to organizations and companies that want 
to upgrade or improve their current business situation.
Alpha Plan Consultants’ core business is in Management Consulting, for which it has obtained many years of valuable experience, 
covering a wide spectrum of enterprising activities mainly in North Greece.
Our team of Advisors is highly educated, with many years of experience in the corporate world, ensuring the effectiveness of 
the services provided.
The policy of Alpha Plan Consultants is to provide services of high value while continuously covering its customers needs.
This policy is ensured by the continuous conveyance and growth of know-how, modernisation and reassurance of appreciable 
collaborations.

Përshkrimi i biznesit  
Alpha Plan Consultants zhvillon aktivitetin e saj në mjedisin e ofrimit të shërbimeve të konsulencës dhe veprës së studimit që i 
drejtohet bizneseve dhe organeve që kerkojnë përmirësimin e tyre organizativ nëpërmjet planifikimit dhe zbatimit të sistemeve 
bashkëkohore të organizimit dhe administrimit. Ofron shërbimet Management & Marketing consulting dhe nëpërmjet përvojës 
shumëvjeçare që disponon, mbulon një spektër të gjerë të aktiviteteve të bizneseve. ALPHA PLAN Consultants ndihmon bizneset 
që të zbatojnë strategjitë e tyre nëpërmjet organizimit rezultativ, drejtimit, nxitjes dhe sistemeve të shpërblimeve të burimeve 
njerëzore të tyre. Drejtohet nga Konsulente me formim te larte shkencor, eksperiencë të gjatë dhe njohuri profesionale që 
garantojnë efektivitetin e shërbimeve të ofruara nga kompania jonë. Politika e Alpha Plan Consultants bazohet në ofrimin e 
shërbimeve të nivelit dhe cilësisë së lartë përmes mbështetjes së vazhdueshme dhe shërbimit mbi nevojat e klientëve të saj.
Kjo politikë e kompanisë sigurohet përmes transferimit të vazhdueshem dhe zhvillimit të njohurive teknike, modernizimit dhe 
sigurimit te bashkëpunimeve efektive.

Περιγραφή της επιχείρησης  
 Η Alpha Plan Consultants δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετητικού έργου απευθυνόμενη 
σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιζητούν την οργανωτική τους αναβάθμιση μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής σύγχρονων 
συστημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης.
Η εταιρία παρέχει υπηρεσίες Management Consulting για τις οποίες διαθέτει πολυετή και ιδιαίτερα σημαντική πείρα, καλύπτοντας 
ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Στελεχώνεται από Συμβούλους με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, μεγάλη εμπειρία και επαγγελματική γνώση που διασφαλίζουν 
την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας.
Η πολιτική της Alpha Plan Consultants βασίζεται στην παροχή υψηλού επιπέδου και ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω 
της συνεχούς υποστήριξης και εξυπηρέτησης των αναγκών των πελατών της.
Η συγκεκριμένη πολιτική της εταιρείας διασφαλίζεται μέσω της συνεχούς μεταφοράς και ανάπτυξης τεχνογνωσίας, εκσυγχρονισμού 
και εξασφάλισης αξιόλογων συνεργασιών.

ALPHA PLAN CONSULTANS SH�P�K

Business Sector Consulting Company

Year established 2015

No of Employees 2

Invested Capital 300.000 lekë

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece ALPHA PLAN CONSULTANTS E.E
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Contact Person Mr. Sotirios Boulios

Address Autostrada Tiranë - Durrës, km 7

Tel. number (+355) 48 240 230/1/2

Fax (+355) 48 240 234/5/6

E-mail info.al@alumil.com

Web Page www.alumil.com

Company profile  
Alumil Albania is the largest factory of aluminum profiles production in Albania. In 1996, Alumil Company has started its operation 
in the trade field, and in 2004, in the production field. One of the innovations of the company for 2010, is the production of the 
Thermal profiles. The investments the company has recently made are numerous, especially in machinery, improving of timing, 
quality of the products which are evaluated with quality awards and certificates such as: Qualicoat Certificate, GSB International, 
IFT ROSENHEIM, AAMA. Alumil Albania has managed to export more than 40% of its total activity. Taking into account the economic 
and financial results, the realized investments, the introduction of new products on the market, the continuous qualification of 
the workforce, we are dealing with a business with excellent performance, and even more with a guaranteed perspective.

Përshkrimi i biznesit  
Kompania Alumil Albania është fabrika më e madhe e prodhimit të profileve të aluminit në Shqipëri. Ajo e ka filluar veprimtarinë 
e saj në vitin 1996 në tregtimin dhe në vitin 2004 në prodhimin e profileve. Një nga novacionet e kompanisë për vitin 2010, është 
prodhimi i profileve Termike. Investimet e bëra në teknologji nga kjo kompani janë të shumta dhe kanë sjellë përmirësimin e cilësisë 
së produkteve, të cilat janë të vlerësuara me çertifikata, Qualicoat, GSB International, IFT ROSENHEIM, AAMA. Alumil Albania ia ka 
dalë mbanë që më shumë se 40% të produkteve së saj ta eksportojë. Duke u nisur nga treguesit ekonomiko-financiarë, investimet 
e realizuara, futja e produkteve të reja, kualifikimi i fuqisë punëtore dhe përmirësimi i përgjegjshmërisë sociale të kompanisë, 
themi se kemi të bëjmë me një nga bizneset me performancë të shkëlqyer dhe për më tepër me prespektivë të garantuar.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η Αλουμίλ Αλβανίας είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής προφίλ αλουμινίου στην Αλβανία. Το 1996, η εταιρεία έχει 
ξεκινήσει την λειτουργία της στον τομέα του εμπορίου, και το 2004, στον τομέα της παραγωγής. Μία από τις καινοτομίες της 
εταιρείας για το 2010, είναι η παραγωγή του θερμικου προφίλ αλουμινίου. Οι επενδύσεις που έχει κάνει πρόσφατα είναι, ειδικά 
σε μηχανήματα, στη βελτίωση του χρόνου παραγωγής, στη ποιότητα των προϊόντων. Αυτά αποτιμώνται με βραβεία ποιότητας 
όπως: Πιστοποιητικό Qualicoat, GSB, IFT ROSENHEIM, AAMA. Η Alumil Αλβανίας έχει καταφέρει να εξάγει πάνω από το 40 % της 
συνολικής της δραστηριότητας. Λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών δεικτών της εταιρείας, τις επενδύσεις, την εισαγωγή 
νέων προϊόντων στην αγορά, την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, έχουμε μια επιχείρηση με εξαιρετική απόδοση, και ακόμα 
περισσότερο με μια εγγυημένη προοπτική.

ALUMIL-ALBANIA Sh.p.k.

Business Sector Aluminum profiles and accessories

Year established 1998

No of Employees 165

Invested Capital 1�481�601�000 ALL

Yearly average 
business volume 12,5 - 13 million EUR

Mother company 
in Greece ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A
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Contact Person Ms. Magda Loutsi

Address Rr. Brigada 8, Pallati 5, Tirana

Tel. number (+355) 4 2240000

Fax -

E-mail info@americandentalclinic.al

Web Page www.americandentalclinic.al

Company profile  
American Dental Clinic is the absolute option for excellent, safe and quality dental care in Albania.The American Dental Clinic is 
dedicated to Orthodontics and Paediatric Dentistry. The Clinic employs a team of highly qualified specialists, carefully selected 
for their commitment to excellence, responsibility and quality dental care. All our specialists are educated in American Dental 
Schools, hold vast experience and regularly attend major international conferences and seminars on new developments in 
dental science and practice. We utilize the latest and most advanced equipments and technology in which enables us to carry 
out the best and most comfortable treatment possible. The American Dental Clinic is easily accessible in the center of Tirana, 
with modern spaces and a warm and welcoming atmosphere that will make your child and you SMILE.

Përshkrimi i biznesit  
American Dental Clinic eshte opsioni juaj absolut per kujdes dentar te persosur, te sigurt dhe cilesor, ne Shqiperi. American Dental 
Clinic eshte e kualifikuar per ofrimin e sherbimeve ne Ortodonci dhe Stomatologji Pediatrike (Pediatric Dentistry). Stafi i American 
Dental Clinic perbehet nga specialiste me kualifikim te larte, te perzgjedhur per angazhimin e tyre, perkushtimin per rezultate te 
shkelqyera, si edhe nivelin e larte dhe cilesor te kujdesit dentar qe ofrojne. Specialistet tane, te arsimuar ne fakultete stomatologjie 
amerikane, zoterojne pervoje te gjere dhe marrin pjese rregullisht ne te gjitha konferencat dhe seminaret me te rendesishme 
nderkombetare, mbi zhvillimet e reja ne shkencen e stomatologjise dhe praktikat dentare. Duke perdorur teknologjine e fundit 
dhe pajisjet me te avancuara arrijme te ofrojme trajtimin me te mire dhe me te rehatshem te mundshem.American Dental Clinic 
eshte lehtesisht e arritshme, pasi ndodhet ne qender te Tiranes, me hapesira moderne, nje atmosfere te ngrohte dhe mikpritese, 
qe ju bejne ju dhe femijen tuaj te buzeqeshni.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η American Dental Clinic είναι η απόλυτη επιλογή για εξαιρετική, ασφαλή και ποιοτική οδοντιατρική περίθαλψη στην Αλβανία. 
Στην American Dental Clinic προσφέρονται υπηρεσίες Ορθοδοντικής και Παιδoδοντιατρικής. Η κλινική απασχολεί μια άριστα 
εκπαιδευμένη ομάδα, προσεκτικά διαλεγμένη με βάση την υψηλή επιστημονική και επαγγελματική κατάρτηση. Όλοι οι συνεργάτες 
μας έχουν σπουδάσει σε Οδοντιατρικές Σχολές στην Αμερική, έχουν τεράστια εμπειρία και τακτικά παρακολουθούν διεθνή συνέδρια 
για τις νέες εξελίξεις στην οδοντιατρική επιστήμη. Χρησιμοποιούμε τον πιο σύγχρονο και εξελιγμένο εξοπλισμό και τεχνολογία, έτσι 
ώστε να προσφέρουμε την καλύτερη και πιο άνετη θεραπεία. Η American Dental Clinic είναι εύκολα προσβάσιμη στο κέντρο των 
Τιράνων, με μοντέρνους χώρους και μια ζεστή ατμόσφαιρα που θα κάνουν το παιδί σας και εσάς να “χαμογελάτε”.

AMERICAN DENTAL CLINIC

Business Sector Dentistry

Year established 2013

No of Employees -

Invested Capital - 

Yearly average 
business volume - 

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Elton Hysa

Address Rr. Nacionale SR-TR, km 4, Komuna 
Finiq, Sarande

Tel. number (+355) 672002680

Fax -

E-mail albania@andromedagroup.gr, 
ahousas@andromedagroup.gr

Web Page www.andromedagroup.eu

Company profile  
Andromeda Group produces fish species that live and grow in the Mediterranean Sea Region, providing them a natural 
environment of growth. The main attributes of our products are superior quality, food safety and freshness. The conditions 
throughout the entire production cycle are ideal for creating top quality fry and consequently for growing healthy fresh fish with 
perfect shape, vivid colors and delicious taste. Our Fresh Fish are graded into different size categories and packaged in boxes 
according to HACCP standards. Andromeda Marine main species are: GILTHEAD SEA BREAM (Sparus aurata) & EUROPEAN SEA 
BASS (Dicentrarchus labrax).

Përshkrimi i biznesit  
Peshqit qe prodhon Grupi Andromeda jane specie qe jetojne ne detin Mesdhe, duke bere te mundur rritjen e tyre ne habitatit 
e tyre natyral. Karakteristikat kryesore te prodhimeve te Andromedes jane cilesia superiore, siguria ushqimore dhe freskia. 
Kushtet ideale gjate gjithe ciklit te prodhimit sigurojne cilesi perfekte te rasatit dhe si rrjedhoje rritjen e peshqve te shendetshem 
me pamje te perkryer, ngjyra te shndritshme dhe teper te shijshem. Peshku yne i fresket seleksionohet dhe paketohet ne arka 
ferizoli sipas standarteve HACCP. Speciet kryesore te kompanise Andromeda Marine jane: KOCE (Sparus Aurata) & LEVREKU 
(Dicentrarchus labrax).

Περιγραφή της επιχείρησης  
Ο Όμιλος Ανδρομέδα παράγει είδη που ζουν και μεγαλώνουν στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου, παρέχοντάς τους ένα φυσικό 
περιβάλλον ανάπτυξης. Τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας είναι η ανώτερη ποιότητα, η ασφάλεια και η φρεσκάδα. 
Οι συνθήκες καθ’ όλο τον κύκλο παραγωγής είναι ιδανικές για τη δημιουργία τέλειας ποιότητας γόνου και συνακόλουθα για την 
ανάπτυξη υγιεινών φρέσκων ψαριών με τέλειο σχήμα, ζωντανά χρώματα και απολαυστική γεύση. Το Φρέσκο Ψάρι μας χωρίζεται 
σε διάφορες κατηγορίες μεγέθους και συσκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα HACCP. Τα βασικά είδη της Ανδρομέδα Marine 
είναι: ΤΣΙΠΟΥΡΑ (Sparus aurata) & ΛΑΒΡΑΚΙ (Dicentrarchus labrax).

ANDROMEDA MARINE AQUACULTURE

Business Sector Aquaculture

Year established 2008

No of Employees 15

Invested Capital € 1.200.000 + WORKING CAPITAL € 
6�000�000

Yearly average 
business volume 2.200.000 €

Mother company 
in Greece ANDROMEDA S.A.
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Contact Person Piro Angjeli

Address
Bulevardi Dëshmorët e Kombit, 
TWIN TOWERS, 2, 8/4 Tiranë, 
Shqipëri

Tel. number (+355) 4 22 80165

Fax (+355) 2 280162

E-mail anoil.company@gmail.com

Web Page -

Company profile  
“Anoil” deals with the fuels-wholesale for 15 years. It has three centers of wholesale fuels (Tirana, Saranda and Kruja) with a 
storage capacity of 3.000 tons and a center in Porto Romano, Durres with storage capacity 20.000 m3. This center can reach 
up to 50.000 m3 storage capacity. The company has an annual turnover of around 20 million euros.

Përshkrimi i biznesit  
“Anoil” Sh.A. merret me tregtimin me shumicë të karburantit për një periudhë 15-vjeçare. Kjo shoqëri ka tri qendra karburanti 
të shitjes me shumicë (në Tiranë, në Sarandë dhe në zonën e Krujës) me kapacitet depozitues 3.000 tonë dhe një qendër në 
Porto-Romano të Durrësit me kapacitet depozitues 20.000 m3. Kjo qendër mund të arrijë kapacitete depozituese deri 50.000 
m3. Shoqëria bën një xhiro rreth 20.000.000 Euro në vit.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η “Anoil” ασχολείται με το χονδρεμπόριο καυσίμων εδώ και 15 χρονιά. Διαθέτει τρία κέντρα χονδρικής πώλησης καυσίμων (Τίρανα, 
Αγίους Σαράντα και Κρούγια) με δυνατότητα αποθήκευσης 3.000 τόνων και ένα κέντρο στο Πόρτο Ρομάνο, στο Δυρράχιο με 
χωρητικότητα αποθήκευσης 20.000 m3 και δυνατότητα επέκτασης έως και 50.000 m3. Η εταιρεία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 
περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ.

ANOIL

Business Sector Wholesale Fuel Sales

Year established 1992

No of Employees 7

Invested Capital -

Yearly average 
business volume 20.000.000 € 

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Evangelos Mantas

Address
Rr. Shyqyri Brari , Pallati 7 Katesh 
Fshate Selite , Komuna Farke 
Tirane

Tel. number (+355) 68 20 80164

Fax -

E-mail anosis@albmail.com

Web Page -

Company profile  
The company was founded in 2003 with the purpose to operate in the telecommunication field. From the day founded, the 
company is a partner of amc (cosmote group) by distributing all the products and services of it.

Përshkrimi i biznesit  
Kompania eshte krijuar ne vitin 2003 me qellimin per te operuar ne sektorin e telekomunikacionit. Nga dita e krijimit kompania 
eshte partnere e amc (cosmote group), duke shperndare te gjithe produktet sherbimet e amc.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό να λειτουργήσει στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Απο ιδρύσεως της η εταιρεία είναι 
συνεργάτης της AMC (Cosmote Group), με αντικείμενο τη διανομή προϊόντων και υπηρεσιών της.

ANOSIS Sh.p.k.

Business Sector Telecommunication

Year established 2003

No of Employees 35

Invested Capital 10�000�000 ALL

Yearly average 
business volume 12�000�000 EUR

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Ms. Miranda Zhegu (Assistant to 
the Director)

Address
Kashar, Katundi i Ri, Autostrada 
Tirane - Durres, Km. 7, Tirana, 
Albania, P.O. Box 1746

Tel. number (+355) 4 4502427

Fax (+355) 4 4502412

E-mail info@anteacement.al

Web Page www.anteacement.com

Company profile  
ANTEA Cement Sh.A is one of the largest industrial greenfield investments in Albania made by TITAN Group, a multinational building 
materials company headquartered in Greece. The company has also been funded by the International Finance Corporation 
and the European Bank on Reconstruction and Development. The Cement plant near Borizane is capable of producing a 
total of 1.5 million tons of cement per year. Antea Cement Sh.A has an Integrated Management System comprising four main 
systems related to Health & Safety, Environment, Cement Quality and Human Resources. The plant has been praised for using 
best available practices by distinguished international organizations such IFC for working conditions, and WBCSD for quarries’ 
rehabilitation. Antea Cement is contributing significantly to the Albanian economy in taxes, social contributions and export 
revenues but also socially by means of employment and voluntary contributions to community.

Përshkrimi i biznesit  
Antea Cement Sh.A eshte nje nga investimet me te medha industriale ne Shqiperi te realizuara nga TITAN Group, nje kompani 
shumekombeshe e materialeve te ndertimit me seli ne Greqi. Kompania është financuar gjithashtu edhe nga Korporata 
Financiare Ndërkombëtare dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Fabrika e çimentos është e vendosur në rajonin 
Borizanë dhe mund të prodhojë një total prej 1.5 milion ton çimento në vit. Antea Cement Sh.A ka një sistem të integruar të 
menaxhimit, të përbërë nga katër sisteme kryesore që kanë të bëjnë me shëndetin dhe sigurinë, mjedisin, cilësinë e çimentos 
dhe fuqinë punëtore. 
Fabrika është lavdëruar për përdorimin e praktikave më të mira të disponuara nga organizata të njohura ndërkombëtare si: IFC 
për kushtet e punës, dhe WBCSD për rimëkëmbjen e guroreve. Antea Cement ka kontribut te konsiduerueshem ne ekonomine 
shqipetare, ne taksa, kontribute sociale, te ardhura nga eksportet sikurse edhe ne aspektin social permes punesimit dhe 
kontributeve vullnetare ndaj komunitetit.

Περιγραφή της επιχείρησης  
ANTEA Cement Sh.A είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επενδύσεις στην Αλβανία που έγινε από τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, μια 
πολυεθνική εταιρεία δομικών υλικών με έδρα στην Ελλάδα. Η εταιρεία χρηματοδοτήθηκε από το International Finance Corporation 
και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Το εργοστάσιο τσιμέντου βρίσκετε στη περιοχή Borizane και μπορεί 
να παράγει συνολικά 1,5 εκατ. τόνους τσιμέντου ετησίως. 
Η Antea Cement Sh.A διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, αποτελούμενη από τέσσερα κύρια συστήματα που 
σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια, το περιβάλλον, την ποιότητα τσιμέντου και το ανθρώπινο δυναμικό. 
Το εργοστάσιο έχει επαινεθεί για τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών από διακεκριμένους διεθνείς οργανισμούς όπως: 
IFC για τις συνθήκες εργασίας, και WBCSD για την αποκατάσταση λατομείων. 
H ΑNTEA CEMENT συμβάλλει σημαντικά στη οικονομία της Αλβανίας, με φόρους, εργοδοτικές εισφορές και συνάλλαγμα από 
εξαγωγές αλλά και κοινωνικά με την προσφορά εργασίας και εθελοντικής συνεισφοράς.

ANTEA CEMENT Sh.a.

Business Sector Building Materials

Year established 2006

No of Employees 207

Invested Capital ~200�000�000 EUR

Yearly average 
business volume ~52�000�000 EUR

Mother company 
in Greece TITAN Group
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Contact Person Mr. Nikolaos Papadopoulos 

Address Rr. Abdyl Frasheri, EGT TOWER, Kati 
5, Tirana, Albania

Tel. number (+355) 4 2227007

Fax -

E-mail npapadopoulos@loveradio.al

Web Page www.loveradio.al

Company profile  
Love radio was born on 14 of February 2003. The idea to build such radio profile came after e long time research, on what is missing 
more on the market of the Albanian radio-stations. The profile and the program of this radio station is based and stands 100 % 
on love songs from international singers and composers. The LOVE RADIO has had always the goal to win the high quality target 
group, 18-45 years old, the potential customers and high level consumers. After this idea was implemented. Now, after all these 
years of Love Radio life, staying tight to the love songs profile, the LOVE RADIO is still the leader of the radio stations on its profile 
and is a very important part of the everyday life of the Albanian listeners. Coverage area, Tirana, Durres, Kavaja, Fier, Vlora. 

Përshkrimi i biznesit  
Love Radio u krijua më 14 shkurt 2003. Ideja për të ndërtuar një profil të tillë radiofonik erdhi pas hulumtimeve për një kohë të gjatë, 
duke evidentuar atë çfarë  i mungonte më shumë tregut të radio-stacioneve shqiptare. Profili dhe programi i këtij radio-stacioni 
është i bazuar dhe i qëndron besnik 100% këngëve të dashurisë, nga këngëtarët dhe kompozitorët ndërkombëtare. Love Radio 
ka pasur gjithmonë qëllimin për të bërë për vete target grupin (18-45 vjeç), Një target grup në të cilin bëjnë pjesë konsumatorët 
potencial si dhe konsumatorëve e nivelit të lartë. Tanimë, pas gjithë këtyre viteve që Love Radio aktivizohet duke u identifikuar 
si radio që i dedikohet këngëve me profil dashurie, është kthyer në lider të radiostacioneve të këtij profili dhe është një pjesë 
shumë e rëndësishme e jetës së përditshme të dëgjuesve Shqiptarë. Zona e mbulimit, Tiranë, Durrës, Kavajë, Fier, Vlorë.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Ο ραδιοφωνικός σταθμός “Love Radio” ιδρύθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2003. Προέκυψε κατόπιν μακροχρόνιας έρευνας του 
ραδιοφωνικού γίγνεσθαι και ήρθε να καλύψει τα κενά της αλβανικής ραδιοφωνικής αγοράς. Το προφίλ και το πρόγραμμα του 
ραδιοφωνικού σταθμού βασίζεται 100% σε ρομαντικό ρεπερτόριο με τραγούδια αγάπης από διεθνείς τραγουδιστές και συνθέτες. Το 
LOVE RADIO είχε πάντα ως στόχο να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς την ομάδα-στόχο, που είναι οι ακροατές από 
18 έως 45 ετών, και τους δυνητικούς πελάτες και τους καταναλωτές με υψηλό επίπεδο. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας 
το Love Radio, μένοντας πιστό στο προφίλ που επέλεξε με τραγούδια αγάπης, εξακολουθεί να είναι ο ηγέτης των ραδιοφωνικών 
σταθμών και ένα πολύ σημαντικό μέρος της καθημερινότητας στην ζωή των Αλβανών ακροατών. Η περιοχή κάλυψης του σταθμού 
εκτείνεται στις εξής περιοχές: Τίρανα, Δυρράχιο, Καβάγια, Fier και Αυλώνα.

ANTENA Sh.p.k. - LOVE RADIO 90.7

Business Sector Media

Year established 2003

No of Employees 5

Invested Capital 100�000 ALL

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Dimitrios Pitsios

Address Rr. Lord Bajroni, Lapreke, P.O. BOX 
2386/1Tirana, Albania

Tel. number (+355) 698761152

Fax -

E-mail arcalbania@gmail.com

Web Page -

Company profile  
Environmental protection and reuse waste materials are imperative nowadays. Our company is engaged in the recycling 
industry and specifically in the collection of waste edible oil from catering establishments and households. Thus we ensure their 
safe removal, do not pollute the aquifer, protect the environment, prevent illegal reuse after treatment (refining), promoting 
the production of bio fuel industries. Bio fuels are more environmentally friendly as it produces less CO2 levels and help reduce 
dependence on fossil fuels. The ARC shpk provide upgraded services management of waste edible oils to ensure a high level 
of environmental protection and public health.

Përshkrimi i biznesit  
Mbrojtja e mjedisit dhe mbeturinave ripërdorimin materialet janë të domosdoshme në ditët e sotme. Kompania jonë është 
e angazhuar në industrinë e riciklimit dhe në mënyrë të veçantë në mbledhjen e mbeturinave të vajit ushqimor nga qendrat 
hotelierike dhe ekonomive familjare. Kështu ne të siguruar heqjen e tyre të sigurt, nuk e ndotin aquifer, mbrojtjen e mjedisit, 
parandalimin e ripërdorimin e paligjshme pas trajtimit (rafinimit), promovuar prodhimin e industrive bio karburanteve. Karburantet 
Bio janë më miqësore me mjedisin si ajo prodhon nivele më pak CO2 dhe të ndihmojë në uljen e varësisë nga lëndët djegëse 
fosile. ARC shpk sigurojë menaxhimin e modernizuar shërbimet e vajrave ushqimore për të siguruar një nivel të lartë të mbrojtjes 
së mjedisit dhe shëndetit publik.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η επαναχρησιμοποίηση άχρηστων υλικών είναι επιβεβλημένη στις μέρες μας. Η 
εταιρία μας ασχολείται στον κλάδο της ανακύκλωσης και συγκεκριμένα στην συλλογή των απόβλητων βρώσιμων ελαίων από 
χώρους εστίασης και νοικοκυριά. Έτσι εξασφαλίζουμε την ασφαλή απομάκρυνση τους, δεν ρυπαίνουμε τον υδροφόρο ορίζοντα, 
προστατεύουμε το περιβάλλον, αποφεύγεται η παράνομη επαναχρησιμοποίησης τους μετά από επεξεργασία (ραφινάρισμα), 
προωθώντας τα σε βιομηχανίες παραγωγής βιοκαύσιμου. Τα βιοκαύσιμα είναι ποιο φιλικά στο περιβάλλον καθώς παράγουν 
μικρότερα ποσοστά CO2 και βοηθούν στην μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Η ARC shpk παρέχει αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες διαχείρισης των απόβλητων βρώσιμων ελαίων, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος 
και της δημόσιας υγείας.

ARC Sh.p.k.

Business Sector Recycling

Year established 2014

No of Employees -

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Ahilea Papuci

Address Rr. Pjeter Bogdani, Pallati Techno-
Project, Kati 2 Tirane

Tel. number (+355) 672080737

Fax -

E-mail artishpksarande@yahoo.com

Web Page www.artishpk.com

Company profile  
The company ARTI ltd started to operate on the trade on 1995 as a production company. It produced only construction materials, 
but now after 18 years of experience it is mastered also in construction area. The 18 years of experience confirm the potential 
that this company has in the construction field and in the industry of construction materials. The main attributes of our success are 
high quality, hard work and reliability in implementation. At the beginning in our company there were only eight employs, but this 
didn’t stop the continuing development that bring an explosion in 2006 with new production line of inert materials, production 
line of asphalt-concrete, production line of concrete, and a production line of borders, concrete blocks etc. Some examples 
of our serious work are the repair of the road axis Sarande-Butrint and the regulation of the below road axis: Livadhja-Dermish, 
Sarande-Jergucat, Sarande-Delvine etc. Nowadays, our company is able to sign and implement contracts in the construction 
area with high level of technique difficulties. It has shown that has the potential to operate with high quality, in an optimal time 
and competitive cost.

Përshkrimi i biznesit  
Kompania ARTI Shpk ka filluar të operojë në treg në vitin1995 si një kompani prodhimit. Ajo prodhonte vetëm materialet e 
ndërtimit, por tani pas 18 vjet përvojë është zhvilluar edhe në fushën e ndërtimit. Këto 18 vjet përvoje konfirmojnë potencialin 
që ka kjo kompani në fushën e ndërtimit dhe në industrinë e materialeve të ndërtimit. Atributet kryesore të suksesit tonë janë të 
kualiteti i lartë, puna e madhe dhe besueshmërinë në zbatim. Në fillim në kompaninë tonë ka qenë vetëm tetë të punësuar, por 
kjo nuk e ndaloi zhvillimin e vazhdueshëm duke sjellë një shpërthim në vitin 2006 me linjë të re të prodhimit të materialeve inerte, 
linjë prodhimi i asfaltit - betonit, linjë prodhimi të betonit, dhe një prodhim linjë e bordurash, blloqe betoni etj Disa shembuj të 
punës sonë serioze janë riparimi i aksit Sarandë - Butrint dhe rregullimin e aksive rrugore: Livadhja - Dermish, Sarande - Jergucat, 
Sarande - Delvine etj. Në ditët e sotme, kompania jonë është në gjendje të nënshkruaj dhe zbatoj kontrata në fushën e ndërtimit 
me vështirësi të lartë teknikë. Ajo ka treguar se ka potencial për të vepruar me cilësi të lartë, në një kohë optimale dhe kosto 
konkurruese.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η εταιρεία ARTI ltd άρχισε να λειτουργεί το 1995 ως εταιρεία παραγωγής. Παρήγαγε μόνο υλικά, αλλά τώρα μετά από 18 χρόνια 
εμπειρίας έχει κυριαρχήσει και στο χώρο των κατασκευών. Τα 18 χρόνια εμπειρίας επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα που η εταιρεία 
έχει στον κατασκευαστικό τομέα και στον κλάδο των δομικών υλικών. Τα κύρια χαρακτηριστικά της επιτυχίας μας είναι η υψηλή 
ποιότητα, η σκληρή δουλειά και η αξιοπιστία της εφαρμογής. Στην αρχή της εταιρείας μας υπήρχαν μόνο οκτώ εργαζόμενοι, 
αλλά αυτό δεν εμπόδισε την συνέχιση της ανάπτυξης που φέρνουν μια έκρηξη το 2006, με τη νέα γραμμή παραγωγής αδρανών 
υλικών, στη γραμμή παραγωγής του ασφαλτοτάπητα, γραμμή παραγωγής σκυροδέματος και μία γραμμή παραγωγής των 
συνόρων, τσιμεντόλιθους κ.λπ. Μερικά παραδείγματα της σοβαρής δουλειάς μας είναι η επισκευή του οδικού άξονα Άγιοι 
Σαράντα-Βουθρωτού και η ρύθμιση των παρακάτω οδικού άξονα: Livadhja-Dermish, Άγιοι Σαράντα-Jergucat, Άγιοι Σαράντα-
Δέλβινο, κ.λπ. Σήμερα, η εταιρεία μας είναι σε θέση να υπογράψει και να εφαρμόσει συμβάσεις στον τομέα των κατασκευών με 
υψηλό επίπεδο τεχνικής δυσκολίας. Έχει αποδείξει ότι τα έχει τη δυνατότητα λειτουργίας με υψηλή ποιότητα, σε ένα βέλτιστο χρόνο 
και με ανταγωνιστικό κόστος.

ARTI Sh.p.k.

Business Sector Construction

Year established 1995

No of Employees 15

Invested Capital 7.600.000 €

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -

                                                                                                                                                                               
 
                                       shpk SARANDE

 

______________________________________________________________________________ 
Adresa: Lagja Nr. 2 Sarande. Perfaqesia ne Tirane: Rr. Vaso Pasha Nr. 11 Tirane. Tel.& Fax :+85226898; +42254289;  mob. 
0672080737; e-mail; artishpksarande@yahoo.com 
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Contact Person Mr. Leonard Çaçali, 
Mr. Dhimitri Çaçali

Address Rr. Shefqet Musaraj, pallati 11 
katesh, Prapa UET Tirane

Tel. number (+355) 696270885, 692062423

Fax -

E-mail artospatisericatering@gmail.com

Web Page -

Company profile  
ARTOS was established in 2003, after a 15-year working experience in the field of manufacturing and product management 
field in Thessaloniki, Greece. Our main goal was the high quality products and customer service. The range of products of our 
activity extends to frozen dough and pastry products as well as catering services.

Përshkrimi i biznesit  
Artos e ka fillesën e vet në vitin 2003 të shoqëruar me një eksperiencë pune 15 vjecare në fushën e prodhimit dhe menaxhimit 
të produkteve të kësaj fushe në Selanik të Greqisë. Synimi kryesor i yni ka qënë cilësia dhe shërbimi korrekt ndaj klientit. Gama e 
produkteve që mbulojmë si aktivitet shtrihet në produkte të ngrira të brumit, pasticerisë dhe shërbimeve të kateringut.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η εταιρεία ARTOS ιδρύθηκε το 2003 κατόπιν 15ετούς εμπειρίας στον τομέα παραγωγής και διαχείρισης προϊόντων, στη Θεσσαλονίκη. 
Ο κύριος στόχος μας ήταν η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και εξυπηρέτησης. H γκάμα των προϊόντων της εταιρείας μας 
περιλαμβάνει κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης, γλυκίσματα και υπηρεσίες catering.

ARTOS

Business Sector Patisserie & Catering

Year established 2003

No of Employees 3

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece ARTOS
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Contact Person Methymakis Ioannis
Legal Representative 

Address
Blvd. Deshmoret e Kombit
Twin Towers, Kulla 2, kati 12
Tirana, Albania

Tel. number +355 4 454 0040 / 4 454 0010

Fax -

E-mail
asprofos@asprofos.gr
jmethimakis@asprofosalb.
onmicrosoft.com

Web Page www.asprofos.eu 

Company profile  
ASPROFOS S.A., subsidiary of HELLENIC PETROLEUM GROUP (www.hellenicpetroleum.gr) is the leading Engineering & Consulting 
firm in Greece.
ASPROFOS S.A holds valuable engineering experience operating in accordance with internationally acceptable standards 
and practices providing state-of-the-art consulting and engineering services such as basic design, FEED, detailed engineering, 
project management and construction supervision. ASPROFOS has participated in significant industrial projects for more than 
three decades and has been established as a leading company in Southeast Europe where it has provided engineering and 
consultancy services to a wide client base, specialized in the energy sector, and specifically in refineries, infrastructure projects 
as well as Natural Gas storage and transmission systems.

Përshkrimi i biznesit  
Asprofos, degë e grupit HELLENIC PETROLEUM (www.hellenic-petroleum.gr) është kompania lider ne fushën e Inxhinierisë & 
Konsulencës Inxhinierike në Greqi.
Asprofos S.A me një eksperiencë të vlerësueshme inxhinierike operon në përputhje me standartet dhe praktikat ndërkombëtare 
duke ofruar shërbime inxhinierike dhe konsulence si: Projektim Inxhinierik Paraprak, FEED, Projektim Inxhinierik të Detajuar, Menaxhim 
Projektesh, Supervizion Ndërtimesh.
Asprofos ka marrë pjesë në projekte të rëndësishme të industrisë për më shumë se 3 dekada dhe si një kompani lider në Europën 
Juglindore ka ofruar shërbime inxhinierike dhe konsulence tek një gamë e gjërë klientësh, të specializuar në sektorin e energjisë, 
vecanërisht në rafineri, projekte infrastrukture si dhe sistemet e depozitimit & transmetimit të gazit natyror .

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και ανήκει στον όμιλο εταιρειών 
Ελληνικά Πετρέλαια (www.hellenic-petroleum.gr). Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ διαθέτει εξαιρετική τεχνογνωσία, υιοθετεί και εφαρμόζει διεθνείς 
πρακτικές, κώδικες και προδιαγραφές ενώ παρέχει μία μεγάλη γκάμα υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνουν συμβουλευτικές 
υπηρεσίες μελέτες βασικού και λεπτομερούς σχεδιασμού, διοίκηση έργων και επίβλεψη κατασκευής. Η συμμετοχή της εταιρείας 
σε σημαντικά βιομηχανικά έργα επί τρείς δεκαετίες την καθιστούν ηγετική εταιρεία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που παρέχει σε ένα 
ευρύ πελατολόγιο υπηρεσίες μελετών και συμβούλου, με εξειδίκευση στον ενεργειακό κλάδο, σε διυλιστηριακές εγκαταστάσεις, σε 
έργα υποδομών καθώς και σε αποθήκευση και μεταφορά Φυσικού Αερίου.

ASPROFOS S.A.

Business Sector Oil, Gas and Energy Projects-
Engineering and Consulting

Year established 1983

No of Employees 200 (10 in Albanian Branch)

Invested Capital -

Yearly average 
business volume

12.000.000 Euros (Greece)  & 
2.000.000 Euros (Albania)

Mother company 
in Greece ASPROFOS S.A 
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Contact Person Mr. Dimitrios Thomoglou

Address Rr Nacionale Tiranë- Durrës, km. 6, 
Yrshek, Tiranë

Tel. number (+355) 4 8301147

Fax (+355) 4 8301145

E-mail info@atlasmills.com

Web Page www.atlasmills.com

Company profile  
ATLAS - THE SEAL OF QUALITY Atlas has been one of the biggest flour producers and has been influencing the Albanian market 
since its establishment in 2004. It is our duty to bring to the customer not only the best grain elaboration, but also the insurance of 
quality of what they will consume, at affordable prices for every family. From the Chief Executive Officer to the simplest worker, 
we take full responsibility of providing and serving to the market the best products, certified by the highest European Standards. 
As a Titan, ATLAS IS THE SEAL OF QUALITY.

Përshkrimi i biznesit  
ATLAS - VULA E CILËSISË Atlas është një ndër fabrikat më të mëdha dhe më me ndikim në tregun shqiptar që nga fillimet e saj në 
vitin 2004. Është detyra jonë të sjellim pranë konsumatorit shqiptar, përpunimin më të mirë të grurit dhe jo vetëm, duke siguruar 
cilësinë më të mirë dhe çmime plotësisht të arritshme nga çdo familje. Duke filluar që nga drejtori i përgjithshëm e deri te punëtori 
më i thjeshtë, mbajmë përgjegjësinë e plotë për të servirur në tryezat e gjithë shqiptarëve produktet më të mira, të çertifikuara 
nga standardet europiane. Si një Titan, ATLAS ËSHTË VULA E CILËSISË.

Περιγραφή της επιχείρησης  
ATLAS - Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η Atlas είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αλευριού και επηρέασε τα εργοστάσια 
στο αλβανικό έδαφος από την ίδρυσή της, το 2004. Είναι καθήκον μας να προσφέρουμε στον πελάτη όχι μόνο την καλύτερη 
επεξεργασία σιτηρών, αλλά και την εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων που θα καταναλώσει, με προσιτές τιμές σε κάθε 
οικογένεια. Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο έως τον τελευταίο εργαζόμενο, αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη για την παραγωγή και 
διάθεση στην αγορά των καλύτερων προϊόντων, πιστοποιημένων με βάση τα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές. 
Ως Τιτάνας, ο ATLAS ΕΙΝΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

ATLAS Sh.a.

Business Sector Flour production

Year established 1994

No of Employees 64

Invested Capital 690�000�000 ALL

Yearly average 
business volume 20.000.000 €

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Spiro Papa

Address Rr. e Elbasanit, Tiranë

Tel. number (+355) 4 8323555/ 686143988/ 
682076297

Fax (+355) 4 8323555

E-mail acropol1997@yahoo.com

Web Page -

Company profile  
A varriety of dough and sugar products.

Përshkrimi i biznesit  
Prodhojmë të gjitha llojet e ëmbëlsirave.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Παράγουμε όλα τα είδη ζαχαροπλαστικής.

ACROPOL Sh.p.k.

Business Sector Production and Marketing

Year established 1997

No of Employees 16

Invested Capital 300�000 EUR

Yearly average 
business volume 80�000 EUR

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Athanasios Pappas 

Address Blv. Bajram Curri, Tirana

Tel. number (+355) 4 2256599

Fax -

E-mail pappasathanasios@gmail.com

Web Page -

Company profile  
-

Përshkrimi i biznesit  
-

Περιγραφή της επιχείρησης  
-

ADRIA FERRIES/AGEMAR

Business Sector Shipping

Year established 2005

No of Employees 2

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece Halkidon Shipping Corporation
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Contact Person Ms. Arta Mici

Address Rr. Durrësit, nr.1, Tiranë

Tel. number (+355) 4 2223514/ 682042174

Fax (+355) 4 2223514

E-mail aralmoket@yahoo.com

Web Page -

Company profile  
Import and trade of carpets BIOKARPET.

Përshkrimi i biznesit  
Import dhe tregti tapete BIOKARPET.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Εισαγωγές και εμπόριο χαλιών ΒΙΟΚΑRPET.

ARAL

Business Sector Trade of parquet, carpets

Year established 1991

No of Employees 6

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Albert Gruda

Address

Rr. Shemsi Haka ish Poligrafiku, 
Pallati Nr. 218,Shkalla 1,Kati 1. 
Njesia Postare Nr.1 (Ali Demi)’ 
Tirane,Shqiperi

Tel. number -

Fax -

E-mail ba.02.lube@gmail.com

Web Page www.bplubricants.com/al

Company profile  
“B & A-02” Sh.a Company is the official Distributor of BP p.l.c. (Lubricants section) in the Republic of Albania. The company is 
supplied with BP lubricants from BP Oil HELLENIC S.A. For more info please check the following link: http://www.bplubricants.com/
al. “B & A - 02” Sh.a stores and distributes products quality lubricants used in Automotive, Aviation and Marine industries. ”B & A 
- 02” Sh.a products are designed and tested for by the manufacturer BP Lubricants. This targeted approach makes “B & A - 02” 
Sh.a distribution of these products both effective and efficient. Product distribution at “B & A - 02” Sh.a includes both safety and 
environmental considerations. Products are packaged for safe use and to avoid waste. While the use of these products does 
not require special equipment or knowledge, extensive instructional literature is available to promote best practices.

Përshkrimi i biznesit  
Shoqeria “B & A-02” Sh.a është Distributori Zyrtar i BP p.l.c (Pjesa lubrifikante) në Republikën e Shqipërise. Shoqeria furnizohet me 
lubrifikante BP nga BP Oil Hellenic S.A. Për më shumë informacion ju lutem klikoni ne faqen e internetit si më poshtë: http://www.
bplubricants.com/al.  “B & A - 02”. Sh.a magazinon dhe shpërndan vajra lubrifikantë cilesore, të përdorura në Automobilistikë, 
Aviacion dhe Marine. Produktet e tregetuara nga “B & A - 02” Sh.a janë projektuar dhe testuar nga prodhuesi I Lubrifikanteve 
BP. Synimi I “B & A - 02” Sh.a eshte shperndarja e produkteve BP ne menyre jo vetem efektive por edhe efikase. Shpërndarja e 
produkteve nga “”B & A - 02” Sh.a përfshin jo vetem sigurine por edhe respektin ndaj ambientit. Produktet janë të paketuara 
ne menyre te sigurt dhe që të shmangin humbjet. Ndërkohe qe përdorimi i këtyre produkteve nuk kërkon pajisje specifike apo 
njohuri te vecanta, gjendet ne dispozicion nje literature e gjerë udhezuese qe promovon praktikat më të mira.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η εταιρεία ”B & A - 02“ Sh.a είναι επίσημος εμπορικός αντιπρόσωπος της BP p.l.c. (Τμήμα λιπαντικών) στην Αλβανική Δημοκρατία. 
Η εταιρεία προμηθεύεται τα λιπαντικά BP από την BP Oil HELLENIC S.A. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξτε στον 
παρακάτω σύνδεσμο:  http://www.bplubricants.com/al. Η “B & A - 02” Sh.a αποθηκεύει και διανέμει λιπαντικά προϊόντα υψηλής 
ποιότητας που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην αεροπορική και ναυτιλιακή βιομηχανία. Τα προϊόντα της ”B 
& A - 02” Sh.a έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί από τον κατασκευαστή BP Lubricants. Αυτή η στοχευμένη προσέγγιση καθιστά 
την διανομή των προϊόντων αυτών από την “B & A - 02” Sh.a αποτελεσματική και αποδοτική. Η διανομή προϊόντων στην “B & A - 
02” Sh.a περιλαμβάνει εκτιμήσεις ασφάλειας και περιβάλλοντος. Τα προϊόντα είναι συσκευασμένα για ασφαλή χρήση και για να 
αποφευχθεί η δημιουργία αποβλήτων. Ενώ η χρήση των προϊόντων αυτών δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό ή ειδικές γνώσεις, πλούσιο 
έντυπο ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών.

B&A-02 Sh.a

Business Sector Lubricant section

Year established 2002

No of Employees 10

Invested Capital 300.000 €

Yearly average 
business volume 800.000 €

Mother company 
in Greece BP Oil HELLENIC S.A
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Contact Person Mr. Ioannis Agathos

Address
Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, Njësia 
Bashkiake Nr.11, Kodi Postar 1026, 
Tirana, Albania

Tel. number (+355) 4 2280000, (+355) 4 4541084

Fax (+355) 4 2233613, Swift: ETHNALTX

E-mail CEO.Office@nbgal.groupnbg.com

Web Page www.nbgbank.al

Company profile  
NBG Albania being one of the main banks in the country is a pioneer and a key player of the mortgage and consumer lending, 
having a considerable market share in these banking services. The Bank offers a full range of banking products and services 
to its customers from all segments, large corporate, medium and small size enterprises and individuals. NBG Albania’s mission is 
to grow as a lending financial institution in the country providing its customers with dedicated service that generates value by 
operating with commitment, consistency and transparency for the benefit of the shareholders, in a spirit of responsibility to the 
community at large. At NBG Albania we: Deliver tailor made services and innovative financial solutions to our customers. Care 
for and value our employees while promoting team work and diversity. Maintain our independence and sustain high levels of 
performance. Are differentiating in our community and demonstrate integrity and excellence.

Përshkrimi i biznesit  
Banka NBG Albania duke qene nje prej bankave me te medha ne vend, eshte iniciatore dhe nje prej ofruesve kryesore te kredive 
per shtepi dhe konsumatore, duke zoteruar nje pjese te rendesishme te tregut. Banka ofron nje catalog te plote te produktesh 
dhe sherbimesh bankare per klientelen e saj te gjere qe perfshin te gjithe segmentet si korporatat e medha, ndermmarjet e 
mesme dhe te medha dhe individe. Misioni I NBG Albania eshte te rritet si nje insitutucion kredidhenes ne vend duke i ofruar 
klienteve te saj sherbime te dedikuara qe gjenerojne vlera duke vepruar me anagazhim, vijuaeshmeri dhe transaprence per te 
miren e paleve te interesuara ne kendiveshtrimin e gjere te pergjejgjesise nga komunitetit. Bank NBG Albania: Ofron sherbime 
te krijuara posacerisht per klientin dhe jepen zgjidhje financiare innovative. Kujdeset dhe vlereson punonjesit nderkohe qe 
promovon punen ne grup dhe diversitetin. Rrit pavaresine financiare dhe mban nivele te larta performance. Ben diferencen 
ne komunitetin ku vepron dhe tregon integritet dhe cilesi te larte sherbimi.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η Τράπεζα NBG Albania Sh.A συγκαταλέγεται μεταξύ των τραπεζών που πρωτοπορούν και έχουν ηγετική θέση παίζουν σημαντικό 
ρόλο στη στεγαστική και καταναλωτική πίστη, κατέχοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς στις συγκεκριμένες τραπεζικές εργασίες. Η 
Τράπεζα προσφέρει πλήρη σειρά τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών σε όλα τα είδη των πελατών της, μεγάλες επιχειρήσεις, 
μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, καθώς και ιδιώτες. Tο όραμα της NBG Albania Sh.A είναι να επεκταθεί ως πιστωτικό 
ίδρυμα στη χώρα, προσφέροντας στους πελάτες της εξειδικευμένες υπηρεσίες που δημιουργούν αξία λειτουργώντας με αφοσίωση, 
επιμονή και διαφάνεια με σκοπό την κερδοφορία για τους μετόχους της, σε ένα πνεύμα ευρύτερης κοινωνικής ευθύνης. Στην 
NBG Albania Sh.A: Προσφέρουμε κατάλληλες/ευέλικτες υπηρεσίες και καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις στους πελάτες μας. 
Ενδιαφερόμαστε και αξιολογούμε το ανθρώπινο δυναμικό μας, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνουμε την ομαδική εργασία και την 
ποικιλομορφία. Διατηρεί την οικονομική ανεξαρτησία της και διατηρεί υψηλά επίπεδα απόδοσης. Διαφοροποιείται στην τραπεζική 
αγορά και επιδεικνύει ακεραιότητα και υψηλά επίπεδα επιδόσεων.

BANKA NBG ALBANIA Sh.a.

Business Sector Banking

Year established 1996

No of Employees 277

Invested Capital ~ 60,000,000,000 mio 

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece National Bank of Greece
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Contact Person Mr. Aldo Rama

Address Rr.Bulevardi Zhan D’Ark, Pallati 3, 
Kati IV, Tiranë

Tel. number (+355) 4 4814488

Fax (+355) 4 4814148

E-mail info@bizz.al

Web Page www.bizz.al

Company profile  
The activity in the field of organizing various activities for the provision of services having to do with the development of commerce, 
social media, internet, tourism, media, mobile telephony, health. Organization of conferences and publication of magazines, 
creation and usage of websites and social or electronic media, provision and usage of their content.

Përshkrimi i biznesit  
Ushtrimi i veprimtarisë në fushën e organizimit të aktiviteteve të ndryshme për ofrimin e shërbimeve që kanë të bëjnë me 
zhvillimin e tregtisë, medias sociale, internetin, turizmin, mediat, telefoninë celulare dhe shëndetin. Organizimi i konferencave 
si dhe botimi i revistave, krijimi dhe shfrytëzimi i faqeve të internetit dhe të medieve të tjera sociale ose elektronike, ofrimi dhe 
shfrytëzimi përmbajtjes së tyre.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η παροχή παντός είδους υπηρεσιών αναφορικά με την ανάπτυξη του εμπορίου, τα social media, το Internet, τον τουρισμό, την 
τεχνολογία, τα media, την κινητή τηλεφωνία, την υγεία . Η έκδοση περιοδικών, η δημιουργία και εκμετάλλευση sites και άλλων 
ηλεκτρονικών μέσων ή media, η παροχή και η εκμετάλλευση περιεχομένου

BiZZ SH�P�K

Business Sector Services

Year established 2013

No of Employees 2

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece SmartPress SA
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Contact Person Mr. Dimitris Vratimos

Address Rezidenca “Kodra e Diellit”, Rruga 
e Trëndafilave, Nr.45

Tel. number (+355) 682068777

Fax -

E-mail dimitris.vratimos@bposolutions.al

Web Page www.bposolutions.al

Company profile  
Corporations are facing tough challenges: economic uncertainty, market complexity, hyper-competition, changing consumer 
expectations and regular pressure. They are looking to find solutions to next-generation business process outsourcing. We are 
leading the way to BPO solutions offering extensive services rooted in deep expertise. We collaborate with clients to help them 
define their performance targets, including increased sales, higher customer satisfaction, higher levels of employee engagement 
and productivity, and more. Albania is a country in Balkans very rich in skilled human resources with multilingual, academic 
and professional skills. Our colleagues are very well educated with superior and well-developed communication infrastructure. 
The driving force behind the outsourcing of business processes is cost effectiveness for our partners. We make it work for you, 
whatever your business goal.

Përshkrimi i biznesit  
Korporatat po përballen me vështirësi të mëdha si pasiguritë ekonomike, kompleksitetin e tregut, konkurrueshmërinë e lartë, 
pritshmëri të ndryshme të klientëve, presion konstant. Kërkojnë zgjidhje me delegimin e detyrave tek bashkëpunëtorët e jashtëm. 
Përmes kryerjes me sukses të shërbimeve të shumëllojshme që na besohen nga partnerët tanë, ne propozojmë zgjidhje të reja duke 
u bazuar në eksperiencën tonë në treg. Ne bashkëpunojmë me klientët tanë që të arrijnë nivelin e dëshiruar të performancës, 
rritjen e shitjeve, rritjen e kënaqësisë së klientëve, rritjen e angazhimit dhe produktivitetit të punonjësve, etj. Shqipëria është një 
vend Ballkanik i pasur në burime njerëzore me aftësi të spikatura linguistike, akademike dhe profesionale. Kolegët tanë janë të 
arsimuar përshtatshëm dhe përdorin infrastrukturën e zhvilluar të komunikimit. Ne e bëjmë procesin të funksionojë për ju, cilido 
qoftë objektivi i biznesit tuaj.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως οικονομική αβεβαιότητα, πολυπλοκότητα της αγοράς, υψηλή ανταγωνιστικότητα, 
διαφορετικές προσδοκίες πελατών, σταθερή πίεση. Αναζητούν λύσεις, με την ανάθεση καθηκόντων σε εξωτερικούς συνεργάτες. 
Μέσα από την επιτυχή ολοκλήρωση διαφόρων υπηρεσιών, που μας έχουν ανατεθεί από τους εταίρους μας, προτείνουμε νέες λύσεις 
βάση της εμπειρίας μας στην αγορά. Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας, για να επιτύχουν το επιθυμητό επίπεδο απόδοσης, 
με αύξηση πωλήσεων, αυξημένη ικανοποίηση πελατών, αύξηση δέσμευσης και απόδοσης εργαζομένων κ.λπ. Η Αλβανία είναι 
μια χώρα των Βαλκανίων, πλούσια σε ανθρώπινο δυναμικό, με εμφανής γλωσσικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δεξιότητες. 
Οι συνεργάτες μας είναι κατάλληλα καταρτισμένοι και κάνουν χρήση προηγμένων υποδομών επικοινωνίας. Εμείς κάνουμε τη 
διαδικασία να λειτουργήσει για σας, όποιος και αν είναι ο στόχος της επιχείρησής σας.

BPO Solution

Business Sector Business Outsourcing

Year established 2014

No of Employees -

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Edvin Gusmari

Address Rruga Sami Frashëri, Nr.5 Tiranë

Tel. number (+355) 4 2232054/ 694091072

Fax -

E-mail privefashion@hotmail.com

Web Page -

Company profile  
Import and trade of women’s clothing and accessories.

Përshkrimi i biznesit  
Import dhe tregti veshje dhe aksesorë për femra. 

Περιγραφή της επιχείρησης  
Εισαγωγές και εμπόριο γυναικείων ενδυμάτων και αξεσουάρ.

BSB

Business Sector Clothing

Year established 2007

No of Employees 8

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece BSB

Index



Hellenic - Albanian Business Relations Index 2016 - 2017  //   69

Contact Person Mr. Panagiotis Kappos

Address
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, 
“Twin Towers”, Kulla 2, kati 12, 
Tirana, Albania

Tel. number (+355) 44540040

Fax -

E-mail mail@cmengineering.gr

Web Page www�cmengineering�gr

Company profile  
C&M Engineering S.A. is a leading Engineering Consulting firm in South East Europe with a full service offering in: Project 
Management, Design & Engineering, Permit Engineering, Land Easement & Acquisition, Tendering & Contracting, Construction 
Management and Supervision. 
Committed to quality and entirely results driven, C&M Engineering is positioned to manage highly complex projects.  Since its 
establishment in 1990, it has grown to be the largest private Greek Engineering Consulting in the Energy sector, with a track 
record that exceeds 250 projects.   
Its credentials derive out of projects in Natural Gas Transmission & Distribution, Power Generation & Distribution, Petroleum Pipelines 
& Refineries, Infrastructure, Industry and Tourist Development. 
Currently, C&M Engineering also works for the Transadriatic Pipeline Project (TAP) both in Greece and Albania.

Përshkrimi i biznesit  
C&M Engineering është një kompani lider në fushën e Konsulencës Inxhinierike me vendodhje në Europën Juglindore ,e cila ofron 
një shërbim të plotë në:Menaxhim Projekti, Projektim Inxhinierik, Asistencë për dhënien e Lejeve të Ndërtimit, Vlerësim  Pasurie & 
Shpronësim, Tenderim & Kontraktim, Menaxhim Ndërtimi dhe Supervizion.
E përkushtuar ndaj cilësisë dhe totalisht e udhëhequr nga rezultatet, C&M Engineering menaxhon projekte të mëdha dhe 
komplekse. Që nga themelimi i saj në vitin 1990, është rritur duke u bërë kompania më e madhe private Greke  e Konsulencës  
Inxhinierike në Sektorin e Energjitikës ,me një numër rekord i cili i kalon 250 projekte.
Arritjet e saj lidhen me projektet e Transmetimit& Shpërnadrjes të Gazit Natyror,Tubacioneve të Naftës& Rafinerive , Prodhimit 
&Shpërndarjes të Energjisë ,Infrastrukturës,Industrisë dhe Zhvillimit të Turizmit.
Aktualisht C&M Engineering punon gjthashtu për Projektin e Gazsjellësit Trans Adriatik (TAP) per Greqinë dhe Shqipërinë.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η C&M Engineering Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική ελληνική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Διοίκησης Έργου, 
Εκπόνησης Μελετών και Διοίκησης και Επίβλεψης Κατασκευών στον χώρο της Ενέργειας.
Από το 1990, επενδύει σταθερά και πολύπλευρα στο ανθρώπινο δυναμικό, στην σύγχρονη τεχνολογική υποδομή και σε συστήματα 
εξασφάλισης ποιότητας διεθνών προδιαγραφών. Έχοντας υλοποιήσει επιτυχώς περισσότερα από 250 έργα στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό έχει αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία σε σύνθετα και ειδικών απαιτήσεων έργα. Δραστηριοποιείται στους τομείς της 
Μεταφοράς και της Διανομής Φυσικού Αερίου, της Παραγωγής και Διανομής Ενέργειας, των Αγωγών Πετρελαίου και Διυλιστηρίων, 
των Υποδομών, της Βιομηχανίας, και της Τουριστικής Ανάπτυξης.
Σήμερα, η C&M Engineering μεταξύ άλλων, εργάζεται στο έργο του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (Transadriatic  Pipeline 
Project - TAP),  στην Ελλάδα και την Αλβανία. 

C&M ENGINEERING S.A.

Business Sector Energy, Infrastructure, Industry and 
Tourist Development 

Year established 1990

No of Employees 74

Invested Capital -

Yearly average 
business volume 5.500.000 €

Mother company 
in Greece C&M Engineering S.A. 
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Contact Person Fatri Shera

Address Rr. Bogdanëve, Pallati Eurocol, 
TIRANË 

Tel. number +355 4 2254908

Fax +355 4 2254908

E-mail info@carlamosse.com 
carlamosse@in.gr

Web Page www.carlamosse.com

Company profile  
The art of design, development production and processing of fur and leather goods Carla Mosse has long tradition. Its origins 
descent to the year 1885, in Kastoria, as a family enterprise. Carla Mosse as a trade mark provides customers with a great variety 
of products which are finely finished and tastefully designed. Customers also favour the practicality of the products and their 
moderate prices. There are different divisions, including Fur Garments, Leather Garments, Leather Bags and Wallets. Professional 
designers try their best to catch the latest fashion trends and develop a unique style of Carla Mosse products. Every single piece 
of Carla Mosse products is made with the finest leather of fur skins matched by elegant hardware decorations, completely 
satisfying your superior taste and personality. 

Përshkrimi i biznesit  
Arti i dizenjimit, zhvillimi i prodhimit dhe përpunimit të lëkurës dhe gëzofit Carla Mosse ka një traditë të gjatë. Origjina e saj i përkon 
viteve 1885, në Kastoria,si një biznes familjar. Carla Mosse si një markë tregtare u ofron klientëve një larmishmëri produktesh të 
cilat janë punuar me mjeshtëri dhe dizenjuar me shije. Klientët gjithashtu e duan këtë markë për natyrën praktike dhe çmimet  
konkurruese. Janë disa lloje produktesh, veshjet prej gezofi dhe lëkure, çanta dhe portofole lëkure. Dizenjuesit profesional japin 
më të mirën, për të kapur trendet e fundit dhe për të zhvilluar një stil unik për produktet Carla Mosse. Secili produkt është punuar 
me lëkurë dhe gëzof të cilësisë maksimale, të cilat gjithashtu shoqërohen me zbukurime elegante të ndryshme, për të kënaqur 
shijet tuaja superiore dhe personalitetin tuaj.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η τέχνη του σχεδιασμού, η ανάπτυξη της παραγωγής και επεξεργασίας δερμάτων και γούνας Carla Mosse διαθέτει μακρά 
παράδοση. Η εταιρεία ξεκίνησε από το 1885, στην Καστοριά, ως οικογενειακή επιχείρηση. Σήμερα η Carla Mosse ως εμπορικό 
σήμα προσφέρει στους πελάτες της μια ποικιλία προϊόντων που έχουν επεξεργαστεί αριστοτεχνικά και σχεδιαστεί με γούστο. Οι 
πελάτες αγαπούν αυτό το σήμα για την πρακτική φύση και τις ανταγωνιστικές τιμές. Υπάρχουν διαφορετικά είδη προϊόντων, γούνινα 
και δερμάτινα ενδύματα δερμάτινες τσάντες, πορτοφόλια κ.α. Οι επαγγελματίες σχεδιαστές δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για 
να δημιουργήσουν τα μοναδικού στυλ προϊόντα Carla Mosse, με βάση τις τελευταίες τάσεις της μόδας. Κατασκευασμένο από 
δέρμα ή  γούνα υψηλής ποιότητας και συνδυασμένο με διάφορα κομψά στολίδια, κάθε προϊόν Carla Mosse έχει παραχθεί για να 
ικανοποιήσει τα πιο απαιτητικά γούστα και την προσωπικότητά σας. 

CARLA MOSSE CREATIONS

Business Sector Leather - Furs - Accessories

Year established -

No of Employees -

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece CARLA MOSSE CREATIONS
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Contact Person -

Address Rr Ismail Qemali, pallati “Samos 
Tower” Tirane Albania

Tel. number (+355) 682082575

Fax (+355) 4 2234572

E-mail mike@cinnabonadriatica.com

Web Page www.cinnabonadriatica.com

Company profile  
Cinnabon Adriatica Sh.a is a retail food company who have entered into a master franchise agreement with the U.S based 
CINNABON® and plan to open Bakeries in Albania, Kosovo, Montenegro and FYROM. We believe that Life Needs Frosting®. Our 
motto represents our world-famous goodies, which we believe provide the balance you need in life. For mums with kids and 
shopping bags in tow, travelers with suitcases galore, students who need a study break or anyone who wants to just indulge 
themselves -- Cinnabon is your escape, your mini vacation, your frosting in life. Our range of products include • The unique 
Cinnabon rolls • High Quality Panini’s • Lavazza Coffee • Chillatas • Soft Drinks With arguably “”the world’s best cinnamon 
roll”” Cinnabon brand has grown into a worldwide phenomenon with unmatched crave appeal, serving baked goods such 
as the famous Classic Roll, Minibon, Cinnabon Bites, Caramel Pecanbon, Cinna Packs and Cinnabon Stix -- all made with the 
signature Makara Cinnamon - as well as specialty beverages like the Mochalatta Chill and various flavors of Chillattas frozen 
beverages.

Përshkrimi i biznesit  
Cinnabon Adriatica sh.a eshte nje kompani me aktivitet ne fushen e ushqimit dhe ka ekskluzivitetin per Shqiperine, Kosoven, Malin 
e Zi dhe FYROM te kolosit Amerikan CINNABON (Focus Brands S.A ). Ne planet tona te shpejta eshte hapja e disa ambjenteve 
Kafesh dhe pergatitja perpara konsumatorit te te famshmeve “Cinnamon Rolls”. Lokali yne i pare, tashme eshte hapur ne Tirane 
ne adresen, Rr e Kavajes, perballe dyqanit “Volkswagen”. Filozofia jone bazohet ne shprehjen “ Jeta kerkon Krem Embelsirash” 
dhe perfaqeson denjesisht produktet tona duke i dhene ekujliber perditshmerise sone. Per nena me femije dhe canta me blerje 
te ndryshme ne duar, per ata qe udhetojne, per nxenes qe bejne ndonje pushim te vogel ose per kedo qe ka nevoje per nje 
moment nxitjeje dhe shijimi, produktet Cinnabon jane rruga drejt shijes, jane momente te kendshme te perditshmerise sone !!! 
Tek produktet tona perfshihen : - Uniket “Cinnabon Rolls” - “Panini”, te cilesise se larte per pushimet e vogla te drekes - Kafe te 
markes Lavazza - Pijet “Chillatas” per freski - “Soft Drinks” te ndryshme Nuk eshte rastesi qe produktet tona, me ne krye “Cinnamon 
Rolls” jane karakterizuar si fenomen boteror !!!

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η Cinnabon Adriatica s.a. είναι μία εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της εστίασης και είναι ο Master Franchisee του 
Αμερικανικού κολοσσού CINNABON (Focus Brands S.A.), για την Αλβανία, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο και τη FYROM. Στα άμεσα 
σχέδιά μας είναι η δημιουργία χώρων Καφέ και παραγωγής μπροστά στον πελάτη των φημισμένων Cinnamon Rolls! Το πρώτο μας 
κατάστημα άνοιξε ήδη στα Τίρανα στην διεύθυνση Rr e Kavajes, perballe dyqanit “Volkswagen”. Η φιλοσοφία μας βασίζεται στο 
ρητό Life Needs Frosting και αντιπροσωπεύει απόλυτα τα προϊόντα μας δίνοντας μία ισορροπία στην καθημερινότητα. Για μαμάδες 
με παιδιά και τσάντες από ψώνια στα χέρια, για ταξιδιώτες, για μαθητές που κάνουν ένα διάλειμμα ή για οποιονδήποτε χρειάζεται 
μία στιγμή τόνωσης και απόλαυσης. Τα Cinnabon είναι η απόδραση στην απόλαυση, είναι η cool στιγμή της καθημερινότητάς 
μας!!! Στα προϊόντα μας περιλαμβάνονται: - Τα μοναδικά Cinnabon Rolls - Υψηλής ποιότητας Panini για το lunch break - Κορυφαίος 
Καφές Lavazza - Chillatas drinks για απόλυτη δροσιά - Διαφόρων ειδών Soft Drinks Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας, με κορυφή 
τα “Cinnamon Rolls” έχουν πια χαρακτηριστεί παγκόσμιο φαινόμενο!!! 

CINNABON ADRIATICA S�A

Business Sector Coffee - Bakery Shop

Year established 1999 - ex Quest Albania

No of Employees 15

Invested Capital 300.000 €

Yearly average 
business volume 200.000 €

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Ms. Agimarta Martha Lula

Address Rr. Bogdaneve, Pall.20,Kati i 
dyte,Tirana

Tel. number (+355) 694055177

Fax -

E-mail martha.lula@yahoo.com

Web Page www.clover-al.com

Company profile  
Commercial activities, public relations, business presentations and support in communication between businesses, in order to 
expand their activity in Albania, organizing events, fairs etc. Consultations, coordination between third parties, representation 
in competitions, intermediation between Albanian companies with foreign capital, providing financial information and market 
information. Imports - exports of various goods. Organization of campaigns, election campaigns, advertisements on road billboards, 
electronic billboards etc, organization of high-level meetings and conferences. Undertaking projects for the placement of road 
signs in cities and national road networks etc.

Përshkrimi i biznesit  
Ushtrimi i veprimtarise tregetare, marredhenie me publikun, prezantime aktivitetesh dhe mbeshtetje inter dhe nderkomunikative 
mes bizneseve te interesuara ne sherbimet tona, me qellim zgjerimin e aktivitetit te tyre ne Shqiperi, perfshire eventet sociale 
si ekspozita, panaire tregtare etj. Konsultime te ndryshme, koordinime edhe midis paleve te treta, perfaqesime ne tendera, 
rekomandim dhe ndermjetesim ne shoqerite partnere me kapital shqiptar dhe te huaj, furnizimet e informacionit ekonomik 
dhe te tregut. Import-export te mallrave te ndryshme. Organizim te fushatave publicitare, te fushatave zgjedhore, organizim 
te publicitetit grafik ne rruge, sheshe, tabela elektronike dhe fasada etj, organizime te takimeve te nivelit te larte. Veprimtari ne 
drejtim te sinjalistikes orientuese te brendshme dhe te jashtme rrugore etj.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων, δημόσιες σχέσεις, παρουσιάσεις δραστηριοτήτων και υποστήριξη επικοινωνίας μεταξύ 
επιχειρήσεων, προκειμένου να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στην Αλβανία, συμπεριλαμβάνοντας επίσης την διοργάνωση 
εκδηλώσεων, εμπορικών εκθέσεων κλπ. Ανάληψη της ευθύνης διαβουλεύσεων, συντονισμού μεταξύ τρίτων μερών, εκπροσώπησης 
σε διαγωνισμούς, μεσολάβηση μεταξύ εταιρειών με αλβανικό και ξένο κεφάλαιο, παροχή οικονομικών πληροφοριών και 
πληροφοριών αγοράς. Εισαγωγές - εξαγωγές διαφόρων αγαθών. Διοργάνωση διαφημιστικών εκστρατειών, προεκλογικών 
εκστρατειών, διαφημίσεις σε οδικά τμήματα, πλατείες, ηλεκτρονικές πινακίδες και προσόψεις κλπ., διοργάνωση συναντήσεων 
υψηλού επιπέδου. Ανάληψη έργων για την οδική σήμανση σε πόλεις και εθνικά οδικά δίκτυα κλπ.

CLOVER RELATIONS & EXHIBITIONS LTD

Business Sector -

Year established 2014

No of Employees 1

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Nikos Savinos - CFO

Address (TEG) Tirana East Gate 1000- 
Lunder, Farke Tirana, Albania

Tel. number (+355) 4 8845912

Fax -

E-mail nikos_savinos@marinopoulos.com

Web Page -

Company profile  
CMB Albania, a company of Marinopoulos S.A., is representing Carrefour in Albania. Marinopoulos S.A. is the exclusive franchisee 
for Carrefour in South-East Europe, with a network of 933 stores in Greece, Albania, Bulgaria, Skopje and Cyprus. CMB Albania 
includes a wide network of 19 stores (2 hypermarkets Carrefour and 17 supermarkets Carrefour Market), based in 4 Albanian 
cities. The company’s network in Albania, with a total sales area of 17.658 m2 consists of 12 Supermarkets in Tirana, 2 in Durres, 2 
in Fier and 1 in Vlora. Carrefour QTU (4000 m2), Carrefour TEG (7000 m2) and the 17 supermarkets provide a wide range of quality 
products and services to the consumers at the most competitive prices of the market.

Përshkrimi i biznesit  
CMB Albania , pjesë e Marinopulos Sh.A përfaqëson Carrefour në Shqipëri. Marinopoulos S.A. ka të drejtën ekskluzive franchise 
për Carrefour në Europën Juglindore, me një rrjet prej 933 njësi shitjeje në Greqi, Shqipëri, Bullgari, Shkup dhe Qipro. CMB 
Albania përfshin një rrjet të gjerë prej 19 njësish, (2 hipermarkete Carrefour dhe 17 supermarkete Carrefour Market) në 4 qytete 
të Shqipërisë.Rrrjeti i kompanisë në Shqipëri, me një sipërfaqe totale shitjesh prej 17.658 m2 përbëhet nga 12 supermarkete në 
Tiranë, 2 në Durrës, 2 në Fier dhe 1 në Vlorë. Carrefour QTU (4000 m2), Carrefour TEG (7000 m2) si dhe 17 supermarketet ofrojnë 
për konsumatorët shqiptarë një gamë të gjerë produktesh cilësore me çmimet më konkurruese në treg.

Περιγραφή της επιχείρησης  
H CMB Albania, εταιρεία της Μαρινόπουλος Α.Ε., εκπροσωπεί την Carrefour στην Αλβανία. Η Μαρινόπουλος Α.Ε. είναι ο αποκλειστικός 
δικαιοδόχος της Carrefour στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, λειτουργώντας ένα δίκτυο 933 καταστημάτων στην Ελλάδα, την Αλβανία, 
τη Βουλγαρία τα Σκόπια και την Κύπρο. Η CMB Albania λειτουργεί 19 καταστήματα (2 υπερμάρκετ Carrefour / 17 σουπερμάρκετ 
Carrefour Market) σε 4 πόλεις της Αλβανίας. Με συνολικό χώρο πώλησης 17.658 m2 , το δίκτυο της εταιρείας περιλαμβάνει 12 
σουπερμάρκετ στα Τίρανα, 2 στην Durres, 2 στη Fier και ένα στη Vlora. Τα Carrefour QTU (4000 m2) και Carrefour TEG (7000 m2), 
όπως και τα 17 σουπερμάρκετ της εταιρείας, παρέχουν στον καταναλωτή μεγάλη ποικιλία ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών 
στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

CMB ALBANIA

Business Sector Retail 

Year established 2011

No of Employees 480

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece Marinopoulos S.A.
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Contact Person Mr. Efstratio Likometaj

Address Rr. e Kavajes, Pallati 177, Shk. 1, 
Kati 1, Ap. 1, Tirana

Tel. number (+355) 697332018

Fax -

E-mail coffeeislandtirana@gmail.com

Web Page -

Company profile  
Coffee shop

Përshkrimi i biznesit  
Bar - Kafe

Περιγραφή της επιχείρησης  
Kαφετέρια

COFFEE ISLAND

Business Sector Coffee shop

Year established 2013

No of Employees 2

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece Coffee Island

Index



Hellenic - Albanian Business Relations Index 2016 - 2017  //   75

Contact Person Mr. Vangjush Stavro 

Address Rr. Kavajës, ish Furrat e Bukës, 
Tiranë

Tel. number (+355) 4 2259035/ 682029319

Fax (+355) 4 2259035

E-mail contact@dhimitra.com

Web Page www.dhimitra.com

Company profile  
Dhimitra is one of the leading pastry (filo and kadaif) producers in Albania. Recently we have added Mediterranean pies and 
rolls in our range of products.

Përshkrimi i biznesit  
Dhimitra është një nga kompanitë më të mëdha në fushën e prodhimit të petave dhe kadaifit në Shqipëri. Kohët e fundit në 
gamën e produkteve të saj janë shtuar edhe prodhimi i piteve mesdhetare si edhe të rolove. 

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η Dhimitra, είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες παραγωγής φύλλου και κανταϊφιού στην Αλβανία. Πρόσφατα έχουν προστεθεί 
στην ποικιλία των προϊόντων που παράγει, οι μεσογειακές πίτες και τα ρολά.

DHIMITRA

Business Sector Food industry

Year established 1993

No of Employees 14

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Besnik Duraj

Address
Ibrahim Rugova Street
“Green Park” Complex
Tower 1, Tirana, Albania

Tel. number (+355) 4 4500263

Fax (+355) 4 4500264

E-mail info@drakopoulos-law.com

Web Page www.drakopoulos-law.com

Company profile  
Drakopoulos Law Firm has been providing consulting and legal advice to businesses since 1992. The firm responds efficiently to 
complex legal problems proposing flexible commercial solutions, to clients looking for lawyers who understand their business 
vision and assist them materializing it in a secure and sustainable way. The firm is involved in all aspects of corporate life, by 
providing advice in the fields of Corporate, M&A, Commercial, EU and Competition, Public Procurement and PPPs, Industrial and 
Intellectual Property, Labour, Tax, International Transactions. Amongst the Firm’s clients are major multinationals and companies 
listed on key stock exchange markets. With an offering of legal services across 11 countries out of 3 main offices in Athens, Tirana 
and Bucharest, Drakopoulos is strategically positioned to serve clients with presence and interests in the entire SE Europe.

Përshkrimi i biznesit  
Drakopoulos Law Firm ofron shërbime ligjore biznesit që nga 1992. Zyra i përgjigjet në mënyrë efikase problemeve të ndërlikuara 
juridike duke dhënë zgjidhje tregtare elastike klientëve që kërkojnë avokatë, që kuptojnë vizionin e tyre të biznesit dhe i ndihmojnë 
për ta realizuar atë në mënyrë të sigurt dhe të qëndrueshme. Zyra është e përfshirë në të gjitha aspektet e jetës së shoqërisë tregtare, 
duke ofruar këshillim në fushat e Shoqërive Tregtare, Bashkimeve, Kontratave Tregtare, BE-së e Konkurrencës, Prokurimit Publik e 
PPP, Pronësisë Industriale dhe Intelektuale, Marrëdhënieve të Punës, Taksave e Tatimeve dhe Transaksioneve Ndërkombëtare. 
Duke ofruar shërbime juridike në 11 shtete krahas 3 zyrave kryesore në Athinë, Tiranë e Bukuresht, Drakopoulos pozicionohet në 
mënyrë strategjike për t’i shërbyer klientëve të pranishëm ose që kanë interesa në të gjithë rajonin e Evropës Juglindore.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η Δρακόπουλος Δικηγορική Εταιρεία δραστηριοποιείται από το 1992 στην παροχή νομικών υπηρεσιών.  Η Εταιρεία παρέχει 
αποτελεσματική υποστήριξη σε πολύπλοκα νομικά ζητήματα, προτείνοντας ευέλικτες εμπορικά λύσεις σε επιχειρήσεις που αναζητούν 
δικηγόρους που αντιλαμβάνονται το επιχειρηματικό τους όραμα και βοηθούν στην επίτευξή του με ασφαλή και αποτελεσματικό 
τρόπο. Δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών σε  τομείς δικαίου όπως  Εταιρικό, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Εμπορικό, 
Ευρωπαϊκό και Δίκαιο Ανταγωνισμού, Δημοσίων Έργων και ΣΔΙΤ, Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία, Εργατικό, Φορολογικό, 
Διεθνείς Συμβάσεις και Συναλλαγές. Η Δρακόπουλος είναι στρατηγικά τοποθετημένη ώστε να εξυπηρετεί πελάτες με παρουσία ή 
συμφέροντα σε ολόκληρη τη Ν.Α. Ευρώπη, παρέχοντας νομικές υπηρεσίες σε 11 χώρες μέσω 3  κεντρικών γραφείων σε Αθήνα, 
Τίρανα και Βουκουρέστι.

DRAKOPOULOS LAW FIRM

Business Sector Legal services

Year established 1992

No of Employees 46

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece Drakopoulos Law Firm
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Contact Person Ms. Valentina Çamati

Address Blv. Gjergj Fishta, Kompleksi Tirana 
2000

Tel. number (+355) 682056970

Fax (+355) 4 2274440

E-mail dromeasal@gmail.com

Web Page www.dromeas.gr 

Company profile  
DROMEAS deals with the production and marketing of office furniture. The company focuses on scientific research, in collaboration 
with the scientific community, Technical Institutes and well-known industrial designers. Certifications: Environmental Management 
(ISO 140001), Quality Management (ISO 9001).

Përshkrimi i biznesit  
Operon në fushën e prodhimit dhe tregtimit të mobiljeve të zyrës. Strategjia e saj e zhvillimit bazohet në kërkimin shkencor, në 
bashkëpunimin me institute akademike dhe qendra kërkimi, për dizenjimin dhe zhvillimin e produkteve, në bashkëpunim me 
dizenjues të njohur në shkallë ndërkombëtare. Certifikime: Menaxhim të Mjedisit(ISO 14001) dhe Menaxhim të CIlësisë (ISO 
9001)

Περιγραφή της επιχείρησης  
Δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία επίπλων γραφείου. O Δρομέας επικεντρώνει τη λειτουργία του στην επιστημονική 
έρευνα, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, με τα Ανώτερα Τεχνολογικά Ιδρύματα και με διεθνούς φήμης βιομηχανικούς 
σχεδιαστές. Πιστοποιήσεις: Περιβαλλοντική Διαχείριση (ISO 140001), Διαχείριση Ποιότητας (ISO 9001).

DROMEAS ALBANIA

Business Sector Office furniture

Year established 2002

No of Employees 20

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Nikolaos Kambolis

Address Km 14 Autostrada Tirane - Durres 
Albania

Tel. number (+355) 682021506

Fax (+355) 4 8303303

E-mail Kambolis@duagaz.com

Web Page -

Company profile  
-

Përshkrimi i biznesit  
-

Περιγραφή της επιχείρησης  
-

DUAGAZ.com

Business Sector LPG distribution

Year established 1996

No of Employees 49

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Ms. Ornela Fisniku

Address Rr. Elbasanit, tek ura e madhe, 
pranë Credins Bank

Tel. number (+355) 4 2273091/ 4 2377733

Fax -

E-mail oxford.bookshop.alb@gmail.com

Web Page -

Company profile  
Educational Centre Albania is the distributor of the most known Publishers for English Language Teaching and other foreign 
languages. Our books are approved by Ministry of Education for 3rd to 10th Grade and have success in most secondary and High 
Schools. We offer trainings for every teacher and our seminars with foreign trainers are accredited from Ministry of Education.

Përshkrimi i biznesit  
“Educational Centre Albania” është një shpërndarës i shtëpive botuese më të njohura të cilët botojnë libra për mësimin e gjuhës 
angleze dhe gjuhëve të tjera të huaja. Librat tona janë miratuar nga Ministria e Arsimit për klasat e treta deri në klasën e dhjetë 
dhe kanë sukses edhe në gjimnazet më të shumta. Ne ofrojmë trajnime për çdo mësues dhe seminaret tona janë kryer nga 
instruktorë të huaj të akredituar nga Ministria e Arsimit.

Περιγραφή της επιχείρησης  
To «Educational Centre Albania» είναι διανομέας των πιο γνωστών εκδοτικών οίκων, οι οποίοι εκδίδουν βιβλία για τη διδασκαλία της 
αγγλικής γλώσσας και άλλων ξένων γλωσσών. Τα βιβλία μας έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας για την τρίτη έως δέκατη 
τάξη και έχουν επιτυχία στα περισσότερα γυμνάσια και λύκεια. Προσφέρουμε εκπαίδευση για κάθε δάσκαλο και τα σεμινάρια μας 
διεξάγονται με ξένους εκπαιδευτές διαπιστευμένους από το Υπουργείο Παιδείας.

EDUCATIONAL CENTRE 

Business Sector International Bookstore

Year established 1996

No of Employees 10

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece Educational Centre
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Contact Person Mr. Efthymios G. Navridis

Address Rr. Kavajes, Nd. 4, Kodi Postar 1001 
Tirana, Albania

Tel. number (+355) 4 2480000

Fax (+355) 4 2480001

E-mail alinfo@navridis.com

Web Page www.navridis.com

Company profile  
The firm was established in 1984 by Mr Efthymios G. Navridis, who, aided by a group of experienced and well educated professionals, 
has founded an office that is now rendering a full set of legal, entrepreneurial and exports’ supporting functions along with a 
broad spectrum of specialized services. In 2009, our Athenian office had been awarded an ISO 9001:2008 certificate issued by 
TÜV Hellas (member of the TÜV Nord Group) and the firm operates in accordance with the aforesaid standard’s requirements, 
aiming at continually improving our customers’ satisfaction. Nowadays we have a dynamic presence in Bucharest too, where 
we have a fully - equipped and staffed office in the heart of the city, as well in Tirana and Pristina. We also collaborate with 
some of the largest, most respected firms in Istanbul, Nicosia, Dubai and Erbil, so as to ensure rendering prompt, authoritative, 
and responsible services for our clients.  

Përshkrimi i biznesit  
E themeluar në vitin 1984 nga Efthimios G. Navridis, i cili i mbështetur nga  përvoja, stafi i trajnuar, ka krijuar një Zyrë e cila aktualisht 
ofron mbështetje të plotë ligjore, sipërmarrjeje dhe eksporti si edhe një gamë të gjerë  shërbimesh të specializuara. Që nga viti 
2009 Zyra jonë në Athinë ka marrë nga institucioni ndërkombëtar TÜV Hellas (anëtar i TÜV Nord Group) Çertifikimin ISO 9001: 
2008 dhe ndjek kërkesat e standardit, me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të plotësimit të nevojave të klientëve tanë.  Në të 
njëjtën kohë, ne kemi një prani të fortë në Bukuresht, ku në qendër të qytetit funksionon një zyrë e mirë organizuar ashtu si edhe 
në Tiranë dhe Prishtinë. Përveç kësaj, ne punojmë edhe me zyra të mëdha e prestigjioze në Stamboll, në Nikosia, Dubai dhe 
Erbil, ku kemi krijuar marrëdhënie të ngushta me qëllim sigurimin e shërbimeve të shpejta, të besueshme dhe të përgjegjshme 
për klientët tanë.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Ιδρύθηκε το 1984 από τον Ευθύμιο Γ. Ναυρίδη, ο οποίος, πλαισιωμένος από έμπειρα, άριστα καταρτισμένα στελέχη, δημιούργησε 
ένα Γραφείο που σήμερα παρέχει πλήρη νομική, επιχειρησιακή και εξαγωγική υποστήριξη και ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών. 
Από το 2009 το Γραφείο μας στην Αθήνα έλαβε από το διεθνή φορέα TÜV Hellas (μέλος της TÜV  Nord Group) πιστοποίηση ISO 
9001:2008 και ακολουθεί τις απαιτήσεις του προτύπου, στοχεύοντας στη διαρκή βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών 
μας. Παράλληλα, έχουμε δυναμική παρουσία στο Βουκουρέστι, όπου πλέον λειτουργεί στο κέντρο της πόλης ένα πλήρως 
οργανωμένο και στελεχωμένο Γραφείο μας, όπως και στα Τίρανα και την Πρίστινα. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με μεγάλα, έγκριτα 
Γραφεία, στην Κωνσταντινούπολη, τη Λευκωσία, το Ντουμπάι και το Ερμπίλ, όπου έχουμε εδραιώσει στενές σχέσεις, με γνώμονα 
πάντοτε την άμεση, έγκυρη και υπεύθυνη εξυπηρέτηση των εντολέων μας.

EGNA NAVRIDIS & ASSOCIATES LAW FIRM

Business Sector Law Office

Year established 1984

No of Employees 11

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece Efthymios G. Navridis & Associates
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Contact Person Mr. Zacharias Semertzidis

Address Rr. Andon Zako Çajupi, Pallati 3, 
Hyrja 11, Kati i I-rë Tiranë, Albania

Tel. number (+355) 682050913

Fax -

E-mail egnatia.albania@egnatia-al.com

Web Page www.group-egnatia.gr

Company profile  
EGNATIA O-ALBANIA undertakes construction projects with high technical and technology requirements in the whole Albania 
Territory, from their first design phases to their final delivery with excellent performance assurance.  Depending on the project 
sector, EGNATIA O-ALBANIA provides the following services: Telecommunications, Retail shops, Renewable energy, Fiber Optic 
Networks, Automation and monitoring systems, Real estate, Maintenance of networks and systems. With more than 14 years 
experience in Albania our main direction, in every business unit, is the provision of «turn-key» solutions with main target: The 
achievement of the absolute quality, Optimization of service delivery lead time, Continuous improvement of the technical 
and management operations, Keeping the customer updated, about the progress of the project, Finally leading customer’s 
complete satisfaction.

Përshkrimi i biznesit  
EGNATIA O-ALBANIA merr përsipër ndërtimin e veprave të kërkesave të larta teknike dhe teknologjike, në të gjithë territorin 
Shqiptar, që nga momenti i projektimit deri në dorëzim dhe garanton funksionimin e tyre të shkëlqyer.  Kompania jonë ushtron 
aktivitetin e saj në këto shërbime: telekomunikacion, rrjete dyqanesh shitjesh me pakicë, burime të rinovueshme të energjisë, 
rrjete fibrash optikë, sisteme automatizimi dhe monitorimi, agjensi pasurish të palujtshme, mirëmbajtje rrjetesh dhe sistemesh.  
Me një eksperiencë më shumë se 14 vjet në tregun shqiptar drejtimi kryesor i kompanisë sonë, në çdo fushë të aktivitetit, është 
ndërtimi i veprave «me çelsin në dorë» me karakteristikat e mëposhtme: arritja e një cilësie absolute, optomizim të kohës së 
përfundimit të veprës, përmirësim të vazhdueshëm të funksionimit teknik dhe të organizimit manaxherial të veprave, informim 
të vazhdueshëm të klientëve për ecurinë e veprës, dhe dhënien e kënaqësisë së plotë klientëve tanë.

Περιγραφή της επιχείρησης  
H EGNATIA O-ALBANIA αναλαμβάνει έργα υψηλών τεχνικών και τεχνολογικών απαιτήσεων, σε όλη την Αλβανική επικράτεια, από 
της φάση τους σχεδιασμού μέχρι την παράδοση και τις εγγυήσεις άψογης λειτουργίας. Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στα 
ακόλουθα τεχνικά αντικείμενα: Τηλεπικοινωνιακά έργα, Δίκτυα καταστημάτων λιανικής πώλησης, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
Δίκτυα οπτικών Ινών, Συστήματα αυτοματισμού, Οικιστικά ακίνητα, Συντηρήσεις δικτύων και συστημάτων. Με περισσότερα από 14 
χρόνια εμπειρία στην Αλβανία η βασική κατεύθυνση της εταιρίας μας, σε κάθε τομέα δραστηριότητας μας, είναι η κατασκευή έργων 
“με το κλειδί στο χέρι” με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Παράδοση ποιοτικών έργων, Βελτιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης 
των έργων, Συνεχής βελτίωση των τεχνικών λειτουργιών και της διοικητικής οργάνωσης των έργων, Συνεχής ενημέρωση των 
πελατών, Πλήρης ικανοποίηση των πελατών μας.

EGNATIA O-ALBANIA

Business Sector Telecommunication, Retail shop 
cw�

Year established 2000

No of Employees 31

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece

PARASKEVI PAPAPETROU & CO 
(EGNATIA TEL)
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Contact Person Mr. Αristotelis Salias 

Address
Rr. Dora d’ Istria 2 Pallati 
Teknoprojekt Kati 5/2 Ap.28 Tirana 
e Re Tirana - Albania

Tel. number (+355) 4 2273114

Fax (+355) 4 2273114

E-mail asalias@egnatia.gr

Web Page www.egnatia.eu/page

Company profile  
EGNATIA ODOS SA is responsible for the implementation, operation & maintenance of Egnatia Motorway (670km, over 1600 
bridges and 76 tunnels), one of the most complex infrastructure projects in Greece and the construction of 4 strategically important 
vertical axes (http://www.egnatia.eu/page/). EOAE, focuses primarily in: Elaboration & Review of Designs, Management of 
Design for various Road infrastructure projects, Construction Management & Supervision, Tender & Awarding Procedures for 
Service, Design & Construction projects, Project Monitoring & Modern Project Management Systems, Operation-Maintenance-
Exploitation, Production & management of Corporate Knowledge. EOAE pursued also its strategic goal to expand its services 
abroad and undertook various Technical Consultancy Contracts, through international tenders. Today it has 3 regional offices, 
in Albania, Romania & Serbia.

Përshkrimi i biznesit  
EGNATIA ODOS S.A., eshte pergjegjese per ndertimin, funksionimin & shfrytezimin e Autostrades Egnatia Odos ( 670 km , 1600 urra 
, 76 tunele) nje nga veprat me te komplikuara te infrastruktures Greke si dhe te 4 Akseve Perpendikulare strategjike (http://www.
egnatia.eu/page/). EOAE fokuson kryesisht ne Menaxhimin e Studimeve, te veprave te infrastruktures rrugore, ne Supervizimin 
e Ndertimit, Tenderimin e Projekteve, Sherbimeve Konsulence dhe Studimeve, Monitorimin dhe zbatimin e Sisteme Moderne ne 
Menaxhim (Project Management), Funksionimin - Mirembajtjen - Shfrytezimin dhe Menaxhimin e Eksperiences Teknike. EOAE, 
ka si qellim strategjik shtrirjes e aktivitetit te saj edhe jashte shtetit ku ka ndermarre Kontrata te ndryshme Sherbimesh Konsulente 
ne tendera nderkombetare. Sot ka 3 filjale, ne Shqiperi, Rumani dhe ne Serbi.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ είναι υπεύθυνη για την κατασκευή, λειτουργία & εκμετάλλευση της Εγνατία Οδού (670χλμ, 1600 γέφυρες και 76 
σήραγγες), ενός από τα πιο περίπλοκα έργα υποδομών στην Ελλάδα, και για την κατασκευή 4 στρατηγικής σημασίας Καθέτων 
Αξόνων (http://www.egnatia.eu/page/). Η ΕΟΑΕ εστιάζει κυρίως σε: Επεξεργασία & Έλεγχο όλων των ειδών Μελετών, Διαχείριση 
Μελετών για διάφορα έργα οδικών υποδομών, Επίβλεψη Κατασκευής, Διαδικασίες Διαγωνισμού & Ανάθεσης για έργα Μελετών, 
Κατασκευών και παροχής Υπηρεσιών, Παρακολούθηση Έργου & Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Έργων (Project Management), 
Λειτουργία - Συντήρηση - Εκμετάλλευση, Συστηματοποιημένη Μεταφορά Τεχνογνωσίας. Η ΕΟΑΕ έθεσε ως στρατηγικό της στόχο 
την εξάπλωση της δραστηριότητάς της και στο εξωτερικό και ανέλαβε διάφορες Συμβάσεις Υπηρεσιών Συμβούλου, μέσω διεθνών 
διαγωνισμών. Σήμερα έχει 3 Υποκαταστήματα σε Αλβανία, Ρουμανία & Σερβία.

EGNATIA ODOS S�A� - ALBANIA BRANCH

Business Sector Engineering Consulting Services

Year established 1994

No of Employees 208

Invested Capital 6.062.133.983,45 €

Yearly average 
business volume 32.750.341,44 €

Mother company 
in Greece

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. - EGNATIA 
ODOS S�A�
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Contact Person Mr. Astrit Veliaj

Address Rr. Myslym Shyri, Pallati 54, Shkalla 
3, Apt.32 Tiranë, Albania

Tel. number (+355) 694090111 / 4 2267688

Fax (+355) 4 2265781

E-mail info@electronics.al

Web Page www.electronics.com

Company profile  
Electronic equipment, audio, musical instruments, light, cctv system.

Përshkrimi i biznesit  
Pajisje elektronike, audio, instrumente muzikore, light, cctv system.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός, audio, μουσικά όργανα, light, cctv system.

ELEKTRONICS Sh.p.k

Business Sector Electronic devices and sports 
equipment

Year established 2000

No of Employees 15

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Orest Pirpo

Address Rr. Muhamed Gjollesha (Pallati 
Scutari)Tirana

Tel. number (+355) 46304311

Fax -

E-mail elinikontirana@yahoo.com

Web Page -

Company profile  
“Ellinikon” Bakery -Pattisery, mostly based in traditional Greek production of bread products and sweets. At “Ellinikon” you can 
find a variety of bread, cookies, brownies, pastries, bakllavas, traditional homemade pitas etc.

Përshkrimi i biznesit  
“ELLINIKON” filloi aktivitetin ne prodhimin e produkteve te bukes dhe embelsirave ne Mars 2012. Ne dyqanet tona do te keni 
mundesi te zgjidhni nga gama e gjere e bukes( buke fshati, thekre, buke me fara etj) biskota, pasta, torta, bakllava, byrek 
tradicional etj. Filozofia jone bazohet kryesisht ne zgjedhjene lendes se pare me shume kujdes per te gjitha produktet tona, 
sherbimi i shpejte dhe cilesor ndaj klienteve.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Τα Αρτοζαχαροπλαστεία ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ” ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους τον Μάρτιο 2012, βασιζόμενα κυρίως στην παραδοσιακή 
ελληνική παραγωγή προϊόντων αρτοποιείας και ζαχαροπλαστικής. Στα καταστήματα μας υπάρχει πλούσια ποικιλία από ψωμί 
(χωριάτικο με προζύμι, ολικής, πολύσπορο κτλπ), βουτήματα, κουλούρια, κριτσίνια πάστες, σιροπιαστά, γλυκά, τ ούρτες, σφολιατικά 
είδη και παραδοσιακες πίτες. Η φιλοσοφία της εταιρίας μας είναι η σωστή διατροφή, καλή και γρήγορη εξυπηρέτηση, αυστηρά 
επιλεγμένα υλικά.

ELINIKON

Business Sector Bakery & Pattisery

Year established 2012

No of Employees 25

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Vasil Zhidro

Address Rruga Korçë - Bilisht km 1

Tel. number (+355) 692087381 / 2 / 3

Fax -

E-mail elisabetzh@yahoo.com.au

Web Page -

Company profile  
Elisabet company is customer oriented by operational standards and contemporary tech. for a much higher quality in the 
processing of paper. With an experience of 20 years, our company occupies an important part of the domestic market with 
very competitive and of high quality products. Investments and improvements made recently show our vision for the future, to 
expand the market and the range of products we offer.

Përshkrimi i biznesit  
Kompania ELISABET është orientuar drejt klientit, e udhëhequr prej standarteve operacionale dhe teknologjisë bashkëkohore 
për një cilësi sa më të lartë në përpunimin e letrës. Me një eksperiencë 20 vjeçare kompania jonë zë një pjesë të rëndësishme të 
tregut vendas me produkte tepër konkurruese. Investimet e bëra së fundmi tregojnë vizionin tonë për të ardhmen për zgjerimin 
e tregut dhe gamës së produkteve që ofrojmë.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η εταιρεία Elisabet επικεντρώνεται στον πελάτη. Με 20 χρόνια εμπειρίας, η εταιρεία μας καταλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος της 
εγχώριας αγοράς με πολύ ανταγωνιστικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Οι επενδύσεις και οι βελτιώσεις που έγιναν πρόσφατα 
σε μηχανήματα και τεχνολογία δείχνουν το όραμά μας για το μέλλον, να διευρύνουμε την αγορά και την γκάμα των προϊόντων 
που προσφέρουμε.

ELISABET Sh.p.k.

Business Sector Processing and commerce of 
paper 

Year established 1994

No of Employees 40

Invested Capital 200�000 ALL

Yearly average 
business volume 16�000�000 ALL

Mother company 
in Greece -

Index
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Contact Person Ms. Eli Jorgji

Address
Vrisera, Gjirokaster - Albania / 
Rr.Vangjel Noti, Laprake, Nr.169 Ish 
Komb.”Josif Pashko”, Tirane, Albania

Tel. number (+355) 8426 7301 / 4 248 057

Fax (+355) 8 8490099

E-mail info@elka.al

Web Page www.elka-sa.com

Company profile  
ELKA SA is a group of companies with a long history of distribution of Greek and International brands in Albania, FYROM and 
Kosovo. It is operating since 1993 and it holds an integrated product portfolio. Having as initial purpose the distribution of famous 
brands, the company developed its own consumer goods, which gained important market share in the Balkan markets. In 2007 
a major investment in Croissant producing factory changed the company perspectives and one of the most advanced pastry 
factories in Europe was established. All operations are certified by Food Safety European Authorities with ISO and IFS standards. 
Our products are successfully sold in 26 markets, with a strong presence in the Balkan markets. Our company is awarded by 
International Business Organizations with “European Quality Awards” for the high quality of its products, in accordance with the 
European standards.

Përshkrimi i biznesit  
ELKA SA është një grup kompanish me një histori të gjatë në shpërndarjen e brandave greke dhe ndërkombëtare në Shqipëri, 
FYROM dhe Kosovë. Kompania u krijua më 1993 dhe zotëron një gamë të gjerë produktesh. Me synim kryesor shpërndarjen e 
markave të njohura, kompania zgjeroi gamën e mallrave të  konsumit, të cilat fituan pjesë të rëndësishme në tregun e Ballkanit. 
Në vitin 2007, kompania ndryshoi perspektivën e saj duke investuar në një fabrikë prodhimi kruasanesh dhe krijoi një prej 
fabrikave më të përparuara të brumit në Evropë. Çdo proçes është certifikuar nga Autoritetet Evropiane të Sigurisë së Ushqimit 
me standartet ISO & IFS. Produktet tona shiten me sukses në 26 tregje të botës me një prezencë të lartë në Ballkan. ELKA SA 
është vlerësuar nga Organizata Ndërkombëtare të Biznesit me çmimin “Cilësi Evropiane” për cilësi të lartë të produkteve në 
përputhje me standartet evropiane. 

Περιγραφή της επιχείρησης  
H ELKA SA είναι ένας όμιλος εταιρειών με μακρά ιστορία στη διανομή ελληνικών και διεθνών brands στην Αλβανία, Σκόπια και 
Κόσοβο. Δραστηριοποιείται από το 1993 και κατέχει ένα ολοκληρωμένο πορτφόλιο προϊόντων. Έχοντας ως αρχικό στόχο την 
διαμονή επώνυμων brands, η εταιρεία ανέπτυξε τα δικά της καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία κατέκτησαν σημαντικό μερίδιο 
αγοράς στα Βαλκάνια. Το 2007, μια επένδυση στο εργοστάσιο παραγωγής κρουασάν άλλαξε την προοπτική της εταιρείας και 
ένα από τα πιο προηγμένα εργοστάσια αρτοποιΐας στην Ευρώπη ιδρύθηκε. Η παραγωγή είναι πιστοποιημένη με τα πρότυπα ISO 
& IFS από Ευρωπαϊκές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων. Τα προϊόντα  πωλούνται με επιτυχία σε 26 χώρες, με ισχυρή παρουσία στις 
αγορές των Βαλκανίων. Η εταιρεία μας έχει τιμηθεί από Διεθνή Εμπορικοί Οργανισμοί με το «Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας» για 
την υψηλή ποιότητα των προϊόντων, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

ELKA S�A�

Business Sector Trade Company/ Food Industry

Year established 1993

No of Employees -

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Hekuran Brahimaj

Address Autostrada: Tirane-Durres, Mucaj, 
Vore

Tel. number (+355) 672086666

Fax -

E-mail emante_07@yahoo.com

Web Page www.emanteshpk.com

Company profile  
“Emante” Ltd was established in 2006. Its activity includes trading panels and production and marketing of relevant 
accessories�

Përshkrimi i biznesit  
“Emante” shpk është themeluar në vitin 2006. Aktiviteti kryesor është tregtimi i paneleve sanduiç dhe prodhimi e tregtimi i 
aksesoreve përkatës.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η εταιρεία “Emante” Ltd ιδρύθηκε το 2006. Η δραστηριότητά της είναι η εμπορία panels και η παραγωγή και η εμπορία σχετικών 
εξαρτημάτων.

EMANTE Sh.p.k.

Business Sector Trading Panel, manufacture and 
trade of accessories

Year established 2006

No of Employees 12

Invested Capital 21�000�000 ALL

Yearly average 
business volume 200�000�000 ALL

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Panagiotis Mantas

Address
Rr. Shyqyri Brari , Pallati 7 Katesh 
Fshate Selite , Komuna Farke, 
Tirane

Tel. number (+355) 682080164

Fax (+355) 44819193

E-mail emporio@albmail.com

Web Page -

Company profile  
The company is the successor of Drosia S.A. which was founded in 1993 and from then is operating in the confectionary field. 
The main products that the company imports and distributes are the products of Mondelez Hellas (ex Pavlides company with 
the products lacta, kiss , etc) and the biscuits Papadopoulou.

Përshkrimi i biznesit  
Kompania eshte ne vazhdim te kompanise Drosia S.A. qe ishte krijuar ne vitin 1993 me aktivitet tregti te produkteve ushqimore. 
Produktet kryesore qe importohen dhe shperndahen sot jane produktet e Mondelez Hellas (ish kompania Pavlides, lacta, kiss 
etj.) dhe biskota Papadopoulou.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η εταιρεία αποτελεί συνέχεια της drosia s.a που ιδρύθηκε το 1993 και έκτοτε δραστηριοποιείται στον τομέα των τροφίμων. Τα κύρια 
προϊόντα που εισάγει και διανέμει σήμερα είναι της mondelez hellas (πρωην σοκολατοποιίας Παυλίδη, προϊόντα lacta, kiss, κ.λπ.) 
και τa μπισκότα Παπαδοπούλου.

EMPORIO-ENA

Business Sector Confectionary

Year established 2008

No of Employees 12

Invested Capital 100�000 ALL

Yearly average 
business volume 1.000.000 €

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Ms. Edit Grabovari

Address Rr. Sami Frashëri, Shk. 9, Kati 12 
Tiranë, Albania

Tel. number (+355) 682005081 / 4 22 58873

E-mail
info@samsung-ese.al / 
ergova.albania@gmail.com / 
grabovari.e@samsung-ese.al

Web Page www.samsung-ese.al

Company profile  
Central Heating-Cooling Systems, Design, Implementation.

Përshkrimi i biznesit  
Sisteme Qendrore Ngrohje-Ftohje, Projektim, Zbatim.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Κεντρικά Συστήματα Θέρμανσης-Ψύξης , Σχεδιασμός, Υλοποίηση.

ENERGY SYSTEMS ERGOVA LTD AL

Business Sector Air Conditioning Systems

Year established 2011

No of Employees 5

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece ERGOVA
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Contact Person Mr. Roland Lici

Address
Rr. Mustafa Matohiti, Pallati 
“Abau”, Kati 3-te, Nr. 11, Tirane, 
Albania

Tel. number (+355) 694060133

Fax -

E-mail rlici@mforsafety.com

Web Page www.mforsafety.com

Company profile  
MANAGEMENT FORCE GROUP is a leading group in Risk Management & EHSS Services.  MANAGEMENT FORCE SA is the mother 
company of the Group, based in Greece. Subsidiaries are operating in Albania (ERMC Shpk), in Romania (Management Force 
Srl) and in Bulgaria (ERMC DOO).  MFG has performed works in 13 countries around Europe, Asia and North Africa. MFG has a 
remarkable experience from all kind of industries: Oil and Gas; Construction projects; Cement; Food; Mines; Local Authorities; Pubic 
Services; Energy; etc.  SERVICES: H&S Management systems according to OHSAS18001, Occupational Risk Assessment, Safety 
Management for Construction Projects, Project H&S Plan/File, EHSS Consultancy Services, Safety Audit/Inspection, EHS Training, 
Environmental Management Systems according to ISO14001, Workplace Monitoring, Risk Studies (ATEX,HAZOP,SEVESO,QRA). 
Further information can be found on www.mforsafety.com.

Përshkrimi i biznesit  
MANAGEMENT FORCE GROUP është një grup lider në Manaxhimin e Rrezikut & Shërbime të MSHSSf.  MANAGEMENT FORCE SA 
është kompania mëmë e Grupit, themeluar në Greqi. Nëndegët operojnë në Shqipëri (ERMC Shpk), në Rumani (Management 
Force Srl) dhe në Bullgari (ERMC DOO).   MFG ka ndërmarrë punë në 13 shtete rreth Europës, Azi dhe Afrikën Veriore. MFG ka një 
experiencë të konsiderueshme nga të gjitha llojet e industrive: Industri e Naftës dhe Gazit; Projekte Ndërtimi; Cimento; Ushqimore; 
Miniera; Autoritete Shtetërore; Shërbime Publike; Energji; etj.  SHËRBIMET: Sisteme manaxhimi të Sh&S bazuar në OHSAS18001, 
Vlerësim Rreziku Profesional, Manaxhimi I Sigurisë për Projekte Ndertimi, Dosje/Plan Projekt Sh&S, Shërbime Konsulence MSHSSf, 
Audite/Inspektime të Sigurisë, Trajnime të MSHS, Sisteme Manaxhimi të Mjedesit bazuar në ISO14001, Monitorime të Vendit të 
Punës, Studime Rreziku (ATEX,HAZOP,SEVESO,QRA). Për informacion të mëtejshëm mund të na gjeni në www.mforsafety.com.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η MANAGEMENT FORCE GROUP είναι ηγετικός όμιλος στην Διαχείριση Κινδύνου και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες ΑΥΠ.  Η 
MANAGEMENT FORCE SA είναι η μητρική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα. Οι θυγατρικές δραστηριοποιούνται στην Αλβανία ERMC 
Shpk, στη Ρουμανία Management Force Srl και στην Βουλγαρία ERMC DOO.  Η MFG έχει υλοποιήσει έργα σε 13 χώρες σε όλη την 
Ευρώπη, Ασία και Βόρεια Αφρική.  Η MFG έχει σημαντική εμπειρία σε όλα τα είδη βιομηχανιών: Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο, Τεχνικά 
Έργα, Τσιμέντο, Τρόφιμα, Ορυχεία, Δημόσιες υπηρεσίες, Ενέργεια κλπ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΣυΔιΑ σύμφωνα με το OHSAS18001, Εκτίμηση 
Επαγγελματικού Κινδύνου, Διαχείριση Ασφάλειας Τεχνικών Έργων, Φάκελος/ Σχέδιο Α&Υ Έργου, Υπηρεσίες Συμβούλου Α&Υ, 
Επιθεωρήσεις/Έλεγχοι Ασφάλειας, Εκπαίδευση A&Y, ΣυΔιΠ σύμφωνα με το ISO14001, Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων, Μελέτες 
Ασφάλειας (ATEX,HAZOP,SEVESO,QRA). Περαιτέρω πληροφορίες στo www.mforsafety.com.

ERMC Sh.p.k.

Business Sector Risk management & EHSS 
consultancy services

Year established 2011

No of Employees 5

Invested Capital 700�000 ALL

Yearly average 
business volume 17�383�926 ALL

Mother company 
in Greece MANAGEMENT FORCE GROUP
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Contact Person Ms. Anisa Fezolli

Address Rr. Ibrahim Rugova, Sky Tower,  
6th floor, 1001, Tirana, Albania

Tel. number (+355) 4 2419575 

Fax (+355) 4 2419570 

E-mail anisa.fezolli@al.ey.com

Web Page www�ey�com

Company profile  
EY has been operating in Albania since 2003. It is a leading firm in assurance, tax, transaction and advisory services. Driven by its 
purpose of building a better working world, EY assists its clients that range from private individuals and entrepreneurial businesses 
to major public companies and large multinationals, to anticipate, define and deal with issues that are critical to their success. 
The firm has the knowledge, technology and creativity expected in a trusted business advisor. In Albania we have assembled a 
growing number of highly skilled professionals with the drive to provide clients a unique service experience by being connected, 
responsive and insightful to them. 

Përshkrimi i biznesit  
EY Albania ushtron aktivitetin e saj ne Shqiperi qe ne vitin 2003. Ajo eshte lider ne auditim, taksa, transaksione dhe sherbime 
keshilluese. E udhehequr nga slogani i saj “Te ndertojme nje bote me te mire pune”, EY ndihmon klientet e saj duke filluar nga 
individet dhe bizneset sipermarrese, kompanite publike te medha dhe nderkombetare, ne menyre qe te ecin perpara, te 
percaktojne dhe perballojne ceshtjet qe jane kritike per suksesin e tyre. Firma zoteron njohurine, teknologjine dhe kreativitetin 
e duhur per te dhene keshilla te besueshme per klientet e saj.Ne Shqiperi, kemi formuar nje numer te madh profesionistesh te 
talentuar me qellim qe t’u sigurojne klienteve sherbime unike duke qene te bashkuar dhe pergjegjes.

Περιγραφή της επιχείρησης  
H EY δραστηριοποιείται στην Αλβανία από το 2003 και κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον κλάδο των ελεγκτικών, φορολογικών, 
χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Με κινητήρια δύναμη τον σκοπό μας, που είναι η οικοδόμηση ενός καλύτερου 
κόσμου εργασίας, η EY παρέχει υποστήριξη στους πελάτες της, είτε πρόκειται για ιδιώτες και επιχειρήσεις, είτε μεγάλες εισηγμένες 
εταιρίες και πολυεθνικές, στην πρόβλεψη, τον καθορισμό και την αντιμετώπιση των κρίσιμων για την επιτυχία τους ζητημάτων. 
Η εταιρία διαθέτει τη γνώση, τεχνολογία και δημιουργικότητα που απαιτούνται από έναν έμπιστο σύμβουλο επιχειρήσεων. Στην 
Αλβανία έχουμε συνθέσει μια συνεχώς αυξανόμενη ομάδα άρτια καταρτισμένων επαγγελματιών με στοχο την παροχή προς τους 
πελάτες μιας μοναδικής εμπειρίας εξυπηρέτησης, διατηρώντας συνεχή επαφή μαζί τους και ανταποκρινόμενοι με διορατικότητα 
στις ανάγκες τους.

ERNST & YOUNG ALBANIA Sh.p.k.

Business Sector Professional services - Assurance, 
Tax & Legal, Advisory, Transactions

Year established 2003

No of Employees 30

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece Ernst & Young South East Europe
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Contact Person Mr. Panayiotis Diallinas

Address Hajdar Hidi, Pall.Pienvis, Kati VI, 
Tirana, Albania

Tel. number (+355) 4 2248548

Fax (+355) 4 2424448

E-mail tirana@eurofast.eu

Web Page www.eurofast.eu

Company profile  
Eurofast Albania offers a range of professional services including accounting, financial reporting, payroll services, due diligence, 
taxation of expatriates, work permit and residence permit and visa procedures. Eurofast Albania is part of Eurofast an international 
professional services organization employing over 200 people in South East Europe and East Mediterranean having offices in 
Greece, Cyprus, Albania, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, FYR Macedonia, Bosnia, Croatia, Ukraine, Russia, Egypt and 
Georgia.  All local Eurofast offices are 100% fully fledged subsidiaries, which allows us to implement the same client-focused 
approach and partner led personal service throughout our offices.  Our client portfolio in Albania ranges from a number of 
industries including but not limited to international transport and aviation, information and telecommunication solutions, real 
estate, construction and engineering, cosmetics, retail chains.

Përshkrimi i biznesit  
Eurofast Albania ofron një sërë shërbimesh profesionale që përfshijnë kontabilitetin, raportimin financiar, përgatitje listëpagesash, 
kontributet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, taksimi i punonjësve, due diligence, taksimi i të huajve, marrja e lejes së 
qendrimit dhe lejes së punës, procedurat e vizave. Eurofast Albania është pjesë e Grupit Eurofast, një organizatë ndërkombëtare, 
me shërbimesh profesionale, e cila ka të punësuar mbi 200 njerëz në Evropën Juglindore dhe në Mesdheun Lindor me zyra në 
Greqi, Qipro, Shqipëri, Bullgari, Rumani, Serbi, Mal të Zi, Maqedoni, Bosnje, Kroaci, Ukrainë, Rusi, Egjipt dhe Gjeorgji.  Fakti, që 
të gjitha zyrat e Grupit Eurofast janë filiale me të drejta 100% të plota, i lejon atij që të zbatojë të njëjtën qasje “fokusim ndaj 
klientit”. Portofoli i klientëve tanë në Shqipëri varion në disa industri duke përfshirë por duke mos u kufizuar vetëm në: transport 
ndërkombëtar dhe aviacion, industria e telekomunikacionit dhe informatikës, pasuritë e paluajtshme, ndërtimi dhe inxhinieritë, 
kozmetika, rrjetet e shitjes me pakicë. 

Περιγραφή της επιχείρησης  
H EUROFAST Αλβανίας, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει λογιστική διαχείριση, 
υπηρεσίες χρηματοοικονομικής ανάλυσης, υπηρεσίες μισθοδοσίας, due diligence, φορολογία ομογενών, έκδοσης αδειών 
εργασίας ή παραμονής και διαδικασίες για έκδοση visa. Η EUROFAST Αλβανίας είναι μέλος της Eurofast, ενός διεθνούς οργανισμού 
παροχής υπηρεσιών που απασχολεί περισσότερα από 200 άτομα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο και 
διατηρεί γραφεία σε Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, πΓΔΜ, Βοσνία, Κροατία, Ουκρανία, 
Ρωσία, Αίγυπτο και Γεωργία. Το γεγονός ότι όλα τα τοπικά γραφεία Eurofast αποτελούν 100% θυγατρικές εταιρείες και όχι γραφεία 
αντιπροσώπευσης, επιτρέπει στην Eurofast να εφαρμόσει μια ομοιόμορφη πολιτική διαχείρισης για ολόκληρη την γεωγραφική 
περιοχή και να έχει μια πολιτική προσέγγισης  επικεντρωμένη στον πελάτη  καθώς και προσωπική εξυπηρέτηση του κάθε συνεργάτη. 
Το πελατολόγιο μας στην Αλβανία αποτελείται από διάφορες επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται εταιρίες διεθνών 
μεταφορών και αερομεταφορών, επιχειρήσεις παροχής πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών, επιχειρήσεις real estate, κατασκευαστικές 
επιχειρήσεις, επιχειρήσεις στον τομέα των καλλυντικών, αλυσίδες λιανικής πώλησης. 

EUROFAST

Business Sector Accounting, Payroll, Tax 
Consulting

Year established 2007

No of Employees 4

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Manthos Kolempas

Address Medar Shtylla 4 Komuna Parisit 
Tirana

Tel. number (+355) 684084448

Fax -

E-mail mkolempas@gmail.com, 
eurohitechshpk@ymail.com

Web Page -

Company profile  
Eurohitech Sh.p.k is specialized for: slaughterhouses equipment, meat industries, steel buildings, cooling rooms, farms construction, 
cheese factories. The main target is to offer high quality services for the complete construction of the meat units and other 
agricultural works according to E.U. terms. The company offers a combination of services: study of the projects, planning / designing, 
construction, providing equipment, supervising, consulting, maintenance and service. Thanks to the 35 year experience it has 
the capability to undertake all similar projects and satisfy all the client’s needs. After construction and delivery of the project we 
give the warrantee and undertake the service and maintenance of equipment, or training of the operators, providing special 
parts, regulating machines, maintenance etc. Also our company works with mineral (ore) ferronickel including, excavation, 
dialing, transporting and export.

Përshkrimi i biznesit  
Eurohitech Sh.p.k është specializuar në: pajisje për thertore, industri përpunim mishi, ndërtesa me konstruksion metalik, dhoma 
frigoriferike, ferma, fabrika djathi. Qëllimi kryesor i kompanisë është të ofrojë shërbime me cilësi të lartë për ndërtimin e njësive të 
përpunimit të mishit dhe punëve të agrikulturës në përputhje me kushtet e B.E. Kompania ofron shërbimet: studim të projekteve, 
projektim/planifikim, konstruksion, ofrimin e pajisjeve, supervizim, konsulencë, mirëmbajtje dhe shërbime. Falë experiences tonë 
35 vjecare, ne kemi kapacitetin për të ndërmarrë gjithë projektet e ngjashme dhe të plotëspjmë gjithë nevojat e klientit. Pas 
konstruksionit garantojmë shërbimet dhe mirëmbajtjen e pajisjeve, si dhe trajnimin e operatorëve, duke siguruar pjesë speciale, 
kontrollin e makinerive, mirëmbajtjen etj. Gjithashtu kompania jonë punon me mineralet  Ferronikel, përfshirë gërmimin, pastrimin/ 
seleksionimin, transportimin dhe eksportin e tyre.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Πεδίο δραστηριοτήτων: εξοπλισμός σφαγείων, βιομηχανία κρεάτων, μεταλλικά κτίρια, ψυχτικοί θάλαμοι, στάβλοι ζωών, τυροκομεία. 
Ο κύριος στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την πλήρη κατασκευή των μονάδων κρεάτων και 
για άλλες αγροτικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.U. Η εταιρεία προσφέρει: μελέτη των έργων, σχεδιασμό, 
κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, παροχή συμβουλών, συντήρηση και σέρβις. Χάρη στην εμπειρία 35 χρόνων έχει την ικανότητα 
να αναλάβει όλα τα παρόμοια έργα και να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών. Μετά την κατασκευή και παράδοση των έργων 
δίνουμε την εγγύηση και αναλαμβάνουμε την επισκευή και την συντήρηση του εξοπλισμού, ανταλλακτικά, σέρβις κ.λπ.

EUROHITECH Sh.p.k.

Business Sector Construction company, Civil - 
Mechanical, Mineral works

Year established 2012

No of Employees 15

Invested Capital 150.000 €

Yearly average 
business volume 1.500.000 €

Mother company 
in Greece KOLEMPAS S.A
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Contact Person Mr. Artur Sokoli

Address Rr Ismail Qemali, Pallati “Samos 
Tower” Tirane, Albania

Tel. number (+355) 682074411

Fax -

E-mail artur.sokoli@gmail.com

Web Page -

Company profile  
Event Stories Tirana is present in the Albanian Market since May 2011. We focus on a holistic approach, regarding the event 
marketing, taking always into consideration strategy, creativeness and results. Because targeted events are effective and 
successful events. Via Face 2 Face communication ideas, that conduce to canvass consumers, promote products and services, 
and most of all, build the relationship between the brand and the consumer. We offer a variety of services, amongst others: 
Openings, Promotional events, Conferences, Corporate events, Roadshows, Special Business Lunches. 

Përshkrimi i biznesit  
Event Stories Tirana eshte prezente ne tregun Shqiptar qe nga Maji 2011 Ne jemi te fokusuar ne nje mbeshtetje te pergjithshme 
persa i perket eventeve te marketingut duke konsideruar si strategji kreativitetin dhe rezultatet. Sepse eventet e planifikuara 
jane evente efektive dhe te suksesshme Komunikimi i ideve balle perballe, con ne afrimin e konsumatoreve, promovimin e 
produkteve dhe sherbimeve dhe per me teper nderton nje marrdhenie midis Markes dhe konsumatorit. Ne ofrojme nje sere 
sherbimesh midis te tjerash : Ceremoni Perurimi, Evente Promocionale, Konferenca, Evente te perbashketa, Shfaqje ne publik, 
Dreka/Darka Speciale Bisnesi.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η Event Stories Tirana εισήχθη στην Αλβανική αγορά τον Μάιο του 2011. Άμεση προτεραιότητά μας είναι η σφαιρική προσέγγιση 
της αγοράς διοργάνωσης εκδηλώσεων, με σωστή στρατηγική, δημιουργικότητα και αποτελέσματα. Διότι οι μελετημένες 
εκδηλώσεις είναι επιτυχημένες εκδηλώσεις! Η αμεσότητα της πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας, συμβάλει στην προσέγγιση 
των καταναλωτών, στην προώθηση ιδεών και προϊόντων και πάνω απ’ όλα, χτίζει τη σχέση της μάρκας ή του προϊόντος με τον 
πελάτη. Προσφέρουμε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών όπως : Εγκαίνια, Προωθητικές Εκδηλώσεις, Συνέδρια, Εταιρικές Εκδηλώσεις, 
Roadshows και Εξειδικευμένα Επιχειρηματικά Γεύματα.

EVENT STORIES

Business Sector Event services

Year established 2009

No of Employees 7

Invested Capital 100.000 €

Yearly average 
business volume 1.100.000 €

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Nesti Tarusha

Address Rruga Eordej Korçë - Bilisht Km1, 
Korçë, Albania

Tel. number (+355) 82251200

Fax (+355) 82251200

E-mail info@sallamfix.al

Web Page www.sallamfix.al

Company profile  
“FIX PRO” SH.P.K. is a meat processing company, that operates since 2003. Over time, gaining the appropriate experience in 
products manufacture and increasing the amount and types, activity began to increase in terms of distribution in the regional 
market and then nationally. Initially the number of employees was lower, but with the increasing of sales and production their 
number also increased. The company is specialized in manufacture and sale of processed products like sausages and meat 
products. The manufacturing place is located in Korca, where currently work 68 employees. As a result of increased sales the 
company has established two branches: one in capital city, Tirana and another in Fier.

Përshkrimi i biznesit  
“FIX PRO” SH.P.K. është një kompani e përpunimit të mishit që ushtron aktivitetin e saj që prej vitit 2003. Fillimisht aktiviteti i firmës 
ishte shpërndarja në tregun rajonal dhe asortimenti ishte i kufizuar, por më vonë shpërndarja e produkteve të kompanisë u 
shtri në të gjithë tregun kombëtar duke u pasuruar në asortiment. Numri i punonjësve ishte më i ulët, por me rritjen e shitjes dhe 
prodhimit numri i tyre është rritur gjithashtu. Kompania është e specializuar në prodhimin dhe shitjen e nënprodukteve të mishit. 
Qendra e firmës është në qytetin e Korçës, ku aktualisht janë 68 të punësuar. Si rezultat i rritjes së shitjeve kompania ka krijuar dy 
degë: një në kryeqytet, Tiranë dhe një tjetër në Fier.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η “FIX PRO” SH.P.K. είναι εταιρεία επεξεργασίας κρέατος που λειτουργεί από το 2003. Με την πάροδο του χρόνου, αποκτώντας 
την κατάλληλη εμπειρία στην παραγωγή προϊόντων και την αύξηση της ποσότητας και των ειδών, η δραστηριότητα άρχισε να 
αυξάνεται από την άποψη της διανομής στην περιφερειακή αγορά και στη συνέχεια σε εθνικό επίπεδο. Αρχικά ο αριθμός των 
εργαζομένων ήταν μικρός αλλά με την αύξηση της παραγωγής και των πωλήσεων, ο αριθμός τους αυξήθηκε ανάλογα. Η 
εταιρεία εξειδικεύεται στην παραγωγή και πώληση προϊόντων, όπως λουκάνικα και λοιπά προϊόντα με βάση το κρέας. Ο χώρος 
κατασκευής βρίσκεται στην Κορυτσά, όπου εργάζονται σήμερα 68 εργαζόμενοι. Ως αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων, η 
εταιρεία έχει δημιουργήσει δύο υποκαταστήματα στα Τίρανα και στο Fier.

FIX PRO Sh.p.k.

Business Sector Meat Processing

Year established 2003

No of Employees 68

Invested Capital 1.600.000 €

Yearly average 
business volume 1.100.000 €

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Erind Nuredini

Address Rr.Abdyl Frashëri 1017 Tirana, 
Albania

Tel. number (+355) 682057578

Fax -

E-mail financa@fipartners.al

Web Page -

Company profile  
Insisting on quality! Constant service! Commitment to customers! Reliability! These are the values of Goody’s, since the opening 
of the first restaurant in the mid-1970s in Thessaloniki. Today, Goody’s offers delicious, healthy and safe food for more than 160,000 
customers every day. The menu of Goody’s is constantly enriched with appetizers meals. The secret of success , behind the recipes 
of Goody’s is the careful selection of ingredients and preparation, after receiving order. The ingredients are simple, pure and 
selected according to strict quality standards. All recipes are unique, inspired by a group of passionate chefs and food experts. 
Goody’s remains the largest food chain and respects the Quality Control System (HAACCP) in all restaurants.

Përshkrimi i biznesit  
Këmbëngulje në cilësi! Kujdes i vazhdueshëm. Besnikëri ndaj klientit. Besueshmëri. Këto janë vlerat e Goody’s, që me hapjen e 
restorantit të parë në mesin e viteve 1970 në Selanik. Sot, Goody’s ofron ushqim të shijshëm, të shëndetshëm dhe të sigurt për më 
shumë se 160,000 konsumatorë çdo ditë. Menuja e Goody’s pasurohet vazhdimisht me vakte që të hapin oreksin. Përzgjedha 
e kujdesshme e përbërësve dhe pregatitja vetëm pas marrjes së porosisë, janë sekretet e suksesit që qëndron pas recetave të 
Goody’s. Përbërësit janë të thjeshtë, të pastër dhe të zgjedhur sipas specifikimeve të rrepta të cilësisë. Të gjitha recetat janë 
unike, të frymëzuara nga një ekip pasionant kuzhinierësh dhe ekspertësh ushqimi. Goody’s mbetet zinxhiri më i madh i ushqimit 
me pakicë që respekton Sistemin e Kontrollit të Cilësisë (HAACCP) në të gjitha restorantet e tij.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Επιμονή στην ποιότητα! Σταθερή εξυπηρέτηση! Αφοσίωση στους πελάτες! Αξιοπιστία! Αυτές είναι οι αξίες των Goody’s, από το 
άνοιγμα του πρώτου εστιατορίου στα μέσα της δεκαετίας του 1970 στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, το Goody’s προσφέρει νόστιμο, 
υγιεινό και ασφαλές φαγητό για περισσότερους από 160.000 πελάτες κάθε μέρα. Το μενού του Goody’s εμπλουτίζεται συνεχώς με 
ορεκτικά γεύματα. Η προσεκτική επιλογή συστατικών και παρασκευή, μετά την παραλαβή παραγγελίας, είναι τα μυστικά της επιτυχίας, 
πίσω από τις συνταγές του Goody’s. Τα συστατικά του είναι απλά, αγνά και επιλεγμένα σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές 
ποιότητας. Όλες οι συνταγές είναι μοναδικές, εμπνευσμένες από μια παθιασμένη ομάδα μαγείρων και εμπειρογνωμόνων 
τροφίμων. Τα Goody’s παραμένουν η μεγαλύτερη αλυσίδα τροφίμων και σέβεται το Σύστημα Ελέγχου Ποιότητας (HAACCP) σε 
όλα τα εστιατόρια της.

FOOD INVESTMENT PARTNERS

Business Sector Food industry - Import

Year established 2012

No of Employees 17

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Ms. Ariola Isufaj

Address Rr. Abdyl Frasheri 9/4

Tel. number (+355) 4 2225587/ 693805809

Fax -

E-mail olaisufaj@hotmail.com

Web Page www.freshline.gr

Company profile  
Fresh line is inspired by the Ancient Greek wisdom of herbal therapy and traditional family recipes, a cherished tradition of 
aromatherapeutic recipes that were passed along from one generation to the other. Throughout the years, driven by the need 
to balance, harmonize and promote the health of body, mind and spirit, Fresh Line developed exclusively in-house a wide 
portfolio of products for face, body & hair based on herbal extracts, organic plant oils, essential oils and natural butters. Aside 
from standard product formats, it still preserves authentic homemade products like handcrafted solid shampoos, infused oil 
blends, vinegar hair sprays and soaps that are produced with traditional handmade techniques, without the use of machinery. 
In all Fresh Line points of sale, one can also find the Fresh Bar, a pioneer concept of products sold by weight at any desired 
quantity, including certified organic face masks kept in the cooler, shower gels, body milks, body butters & imaginative soaps 
that are served fresh in the store.

Përshkrimi i biznesit  
Fresh Line frymёzuar nga Recetat e Lashta Greke tё bimёve terapeutike dhe duke ndjekur recetat tradicionale tё familjes. Kёto 
receta ofrojnё veti aromatike dhe aromaterapeutike, njё traditё e çmuar qё ёshtё pёrcjellur brez pas brezi. Pёrgjatё viteve 
udhёhequr nga nevoja pёr tё ballancuar, harmonizuar dhe promovuar shёndetin e trupit, mёndjes dhe shpirtit, Fresh Line ka 
zhvilluar veçanёrisht *nё shtёpi* njё gamё tё gjёrё produktesh pёr fytyrёn, trupin & flokёt, tё bazuara nё ekstrakte bimore, vajra 
organik bimёsh, vajra esencial & gjalpra natyral. Ndryshe nga produktet standarte, Ne akoma ruajme produkte autentike 
artizanale si:shampot e ngurta, vajra nё infusion, sapun artizanal, qё janё tё prodhuara me teknika tradicionale artizanale, pa 
pёrdorur makineri. Nё tё gjitha pikat e shitjes Fresh Line, mund tё gjeni dhe Fresh Barin, njё koncept pioner tё produktetve qё 
shiten me peshё nё sasinё e dёshiruar, pёrfshirё maska organike tё çertifikuara, qё ruhen nё frigorifer, shampo trupi, krem trupi 
& sapun plot fantazi qё i gjeni tё freskёta ne dyqan. 

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η Fresh Line είναι εμπνευσμένη από αρχαία Ελληνικά συγγράμματα βοτανοθεραπείας και παραδοσιακές οικογενειακές συνταγές, 
μια πολύτιμη παράδοση αρωματοθεραπείας που μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εξισορρόπηση 
και προαγωγή της υγείας σώματος, νου και πνεύματος, η Fresh Line ανέπτυξε στην παραγωγική της μονάδα προϊόντα για το 
πρόσωπο, το σώμα και τα μαλλιά με βάση φυτικά εκχυλίσματα, οργανικά φυτικά έλαια, αιθέρια έλαια και φυσικά βούτυρα. Εκτός 
από τις συνήθεις μορφές προϊόντων, διατηρεί επίσης αυθεντικά σπιτικά καλλυντικά, όπως χειροποίητα σαμπουάν στερεάς 
μορφής, μείγματα ελαίων και σαπούνια που παράγονται με παραδοσιακές χειροποίητες τεχνικές. Σε όλα τα σημεία πώλησης, 
μπορεί κανείς, να βρει και το Fresh Bar, μια επαναστατική πρόταση, αφού τα προϊόντα πωλούνται με το ζύγι στην επιθυμητή 
ποσότητα συμπεριλαμβανομένων των βιολογικά πιστοποιημένων φρέσκων μασκών προσώπου που διατηρούνται στο ψυγείο, 
αφρόλουτρα, γαλακτώματα σώματος και ευφάνταστα σαπούνια τα οποία διατίθενται φρέσκα στο κατάστημα.

FRESH LINE

Business Sector Cosmetics (original artizanal 
products)

Year established 2009

No of Employees 2

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece FRESH FORMULA S.A
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Contact Person Mr. Konstandin Qiriazi

Address Rr. Ali Begepa, pall. 14, of. 3

Tel. number (+355) 44535890 / 682056913

Fax -

E-mail qirjazik@yahoo.com qiriazik@
gmail.com

Web Page www.gent-alba.com

Company profile  
-

Përshkrimi i biznesit  
-

Περιγραφή της επιχείρησης  
-

GENT ALBA

Business Sector Topography, constructions

Year established 1997

No of Employees 3

Invested Capital 150.000 €

Yearly average 
business volume 6�000�000 ALL

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Ms. Souzana Vasi

Address Vrisera, Gjirokaster, Albania

Tel. number (+355) 8 8490230

Fax (+355) 8 8490231

E-mail gjirofarm@gjirofarm.com

Web Page www.gjirofarm.al

Company profile  
Gjirofarma started its activity in 2005 and quickly became  very known in producing milk products. South of Albania has always 
been famous for the quality of fresh sheep, cow and goat milk, which are considered as the gold of this area. The high milk 
quality, contemporary technology and trained staff make possible the production of quality products. The quality controls that 
are applied every day in our laboratory equipped with modern devices guarantee the freshness and the taste of our healthy 
products. Another dimension of our company is the milk collecion area which is composed from more that 1000 cattle breeding. 
They are advised and helped every day from our staff in order to maintain a quality milk and also their staying in the area, which 
is very important for its economy. Through contemporary practics hich nowadays are guarantied only by Gjirofarm, are applied 
very strict rules on the production system, based on the criteria of HACCP since 2008 and ISO certification for all of our product 
range. Quality for us means respect toward our consumers and we will continue this in the future in the best possible way.

Përshkrimi i biznesit  
Gjirofarma ka filluar aktivitetin e saj ne vitin 2005 dhe shume shpejt u be e njohur ne kategorine e prodhimit te nenprodukteve 
te qumeshtit. Jugu i Shqiperise ka qene gjithmone i njohur per cilesine e shkelqyer te qumeshtit te deles, lopes, dhise, te cilat 
jane konsideruar si floriri i zones. Cilesia e larte e qumeshtit, teknologjia bashkekohore dhe stafi i specializuar bejne te mundur 
prodhimin e produkteve cilesore. Kontrollet e cilesise qe kryhen cdo dite ne laboratorin tone te pajisur me aparatura moderne, 
garantojne freskine dhe shijen e produkteve tona te shendetshme. Nje dimension tjeter i kompanise sone eshte zona e qumeshtit 
e perbere nag mese 1000 blegtore te medhenj e te vegjel. Cdo dite ata keshillohen dhe ndihmohen nga stafi yne, me qellim 
qe te sigurohet cilesia e qumeshtit si dhe qendrimi i tyre ne vend, gje qe eshte shume e rendesishme per ekonomine e zones. 
Nepermjet praktikave bashkekohore qe sot vetem Gjirofarma mund te ofroje, aplikohen rregulla te rrepta ne prodhim sipas kritereve 
te sistemit HACCP qe nga viti 2008 dhe certifikimit me ISO per te gjitha kategorite e produkteve tona. Cilesi per ne do te thote 
respekt ndaj konsumatoreve tane dhe kete do ta vazhdojme edhe ne te ardhmen me menyren me te mire te mundshme.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η Gjirofarma ξεκίνησε την δραστηριότητα της το 2005  και σύντομα κατέκτησε υψηλή αναγνωσιμότητα στην κατηγορία των 
γαλακτοκομικών προϊόντων. Ο νότος της Αλβανίας πάντα φημιζόταν για το εξαιρετικής ποιότητας φρέσκο πρόβειο, αγελαδινό και 
γιδινο γάλα που χαρακτηρίζεται ως το χρυσάφι της περιοχής. Το εξαιρετικής ποιότητας  γάλα  οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και το 
εξιδανικευμένο προσωπικό   έχουν σαν αποτέλεσμα την παράγωγη ισορροπημένων προϊόντων υψηλής ποιότητας. Οι ποιοτικοί 
έλεγχοι που γίνονται σε καθημερινή βάση στο άριστα εξοπλισμένο εργαστήριο μας διασφαλίζουν την υγιεινή την φρεσκάδα  και 
την γεύση των προϊόντων μας. Άλλη μια διάσταση της εταιρίας μας είναι η ζώνη γάλακτος που την αποτελούν σήμερα 1000 
παραγωγοί μικροί και μεγάλοι. Καθημερινά άνθρωποι της εταιρίας τους συμβουλεύουν και Τουν βοηθούν με αποτέλεσμα  να 
διασφαλίζετε η ποιότητα του γάλακτος αλλά και να παραμένουν στον τόπο τους πολύ σημαντικό για την τοπική οικονομία. Μέσα 
από σύγχρονες πρακτικές που σήμερα στην Αλβανία μόνο η Gjirofarma μπορεί να προσφέρει εφαρμόζονται αυστηρότατες 
προδιαγραφές στην παράγωγη εφαρμόζοντας σύστημα HACK από το 2008 και πιστοποίηση  με ISO  για όλες τις κατηγορίες 
των προϊόντων μας. Ποιότητα για εμάς σημαίνει σεβασμός στους καταναλωτές μας και αυτό θα συνεχίσουμε και στο μέλλον με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

GJIROFARMA  Sh.a.

Business Sector Dairy products

Year established 2005

No of Employees 50

Invested Capital 3.000.000 €

Yearly average 
business volume 3.000.000 €

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Ms. Ermelinda Kura

Address
Rr. Bardhok Biba, Pallati Hodaj 
Ndertim, Kati 5, Ap. A-18, Tirane, 
Albania

Tel. number (+355) 6922 19796

Fax -

E-mail ermak@globewilliams.com

Web Page www.globewilliams.com

Company profile  
We offer total facility management solutions for your business.

Përshkrimi i biznesit  
Ne ofrojmë zgjidhje të integruar të menaxhimit të objekteve për biznesin tuaj.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης εγκαταστάσεων για την επιχείρησή σας.

GLOBE WILLIAMS ALBANIA

Business Sector
Cleaning, gardening, 
desinfection, catering, total 
facility management

Year established 2008

No of Employees 20

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece Globe Williams Holding Limited
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Contact Person Mr. Arjan Mihaj

Address Rr. Jul Varibova, Tirana , Albania

Tel. number (+355) 689011111

Fax -

E-mail gourmet.tr@gmail.com

Web Page http://restorant-gourmet.com

Company profile  
“Gourmet” Restaurant is a combination of the contemporary elegance with the intimate environment and offer an unparalleled 
service, it has all the hallmarks of true excellence. Using the best ingredients and the combinations of sublime taste, each dish is 
beautifully presented and demonstrates the ability and the art of our Head Chef cuisine Giorgos Papadopoulos and his team.

Përshkrimi i biznesit  
“Gourmet” Restorant kombinon elegancën bashkëkohore me një ambient intim dhe shërbim të pashembullt, ka të gjitha vulat 
e përsosmërisë së vërtetë. Duke përdorur përbërësit më të mirë dhe kombinimet e shije sublime, çdo pjate është e paraqitur 
bukur dhe demonstron aftësine dhe artin e Shefit tone te kuzhines Chef Giorgos Papadopoulos dhe ekipi i tij.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Το εστιατόριο “Gourmet” συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την απαράμιλλη εξυπηρέτηση σε μια ειδυλλιακή ατμόσφαιρα. 
Χρησιμοποιώντας άριστης ποιότητας υλικά και τους πιο μεγαλειώδεις συνδυασμούς γεύσεων, κάθε πιάτο είναι μοναδικό και 
αναδεικνύει την αρτιότητα και την καλλιτεχνική ικανότητα του επικεφαλής της κουζίνας μας, του Chef Γιώργου Παπαδόπουλου 
και της ομάδας του.

GOURMET RESTAURANT

Business Sector Restaurant

Year established 2012

No of Employees 15

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Arsen Haliti

Address Rr. Luigj Gurakuqi tirana albania, 
1001 Tirana, Albania

Tel. number (+355) 696864969

Fax -

E-mail grillhousealbania@gmail.com

Web Page www.grillhouse-
greekoriginalsouvlaki.com

Company profile  
Traditional Greek Restaurant - Fast Food.

Përshkrimi i biznesit  
Ushtrimi i veprimtarisë ne fushën e gastronomisë. Restorant - Fast Food tradicional grek.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Εστιατόριο - Fast Food, ελληνικό παραδοσιακό σουβλατζίδικο.

GRILL HOUSE - GREEK ORIGINAL SOUVLAKI

Business Sector Restaurant, Fast Food

Year established 2012

No of Employees -

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person -

Address 6th Km, National Road Tirana - 
Durres, Kashar, Tirana, Albania

Tel. number (+355) 4 4503717

Fax (+355) 4 4503714

E-mail hellasservice-al@
hellasconstructions.com

Web Page -

Company profile  
The Company was established in 1998 with the head office based in Tirana, Albania. We are offering complete solutions in the 
area of cellular network base station maintenance and support services. Our range of maintenance services includes covering 
the demands of telecommunication networks industry, such as supply and maintenance of energy system, air condition units, 
CCTV, Alarm systems, installation of cellular systems.

Përshkrimi i biznesit  
Kompania është themeluar në vitin 1998, me seli në Tiranë, Shqipëri. Ne ofrojmë zgjidhje të plota në fushën telekomunikacioneve, 
të shërbimeve të mirëmbajtjes së rrjeteve të telefonisë celulare dhe shërbime mbështetëse të stacioneve bazë. Gama e 
shërbimeve tona të mirëmbajtjes përfshijnë mbulimin e kërkesave të industrisë së rrjeteve të telekomunikacionit, të tilla si furnizimi 
dhe mirëmbajtja e sistemeve të energjisë, ajrit të kondicionuar, CCTV, sisteme alarmi, instalimin e sistemeve celulare.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1998, με έδρα τα Τίρανα Αλβανίας. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, των 
υπηρεσιών συντήρησης δικτύων κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσιών υποστήριξης των σταθμών βάσης. Στο εύρος των υπηρεσιών 
συντήρησης συμπεριλαμβάνονται η κάλυψη των απαιτήσεων της βιομηχανίας τηλεπικοινωνιακών δικτύων, όπως η προμήθεια και 
συντήρηση ενεργειακών συστημάτων, air-condition, CCTV, συστημάτων συναγερμού και η εγκατάσταση συστημάτων κινητής 
τηλεφωνίας.

HELLAS CONSTRUCTIONS GROUP

Business Sector Construction, Telecommunication 
Services, Infrastructure maintenance

Year established 1998

No of Employees 375

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -

Index
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Contact Person Eda Vako

Address
Km 1 i Rruges Dytesore te 
Autostrades Tirane-Durres Tirane, 
Albania

Tel. number (+355) 2390000

Fax (+355) 2388996

E-mail e.vako@hygeia.al

Web Page www.hygeia.al

Company profile  
HYGEIA Hospital TIRANA (HHT) opened in 2010 and it is the 1st integrated private hospital in Albania. It has been certified by 
TEMOS, for medical tourism services offering. The 220-bed hospital is a circa 25.000 sq.m state of the art facility on a main traffic 
artery of Tirana. It is staffed with highly experienced personnel. Holds a license for a General, Maternity and Children’s Hospital, 
and a License for Hemodialysis Center. It is certified as a kidney and corneal transplantation center. HHT has: • 12 operating 
rooms, • 5 delivery rooms, • 16 ICU beds. HYGEIA Hospital Tirana offers unique services in the western Balkan region: • Two linear 
accelerators unique in the country, • PET CT unique in the region, • 24-hours a day, 365 days a year Emergency service with 3 
ambulances, • 24-hours a day, 365 days a year Cardiology service.

Përshkrimi i biznesit  
Spitali HYGEIA TIRANE (HHT) u inagurua në 2010 dhe është spitali i parë gjithëpërfshirës në Shqipëri.Eshtë certifikuar nga TEMOS, 
për ofrimin e shërbimeve të turizmit mjekësor.Spitali është një objekt modern 25.000 m2, i cili gjendet në një ndër arteriet 
kryesore rrugore të Tiranës. Ka personel me një nivel të lartë trajnimi dhe me eksperiencë të madhe. Eshtë i licensuar si Spital i 
Përgjithshëm,Maternitet dhe Spital Pediatrik,gjithashtu disponon licensë për Qendër Hemodialize. Eshtë certifikuar si Qendër për 
Transplant renal dhe corneal. HHT disponon: • 12 salla operacioni, • 5 salla lindjeje, • 16 shtretër në Terapinë Intensive. Spitali 
HYGEIA Tiranë ofron shërbime unike në rajonin e Ballkanit perëndimor: • Dy Akselerator Linear ,të vetmit në të gjithë vendin, • 
PET CT, i vetmi në të gjithë rajonin, • 24 orë në ditë,365 ditë në vit shërbim urgjence me 3 ambulanca, • 24 orë në ditë,365 ditë 
në vit shërbim Kardiologjik.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ ΤΙΡΑΝΩΝ (HHT) εγκαινιάστηκε το 2010 και είναι το πρώτο ολοκληρωμένο νοσοκομείο στην Αλβανία. Έχει 
πιστοποιηθεί από το TEMOS,για την προσφορά υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού. Το νοσοκομείο είναι μια σύγχρονη εγκατάσταση 
25.000 τμ η οποία βρίσκεται σε μια από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες των Τιράνων. Είναι επανδρωμένο με προσωπικό με μεγάλη 
εμπειρία. Διαθέτει άδεια Γενικού , Μαιευτικού και Παιδιατρικού Νοσοκομείου, καθώς επίσης και Άδεια για Κέντρο Αιμοκάθαρσης. 
Είναι ένα πιστοποιημένο κέντρο μεταμόσχευσης νεφρού και κερατοειδούς. Το HHT διαθέτει: • 12 χειρουργικές αίθουσες, • 5 
αίθουσες τοκετού, • 16 κλίνες ΜΕΘ. Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ Τιράνων προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες σε όλη την περιοχή των 
δυτικών Βαλκανίων: • Δυο Γραμμικούς Επιταχυντές ,μοναδικούς σε όλη την χώρα, • PET CT ,το μοναδικό σε όλη την περιοχή, • 
24 ώρες το 24ωρο,365 μέρες το χρόνο υπηρεσία έκτακτης ανάγκης με 3 ασθενοφόρα, • 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο 
Καρδιολογική Υπηρεσία.

HYGEIA HOSPITAL TIRANA

Business Sector Healthcare

Year established 2010

No of Employees 470

Invested Capital 57.000.000 €

Yearly average 
business volume 18.000.000 €

Mother company 
in Greece HYGEIA HOSPITAL 
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Contact Person Mr. Oljon Kaso

Address Rr. Donika Kastrioti, Pallati 14, Kati 
6, Ap. 7/A Tiranë, Albania

Tel. number (+355) 4 2267707

Fax -

E-mail tirana@rokas.com

Web Page -

Company profile  
We offer every type of consultancy to natural and legal persons, native and foreign, public and / or private commercial 
companies, governmental trade organizations, non-profit organizations, government departments and public authorities and 
in particular advice on organizational matters, administration of business, management, marketing, consultancy and tax tals 
and their overall planning, accounting, human resources and general consulting for companies operating in the sectors of 
business and industry.

Përshkrimi i biznesit  
Ofrimi e çdo lloj konsulence tek personat fizikë dhe juridikë, vendas dhe të huaj, publikë dhe/ose private si shoqëritë tregtare, 
organizmat tregtare qeveritare, organizmat jofitimprurëse, departamentet qeveritare dhe autoritetet publike dhe në veçanti 
konsulencë në lidhje me çështjet organizative, administrimin e biznesit, manaxhimin, marketingun, konsulencë për taksat dhe 
tatimet si dhe planifikimin e përgjithshëm të tyre, kontabilitetin, burimet njerëzore dhe konsulencë të përgjithshme për shoqëritë 
që veprojnë në sektorët e biznesit dhe të industrisë.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες κάθε είδους σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, εγχώρια και αλλοδαπά, δημόσιες ή / και ιδιωτικές 
εμπορικές επιχειρήσεις, κυβερνητικές επαγγελματικές οργανώσεις, μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες και 
δημόσιες Αρχές. Ειδικότερα παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα οργάνωσης, διοίκησης επιχειρήσεων, management, 
marketing, φορολογικά, λογιστικά, ανθρωπίνων πόρων, καθώς και επί του γενικού σχεδιασμού των ως άνω θεμάτων. 

IKRP ROKAS & PARTNERS

Business Sector Legal Services

Year established 2006

No of Employees 5

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece IKRO Rokas & Partners
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Contact Person Mr. Altin Bejko

Address Rr. Brigada VIII, Pall. Teknoprojekt, 
Shk.1, Ap.6/1, Tirana, Albania

Tel. number (+355) 4 2255006

Fax (+355) 4 2255006

E-mail claims@imperial.al

Web Page www.imperial.al

Company profile  
Handling of green card claims for all car accidents that take place in Albanian territory, caused by vehicles with foreign register 
plates and covered by international MTPL insurance (green card).

Përshkrimi i biznesit  
Trajtimi i demeve me karton jeshil, ne rastet e aksidenteve automobilistike te ndodhura ne territorin e Republikes se Shqiperise, 
te shkaktuara nga mjete motorrike me targa rregistrimi te huaja dhe te pajisura me siguracion nderkombetar (karton jeshil).

Περιγραφή της επιχείρησης  
Διαχείριση των ζημειών που φέρουν κάλυψη με πράσινη κάρτα, στα τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν στο έδαφος της Αλβανικής 
Δημοκρατίας, που έχουν προκληθεί από μηχανοκίνητα οχήματα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας και που είναι εφοδιασμένα με 
διεθνή ασφάλιση (πράσινη κάρτα).

IMPERIAL CLAIMS SERVICES - ALBANIA

Business Sector Insurance

Year established 2009

No of Employees 5

Invested Capital 50.000 €

Yearly average 
business volume 300.000 €

Mother company 
in Greece

IMPERIAL CLAIMS SERVICES - 
GREECE
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Contact Person Mr. Konstantinos Nezis

Address 19th Km Peania-Markopoulo Av., 
190 02, Peania, Attica - Greece

Tel. number (+30) 210 6674700

Fax (+30) 210 6674557

E-mail sales@intrakat.com

Web Page www.intrakat.com

Company profile  
Construction: civil works, sporting venues, hospitals, shopping centers, industrial facilities, natural gas, energy distribution 
facilities. Infrastructure: highway/ road axes infrastructure, road detour projects, flood preventing projects. Steel Constructions: 
study, design, development, manufacturing and installation of structural framing systems, electromechanical structures and 
defence applications. Steel buildings, bridges, steel framed domes, overhead power transmission towers, lattice towers, masts, 
parking  systems,  conveyor-belts, road restrain systems, infrastructure facilities, booths, consoles, prefabricated modular shelters. 
Telecommunications: and high technology installations, infrastructure projects for fixed, wireless and mobile telephone networks, 
fiber optic networks, broadband networks, structured cable networks, satellite systems. Environmental - Renewable Energy Source 
Projects: biological treatment, water purification, hydraulic and waste treatment projects, photovoltaic parks, wind parks.

Përshkrimi i biznesit  
Ndërtime: vepra inxhinierike civile, qentra sportive, spitale, qendra tregtare, vepra industriale, qendra shpërndarjeje gazi natyror 
dhe energjie. Infrastrukturë:  segmente rrugore,  vepra rrugore, vepra kundër përmbytjes. Ndërtime metalike:  studime, projektime, 
prodhim dhe instalim sistemesh strukturore, ndërtime elektromekanike dhe zbatime mbrojtëse. Ndërtesa metalike, ura, skelete 
çeliku, kupola, kulla ndërlidhje, linja transmetimi, shtylla, sisteme parkimi, konsola,  kabina parafabrikate. Telekomunikacion: dhe 
objekte të teknologjisë së lartë, vepra infrastrukture  për shërbime të telefonisë fikse, të lëvizshme dhe jokabllore, rrjete fibrash 
optike,  rrjete broadband, rrjete të strukturuara kabllore, sisteme satelitore. Mjedisi - Vepra të burimeve të rinovueshme të energjisë: 
pastrim biologjik, pastrim të ujit, projekte hidraulike dhe të trajtimit të mbeturinave,  parqe fotovoltaike, parqe eolike.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Κατασκευές: έργα πολιτικού μηχανικού, αθλητικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
εγκαταστάσεις διανομής φυσικού αερίου και ενέργειας.  Υποδομές: υποδομές οδικών αξόνων, οδικά έργα, έργα αντιπλημμυρικά. 
Μεταλλικές Κατασκευές: μελέτη, σχεδίαση, παραγωγή και εγκατάσταση συστημάτων διαμόρφωσης, ηλεκτρομηχανικών κατασκευών 
και αμυντικών εφαρμογών. Μεταλλικά κτίρια, γέφυρες, χαλύβδινους σκελετούς, θόλους, πύργους μετάδοσης, γραμμές μεταφοράς, 
πυλώνες, συστήματα στάθμευσης, ταινιόδρομοι,  κονσόλες, προκατασκευασμένοι οικίσκοι.  Τηλεπικοινωνίες: και εγκαταστάσεις 
υψηλής τεχνολογίας, έργα υποδομής για υπηρεσίες σταθερής, ασύρματης και κινητής τηλεφωνίας, δίκτυα, οπτικές ίνες,  ευρυζωνικά 
δίκτυα, δομημένα καλωδιακά δίκτυα, ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα, δορυφορικά συστήματα. Περιβαλλοντικές - Έργα ΑΠΕ: βιολογικός 
καθαρισμός, υδραυλικά και επεξεργασίας αποβλήτων, φ/β & αιολικά πάρκα.

INTRACOM CONSTRUCTIONS SOCIETE ANONYME 
TECHNICAL AND STEEL CONSTRUCTION  

(distinctive title: INTRAKAT)

Business Sector

Constructions, telecommunica-
tions, infrastructure, renewable 
energy, industrial and environmen-
tal projects, steel constructions

Year established 1987

No of Employees 415

Invested Capital 31.500.000 €

Yearly average 
business volume 109.500.000 € (2013)

Mother company 
in Greece INTRACOM HOLDINGS SA

Index



   //  Hellenic - Albanian Business Relations Index 2016 - 2017110

Contact Person -

Address Ibrahim Rugova Str., “Sky Tower”, 
3rd floor, Tirana, Albania

Tel. number (+355) 4 2265798

Fax (+355) 4 2265800

E-mail info@intracom-telecom.al

Web Page www.intracom-telecom.al

Company profile  
INTRACOM TELECOM Albania S.A. is a provider of integrated solutions & professional services, mainly in the Telecommunication 
and IT sector. Established in Albania since 2001 as part of INTRACOM TELECOM, the company focuses on the design and delivery 
of high-technology turn-key projects for large enterprises, public administration and telecommunications providers. INTRACOM’s 
personnel consists of professional staff specialized in the fields of mechanical engineering, electrical engineering, IT and telecom, 
construction and civil engineering, business and law. As part of INTRACOM TELECOM group, the company develops and provides 
products, solutions and professional services in the following domains: Broadband Systems, Telco Software and ICT. INTRACOM 
holds ISO certifications for Quality Management (ISO 9001), Occupational Health and Safety (OHSAS 18001), Environmental 
Management (ISO 14001).

Përshkrimi i biznesit  
INTRACOM TELECOM Albania SH.A. ofron zgjidhje të integruara dhe shërbime profesionale në sektorin e Teknologjisë së Informacionit 
dhe Komunikimit. E themeluar në Shqipëri që në 2001 si pjesë e grupit INTRACOM TELECOM, kompania fokusohet në dizenjimin 
dhe implementimin e projekteve të kompletuara e të teknologjisë së lartë për ndërmarrje të mëdha, administratën publike dhe 
operatorët e telekominikacionit. Personeli i INTRACOM Albania përbëhet nga punonjës profesionistë të specializuar në fushat 
e inxhinierive mekanike dhe elektrike, IT, telekom, inxhinieri ndërtimi, drejtësi dhe biznes.  Si pjesë e grupit INTRACOM TELECOM, 
kompania zhvillon dhe ofron produkte, zgjidhje dhe shërbime profesionale në fushat e mëposhtme: Sistemet Broadband, 
Programe SW Telekomunikacioni dhe TIK. INTRACOM është e certifikuar për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë (ISO 9001), Sigurinë 
në Punë (OHSAS 18001) dhe Mjedisit (ISO 140001).

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η Intracom Telecom Albania S.A., θυγατρική της Intracom Telecom που εδρεύει στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 2001 στην Αλβανία και 
αποτελεί έναν κορυφαίο πάροχο ολοκληρωμένων λύσεων και επαγγελματικών υπηρεσιών της χώρας, κυρίως στους τομείς των 
τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Η εταιρεία εστιάζει στο σχεδιασμό και την παράδοση ολοκληρωμένων έργων υψηλής 
τεχνολογίας για μεγάλες επιχειρήσεις, οργανισμούς δημόσιας διοίκησης και τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.  Η INTRACOM αποτελείται 
από εξειδικευμένο προσωπικό στους τομείς της μηχανολογίας, της ηλεκτρολογίας, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, 
κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού, των επιχειρήσεων και των νομικών. Ως μέλος της Intracom Telecom, η εταιρεία 
αναπτύσσει και παρέχει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς: Ευρυζωνικά Συστήματα, Τηλεπικοινωνιακό 
Λογισμικό και ΤΠΕ. Η INTRACOM κατέχει πιστοποιήσεις ISO για τη Διαχείριση Ποιότητας (ISO 9001), Υγιεινής και Ασφάλειας (OHSAS 
18001), Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001).

INTRACOM TELECOM ALBANIA S�A�

Business Sector Information and Communication 
Technology (ICT)

Year established 2001

No of Employees 41

Invested Capital 831.000 €

Yearly average 
business volume 5.000.000 €

Mother company 
in Greece

INTRACOM TELECOM (INTRACOM 
S.A. TELECOM SOLUTIONS)

Index
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Contact Person Mr. Joni Kristo

Address Rr. Ismail Qemali, Nr. 1, Tirana, 
Albania

Tel. number (+355) 694030735

Fax -

E-mail info@isnalbania.com

Web Page www.isnalbania.com

Company profile  
Management consulting firm and provider of professional development activities - training, coaching and headhunting.

Përshkrimi i biznesit  
Kompani këshillimi për manaxhimin dhe institucion që ofron shërbime zhvillimi - trajnimi, drejtimi dhe punësimi.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Εταιρεία συμβούλων management και φορέας παροχής υπηρεσιών επαγγελματικών δραστηριοτήτων ανάπτυξης - εκπαίδευσης, 
καθοδήγησης και ανεύρεσης προσωπικού.

ISN ALBANIA

Business Sector Management Consulting

Year established 2007

No of Employees 5

Invested Capital 10.000+ €

Yearly average 
business volume 70.000+ €

Mother company 
in Greece -

Index
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Contact Person Mr. Vasilis Thomoglou

Address 8, Skenderbeg Square Tirana, 
Albania

Tel. number (+355) 4 4504031

Fax -

E-mail info@istream.al

Web Page www.istream.al

Company profile  
Our trained Apple Product Professionals are here to help you find the best solution for your personal or your business needs. The 
first ever and the only Authorized Reseller and Authorized Service Provider for, inside and outside warranty, Apple, Beats and 
Bose products in Albania. With our Certified Technicians along with Apple’s and Bose’s diagnostics resources we can guaranty 
to our customers the best support for your precious Apple, Beats and Bose products. 

Përshkrimi i biznesit  
Apple Product Professionals, me një trajnim të shkëlqyer, është këtu për t’ju ndihmuar që të gjeni zgjidhjen më të mirë për nevojat 
tuaja personale si dhe nevojat e kompanisë suaj. Kompania e parë dhe e vetme në Shqipëri me ekskluzivitetin e shërbimeve 
dhe të shitjeve të të gjithë produkteve brenda dhe jashtë garancisë së Apple, Beats dhe Bose në Shqipëri. Me teknikët tanë të 
çertifikuar, së bashku me mjetet diagnostifikuese të Apple dhe të Bose, ne mund tu garantojmë klientëve tanë, mbështetjen 
më të mirë për produktet e tyre të vlefshme, të Apple, Beats dhe Bose.

Περιγραφή της επιχείρησης  
“Οι άριστα εκπαιδευμένοι επαγγελματίες των προϊόντων της «Apple»,είναι εδώ για να σας βοηθήσουν να βρείτε την καλύτερη 
λύση για τις προσωπικές σας ανάγκες καθώς και τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Η πρώτη και η μόνη εταιρία στην Αλβανία με 
εξουσιοδότηση για Service και πώλησης όλων των προϊόντων εντός και εκτός εγγύησης της Apple, Beats και Bose στην Αλβανία.  
Με τους πιστοποιημένους τεχνικούς μας, μαζί με τα διαγνωστικά μέσα της Apple και της Bose, μπορούμε να εγγυηθούμε στους 
πελάτες μας, την καλύτερη υποστήριξη για τα πολύτιμα προϊόντα, της Apple, Beats και Bose. “

iSTREAM Sh.p.k

Business Sector Servise and sales Apple products

Year established 2011

No of Employees -

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -

Index



BIZZ Shpk synon të informojë drejtuesit e bizneseve Shqiptare në lidhje me zhvillimet 
në fushën e tregut të telekomunikacionit dhe teknologjisë së informacionit.
Zhvillime të cilat ndryshojnë vazhdimisht mënyrën se si operojnë bizneset ,duke 
i detyruar të zgjerojnë horizontet e tyre në tregje gjithnjë edhe më të mëdha, ku 
koncepti i ndërlidhjes në një entitet global të lidhur që nuk njeh ku�  dhe ku� zime sa 
i përket lëvizjes së informacionit dhe mallrave duhet të aplikohet me çdo kusht.

Rr. “Bajram Curri” ETC – European Trade Center, 13th � oor, o�  ce 1.2, Tirana/Albania
TEL.: + 355 69 35 40 000 | info@bizz.al | www.bizz.al

Your Bizzness Partner
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Contact Person Mr. Dilaver Kamberaj

Address Rr.Nacionale Fier-Patos, Km 4 
Portez

Tel. number (+355) 38540092

Fax (+355) 38540117

E-mail jordil_sha@yahoo.com

Web Page www.jordil.al

Company profile  
Jordil has started its activity in 1994 with import of fruits and vegetables from Greece, and their trading in the Albanian market. 
The 1998 the activity was also diversificated in trading agriculture technology. The technology and materials traded from this 
company are all manufactured in the EU countries, mainly in Greece, with quality certificate and ISO standard. Jordil is the 
leading supplier of construction companies and public entities in the region of Fier, Berat, Lushnja, Vlora, Saranda, etc water 
materials (pipes, pumps, etc.). Jordil has a successful cooperation experience with many companies abroad as PALAPLAST, 
AGROLA, AGRIS etc.

Përshkrimi i biznesit  
Jordil Sh.A. e ka filluar aktivitetin e saj në vitin 1994 me importin e fruta-perimeve nga Greqia, dhe tregtimin e tyre në tregun 
Shqiptar. Në vitin 1998 aktiviteti u diversifikua edhe në tregtimin e teknologjisë bujqësore. Teknologia dhe materialet e tregtuara 
nga kjo shoqëri janë të gjitha të prodhuara në vendet e BE kryesisht në Greqi, me çertifikata cilësie dhe standarti ISO. Jordil Sh.A 
është furnitori kryesor i kompanive të ndërtimit dhe enteve publike në rajonin e Fierit, Beratit, Lushnjës, Vlorës, Sarandës etj, me 
materiale për ujësjellësa (tubo, recorderi, pompa etj). Jordil Sh.A. ka një experiencë bashkëpunimi të suksesshme me shumë 
kompani jashtë vendit si: Palaplast, Agrola, Agris etj.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η εταιρεία Jordil ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1994 με την εισαγωγή και εμπορία φρούτων και λαχανικών από την Ελλάδα 
στην αγορά της Αλβανίας. Το 1998 επέκτεινε την δραστηριότητα της στην εμπορία γεωργικών τεχνολογιών. Η τεχνολογία και τα 
υλικά που διακινούνται από την εταιρεία αυτή είναι όλα κατασκευασμένα στις χώρες της ΕΕ, κυρίως στην Ελλάδα, με πιστοποιητικό 
ποιότητας και πρότυπο ISO. Η Jordil είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής κατασκευαστικών εταιρειών και δημόσιων φορέων στην 
περιοχή Fier, Berat, Lushnja, Βλόρα, Σαράντα, κλπ σε υλικά ύδρευσης (σωληνώσεις, αντλίες, κλπ). Η Jordil έχει μια επιτυχημένη 
εμπειρία συνεργασίας με πολλές εταιρείες του εξωτερικού όπως PALAPLAST, AGROLA, AGRIS κλπ.

JORDIL Sh.a.

Business Sector Import - Export, Trade

Year established 2001

No of Employees 24

Invested Capital 88�000�000 ALL

Yearly average 
business volume 335�000�000 ALL

Mother company 
in Greece -

Index
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Contact Person Mr. Gjoni Elmazi

Address
Rr. “Rreshit Petrela” Pallati pranë 
Arshivës së Shtetit tek Stacioni i 
Trenit Tiranë/Albania

Tel. number (+355) 682089662

Fax (+355) 4 2222660

E-mail kanellasalbania@gmail.com

Web Page -

Company profile  
-

Përshkrimi i biznesit  
-

Περιγραφή της επιχείρησης  
-

KANELLAS - ALBANIA Sh.p.k.

Business Sector Embroidery - Textiles (home and 
hotels) Wholesale - Retail

Year established 2006

No of Employees 8

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece KANELLAS

Index
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Contact Person Mr. Toljan Papajorgji

Address
Qendra Tregtare TEG, Rruga 
Nacionale Tirane - Elbasan, Km 4, 
Tirane, Albania

Tel. number (+355) 662070400

Fax (+355) 4 2380170

E-mail t.papajorgji@jumbo.al

Web Page www.teg.al

Company profile  
Our company is named KID ZONE sh.p.k. and it is part of Balfin Group, one of the largest groups in Albania and the region. KID 
ZONE sh.p.k. is the exclusive operator of Jumbo stores in Albania, Montenegro and Kosovo under a franchise agreement with 
Jumbo A.E. Jumbo retail stores are present in six countries, Greece, Cyprus, Romania, Bulgaria, FYROM and Albania with more 
than 60 stores in total. Its presence in Albania started in November 2011 and already counts two stores, located at two of the most 
successful trading malls in Tirana. In our hypermarkets are present over than 25.000 products such as various types of accessories, 
outfits, office equipment, home décor, kitchen accessories etc. We aim to be the leader of the market in this sector, supporting 
our vision on the 25 years of experience of Jumbo Company, high-quality products, variety and competitive prices.

Përshkrimi i biznesit  
Kompania jone quhet KID ZONE shpk dhe eshte pjese e Grupit Balfin, nje nga grupet me te medha te biznesit ne Shqiperi dhe 
ne rajon. KID ZONE shpk eshte operatori eskluziv I dyqaneve Jumbo ne Shqiperi, Kosove e Mal te Zi, nen marreveshjen franchise 
me Jumbo AE, e cila eshte e pranishme me rrjetin e dyqaneve ne 6 vende: Greqi, Qipro, Rumani, Bullgari, FYROM dhe Shqiperi 
me me shume se 60 dyqane ne total. Prezenca e Jumbo ne Shqiperi filloi ne nentor 2011 dhe tashme numeron 2 dyqane, te 
pozicionuara ne 2 nga qendrat me te sukseshme ne Tirane. Hipermarketet tona jane te pranishme me shume se 25.000 produkte, 
si aksesore te ndryshem, veshje, pajisje kancelarie, dekore shtepie, aksesore kuzhine etj. Ne synojme te jemi lider I tregut ne kete 
sektor duke u mbeshtetur ne eksperiencen 25 vjecare te kompanise Jumbo, cilesise se larte te produkteve, shumellojshmerise 
dhe cmimeve konkurruese.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η εταιρία μας ονομάζεται KID ZONE shpk και είναι μέλος του Ομίλου Balfin, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους στην Αλβανία και 
στην περιοχή. Η KID ZONE shpk έχει την αποκλειστικότητα των καταστημάτων Jumbo σε Αλβανία, Μαυροβούνιο και Κόσοβο, με 
franchise της Jumbo A.E. Η αλυσίδα καταστημάτων Jumbo δραστηριοποιείται σε 6 χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, 
ΠΓΔΜ και Αλβανία με παραπάνω από 60 καταστήματα συνολικά. Η παρουσία της Jumbo στην Αλβανία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 
2011 και σήμερα μετράει 2 καταστήματα στα πιο επιτυχή εμπορικά κέντρα των Τιράνων. Στα καταστήματά μας μετράμε πάνω από 
25.000 προιόντα, όπως είδη αξεσουάρ, ενδύματα, είδη γραφείου, διακοσμητικά για το σπίτι, είδη κουζίνας κλπ. Εμείς σκοπεύουμε να 
κυριαρχούμε στην αγορά, στηρίζοντας το όραμά μας στην 25ετή εμπειρία της εταιρίας Jumbo, στα προϊόντα υψηλής ποιότητας, 
στην ποικιλία και στις ασυναγώνιστες τιμές.

KID ZONE Sh.p.k.

Business Sector Retail

Year established 2011

No of Employees -

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece JUMBO A.E

Index
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Contact Person Ms. Enkelejda Jovani

Address
Blv. Gjergj Fishta Ish Ekspozita 
“Shqiperia Sot”  Zyrat prane 
karburantit Elda Tirane

Tel. number (+355) 4 2426993

Fax (+355) 4 2426994

E-mail kronosshpk@yahoo.com

Web Page www.kronoskonstruksion.com

Company profile  
The “Kronos Construction” sh.pk company was founded in April 2002. Since its establishment, our company has secured a 
respectable position in the domestic market thanks to the quality, consistency and credibility of our company towards the 
state as well as to the customers. The progress has enabled the company to expand its activities into different areas such as 
infrastructure, water - sewage, construction and installation of electrical cabins and trading of natural gas and lubricants. With 
a professional staff and the manager Mr. Jovani, Kronos Construcsion improves and implements a business model based on 
European standards with emphasis on quality and success. Rich with assets, the Kronos Construction accepts the submission of 
various proposals. The growth of the company makes it one of the market leaders and offers opportunities for cooperation with 
European investors for joint investments in the Albanian territory and abroad.

Përshkrimi i biznesit  
“Kronos Konstruksion” sh.p.k është themeluar në Prill të vitit 2002. Që nga fillimet e saj kompania jonë siguroi një vend të respektueshëm 
në tregun vendas, falë cilësisë dhe korrektësisë në shlyerjen e detyrimeve ndaj shtetit dhe klientëve. Mbarëvajtja e kompanisë 
ka mundësuar zgjerimin e saj në drejtime të ndryshme si në fushën e Infrastukturës, ujesjellës-kanalizimeve, ndërtim-montim të 
kabinave elektrike, ushqimit social dhe tregtimit të gazit dhe vajrave. Me një staf profesionistësh të drejtuar nga administratori, 
z. Jovani, kompania Kronos përmirëson dhe zbaton modelin e biznesit në bazë të standarteve europiane duke theksuar cilësi 
dhe duke arritur sukses. E pasur me asete Kronos Konstruksion është e hapur për pranimin e propozimeve të ndryshme.  Zhvillimi 
që pasqyron e bën një ndër kompanitë lider dhe i jep mundësi bashkëpunimi me investitorë europianë për bashkëinvestime 
në territorin shqiptar dhe jashtë tij.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η εταιρεία “Κρόνος Κατασκευές” ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2002. Από την αρχή της ίδρυσή της, η εταιρεία μας εξασφάλισε μια 
αξιοσέβαστη θέση στην εγχώρια αγορά, χάρις την ποιότητα, τη συνέπεια και την αξιοπιστία της, τόσο προς το κράτος, όσο και 
προς τους ιδιώτες και πελάτες της. Η πρόοδος της εταιρείας επέτρεψε την επέκτασή της σε διάφορους τομείς όπως των υποδομών, 
ύδρευσης - αποχέτευσης, κατασκευής και εγκατάστασης ηλεκτρικών καμπίνων και εμπορίου φυσικού αερίου και λιπαντικών. Με 
επαγγελματικό προσωπικό και με διαχειριστή τον κ. Jovani, η εταιρεία Κronos βελτιώνει και εφαρμόζει ένα επιχειρηματικό μοντέλο 
που βασίζεται σε ευρωπαϊκά πρότυπα με έμφαση στην ποιότητα και την επιτυχία. Πλούσια σε ενεργητικά στοιχεία η Kronos δέχεται 
την υποβολή διαφόρων προτάσεων. Η ανάπτυξη της την καθιστά έναν από τους ηγέτες της αγοράς και της προσφέρει ευκαιρίες 
συνεργασίας με ευρωπαίους επενδυτές για κοινές επενδύσεις στην αλβανική επικράτεια και στο εξωτερικό.

KRONOS KONSTRUKSION Sh.p.k.

Business Sector Construction

Year established 2002

No of Employees 42

Invested Capital 36�000�000 ALL

Yearly average 
business volume 485.000.000 ALL (2013)

Mother company 
in Greece -

Index
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Contact Person Mr. John Outos

Address Rr. Ismail Qemali , Pallati Samos 
Tpwer, Kati i 8 Tirana, Albania

Tel. number (+355) 4 4400031

Fax (+355) 4 4400032

E-mail kspalbania@gmail.com

Web Page www.kspconsulting.eu

KSP CONSULTING Sh.p.k.

Business Sector Legal & Financial Services

Year established 2011

No of Employees 4

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece KSP GREECE

Company profile  
The activity of KSP since 1997 in Greece and 2000 in Romania, has extensive experience in the Balkans Operational strategy and 
offers guaranteed solutions of the first steps businesses or groups wishing to spread their entry into these markets. KSP provides 
comprehensive solutions ranging from market research, the complete study and setting up the Business Plan, the establishment of 
the company to hire or build the necessary facilities for business and evaluating recruitment. Briefly the services we offer are:
• Legal • Accounting • Auditing • Business Consulting 
Legal protection and support at all levels of courts, Commercial & Criminal Law. 
We also represent you to conclude specific agreements with other companies in preparing any kind of special permits from the 
authorities, required for the start of your activity. 

Përshkrimi i biznesit  
Aktiviteti i KSP Consulting, duke filluar prej vitit 1997 në Greqi dhe prej vitit 2000 në Rumani, ka përvojë të gjerë në strategjinë 
operative Ballkanike dhe ofron zgjidhje të garantuara në hapat e para të bizneseve ose grupeve që dëshirojnë të zgjerojne 
hyrjen e tyre në këto tregje. KSP Consulting shpk ofron zgjidhje të plotë duke filluar nga studimi i tregut, studimi i plote dhe trajnimi 
i Planeve të Biznesit, krijimi i kompanisë për të punësuar ose ndërtuar objektet e nevojshme për biznesin, si dhe vlerësimin e 
rekrutimit. Ne menyre permbledhese, sherbimet e ofruara jane:
• Ligjore • Financiare • Auditi • Konsultim Biznesi
Mbrojtje ligjore dhe mbështetje në të gjitha nivelet e gjykatave, tregtare dhe të Drejtën Penale.
Ne gjithashtu bëjmë të mundur konkludimin e marrëveshjeve specifike me kompani te tjera, si dhe në përgatitjen e cdo lloj leje 
të posaçme te kerkuar nga autoritetet perkatese, për fillimin e aktivitetit. 

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η KSP με δραστηριότητα από το 1997 στην Ελλάδα και από το 2000 στην Ρουμανία έχει μεγάλη εμπειρία στην Βαλκανική Επιχειρησιακή 
στρατηγική και προσφέρει εγγυημένες λύσεις από τα πρώτα βήματα των επιχειρήσεων ή ομίλων που επιθυμούν την εξάπλωση τους 
και την είσοδο τους σε αυτές τις αγορές. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ξεκινώντας από την έρευνα αγοράς, την ολοκληρωμένη 
μελέτη και την κατάρτιση Business Plan και την ίδρυση της εταιρείας έως την ενοικίαση ή κατασκευή των απαιτούμενων για την 
δραστηριότητα εγκαταστάσεων και την αξιολόγηση πρόσληψης προσωπικού. Συνοπτικά οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι:
• Νομικές • Λογιστικές • Ελεγκτικές • Συμβουλευτικής επιχειρήσεων 
Νομική προστασία και υποστήριξη σε όλες τις βαθμίδες των δικαστηρίων Εμπορικού & Ποινικού Δίκαιου.
Αναλαμβάνουμε επίσης την εκπροσώπησή σας στην σύναψη ειδικών συμφωνιών με άλλες εταιρείες και στην εκπόνηση πάσης 
φύσεως ειδικών αδειών από τις αρχές που απαιτεί η εργασία σας για την έναρξη της δραστηριότητάς της.
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Contact Person Ms. Maria Baliouska

Address
Rr. Nazmi Rushiti, Godina 8, Pranë 
maternitetit “Koço Gliozheni”, 
Tiranë 

Tel. number (+355) 4 2450522

Fax (+355) 4 2450522

E-mail mbaliouska@yahoo.gr

Web Page -

Company profile  
Kitchenware, house ware, hygiene products, baby food, cosmetics. Production, distribution, import - export trading. 

Përshkrimi i biznesit  
Artikuj për përdorim shtepiak, produkte të higjienes personale, ushqime bebesh, produkte kozmetike. Prodhim, përfaqesi, tregti 
import-eksport.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Είδη οικιακής χρήσης, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές, καλλυντικά. Παραγωγή, αντιπροσωπείες, εισαγωγικό - 
εξαγωγικό εμπόριο.

LIFE CARE NANNYS Sh.p.k.

Business Sector Trading

Year established 2007

No of Employees -

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Kristaq Gjoka

Address Blv. Bajram Curri, Pall.114, kati 
II,Tirane

Tel. number (+355) 4 2242745

Fax -

E-mail info@londonli.al

Web Page www.londonli.al

Company profile  
London Language Institute offers a wide range of courses, each tailor-made to fit your needs. Our courses are expertly 
coordinated and professionally delivered to help build students’ confidence in continually increasing their proficiency of the 
English language.

Përshkrimi i biznesit  
LLI ofron një gamë të gjerë kursesh, secili i krijuar për t’ju përshtatur sa më mirë kërkesave dhe nevojave tuaja. Mësimet janë të 
organizuara duke u bazuar në një kombinim të burimeve të ndryshme dhe studentëve u jepen mundësi të shumta për përdorimin 
e njohurive të reja ndërsa përfshihen në situata të cilat rrisin interesin dhe motivimin.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Το London Language Institute προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων, προσαρμοσμένων για να ταιριάζουν στις ανάγκες σας. 
Τα μαθήματά μας είναι άρτια συντονισμένα και παραδίδονται από τους κατάλληλους επαγγελματίες, ώστε να βοηθήσουν στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης των μαθητών στην συνεχόμενη αύξηση των γνώσεών τους της αγγλικής γλώσσας.

LONDON LANGUAGE INSTITUTE

Business Sector English Language Courses

Year established 2000

No of Employees 7

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Anastasios Mavrakis

Address Rr. Sami Frasheri, Pallati TID, Hyrja 
H, Kati 4, Apt. 2, Tirane, Albania

Tel. number (+355) 692060150

Fax -

E-mail tmavrakis@mamidoil.com

Web Page -

Company profile  
Mamidoil Albania’s sh.a. line of business is storage, transport and trade of petroleum-based products in Albania and it is owned 
100% by Mamidoil Jetoil S.A. A state of the art tank farm with a capacity of 12.000 m3 has been built in the Port of Durres to serve 
the distribution of these products in Albania through the existing network.

Përshkrimi i biznesit  
Kompania MAMIDOIL Sh.A. e Shqipërisë është një kompani me aktivitet magazinimin, transportin dhe tregtimin e produkteve të 
naftës në Shqipëri dhe është në pronësi 100% të kompanisë Mamidoil Jetoil Sh.A. Disponon depozita me kapacitet prej 12.000 
m3 në Portin e Durrësit për shpërndarjen e produkteve në Shqipëri nëpërmjet rrjetit ekzistues.

Περιγραφή της επιχείρησης  
H Mamidoil Αλβανίας είναι εταιρεία η οποία ασχολείται με την αποθήκευση, τη μεταφορά και το εμπόριο πετρελαϊκών προϊόντων  
στην Αλβανία και ανήκει 100% στην Mamidoil Jetoil Α.Ε. Διαθέτει δεξαμενές χωρητικότητας 12.000 m3, στο λιμάνι του Δυρραχίου 
για την εξυπηρέτηση της διανομής των προϊόντων αυτών στην Αλβανία μέσω του υπάρχοντος δικτύου.

MAMIDOIL ALBANIAN Sh.a.

Business Sector Wholesale petroleum trading

Year established 1999

No of Employees 2

Invested Capital 1�144�280�000 ALL

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece

MAMIDOIL JETOIL GREEK 
PETROLEUM COMPANY A.E.
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Contact Person Mr. Artur Paço

Address
European Trade Center 4th Floor, 
Office Number 4&5 Blv., Bajram 
Curri Tirana, Albania

Tel. number (+355) 4 2222745

Fax (+355) 4 2221793

E-mail info@mscalbania.com

Web Page www.mscalbania.com

Company profile  
Today, MSC operates a global maritime fleet of 459 container vessels with an unparalleled service network via dedicated 37.500 
employees and 480 own offices throughout the world, serving the 6 continents and calling at 316 ports through 200 direct and 
combined weekly liner services. MSC Albania Sh.p.k. acts as a sub-agent of MSC Greece S.A. and is a market pioneer in the 
broader Albanian and Balkan territory which it controls. Since its establishment in January 2008, the Shipping Company has 
introduced to the local market upgraded worldwide container transport services. MSC Albania Sh.p.k is the market leader in 
containerized transportation. The Head office is located in Tirana and a second office operates in Durres, as port agent, which 
is responsible for managing all operations activities at the Container Terminal when the MSC vessels are calling Durres Port.

Përshkrimi i biznesit  
Sot, M.S.C administron një flotë globale detare prej 459 anije kontenierësh, me një rrjet shërbimi të pakrahasueshëm, staf prej 
37,500 punonjësish te përkushtuar dhe 480 zyra në të gjithë botën, duke shërbyer në të 6 kontinentet dhe duke prekur 316 porte 
nëpërmjet 200 shërbimeve të drejtpërdrejta dhe të kombinuara javore. M.S.C Albania Sh.p.k. vepron si një nën-agjent i M.S.C 
Greece S.A. dhe është lider në tregun Shqiptar dhe më gjërë në atë të Ballkanit. Që nga themelimi i saj në Janar 2008, kompania 
e transportit detar ka sjellë në tregun lokal shërbimin e transportit mbarëbotëror me kontenier. MSC Albania Sh.pk është lider 
tregu në transportin me kontenier. Zyra qëndrore është e vendosur në Tiranë dhe një zyrë e dytë vepron në Durrës si agjent 
porti, e cila është përgjegjëse për menaxhimin e të gjitha aktiviteteve operacionale në Terminalin e Konteniereve kur anijet e 
M.S.C-s mbërrijnë në portin e Durrësit.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Σήμερα, η MSC λειτουργεί συνολικά ένα ναυτιλιακό στόλο 459 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μέσω ενός παγκόσμιου 
δικτύου που απαρτίζεται από 480 ιδιόκτητα γραφεία και στελεχώνεται από 37.500 μόνιμους υπαλλήλους. Τα πλοία της εταιρείας 
εξυπηρετούν τις 6 ηπείρους, καταπλέουν σε 316 λιμάνια σε όλο τον κόσμο και σε εβδομαδιαία βάση ανταποκρίνονται σε 200 
άμεσες τακτικές ναυτιλιακές γραμμές. Η MSC Albania Sh.pk λειτουργεί ως ναυτιλιακός πράκτορας της MSC Greece S.A. και είναι 
πρωτοπόρος στην αγορά της Αλβανίας και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων την οποία και ελέγχει. Είναι ηγέτιδα εταιρεία 
στο κλάδο της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτιών και από την ίδρυσή της, τον Ιανουάριο του 2008, εισήγαγε στην τοπική αγορά 
αναβαθμισμένες ναυτιλιακές υπηρεσίες. Η έδρα της βρίσκεται στα Τίρανα και ταυτόχρονα λειτουργεί ένα δεύτερο γραφείο στο 
Δυρράχιο, το οποίο είναι υπεύθυνο - ως γραφείο λιμένος (port agent) - για την εξυπηρέτηση των πλοίων της MSC και την διαχείριση 
(operations) όλων των δραστηριοτήτων στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (Container Terminal) στο λιμάνι του Δυρραχίου 
(Durres Port).

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (MSC) ALBANIA

Business Sector Maritime - Shipping Transport

Year established 2008

No of Employees 27

Invested Capital 12�000�000 ALL

Yearly average 
business volume 8.200.000 €

Mother company 
in Greece

Mediterranean Shipping 
Company (MSC) Greece
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Contact Person Ms. Ornela Qilimi

Address
Rr. Ismail Qemali, Kulla Samos Tower, 
Kati 4, 8270. Tirana, Albania

Tel. number (+355) 4 2274582

Fax (+355) 4 22 57050

E-mail office@mellon.com.al

Web Page www.mellongroup.com

Company profile  
Mellon Albania, a subsidiary of Mellon Technologies and member of Mellon Group of Companies, was founded in 2003 in Tirana, 
and offers leading front-end and back-end transaction solutions and services to organizations with strong consumer business, 
such as Retail Banks, Public Utilities, Telecommunications Providers and large Private Companies.  Incorporating the Group’s 
international know-how with the company’s local expertise, Mellon Albania is uniquely positioned to address the accelerating 
needs of its customers and the radically changing environment of the country, enabling them to develop a solid, profitable 
business proposition, develop their network and introduce competitive products and services with short time-to-market across 
Albania.  Mellon Albania’s growth, firm cooperation’s and increasing client-base, proves its ability to provide a competitive 
advantage to its customers. 

Përshkrimi i biznesit  
Mellon Albania, bijë e Mellon Technologies dhe anëtare e Grupit të kompanive Mellon, u themelua në vitin 2003 në Tiranë, 
ofron të gjitha produktet dhe shërbimet e Grupit. Duke kombinuar ekspertizën ndërkombëtare të Grupit me specializimin lokal 
që ka zhvilluar kompania, Mellon Albania është në një pozicion unik për të përmbushur nevojat e klientëve të saj, duke u dhënë 
mundësinë për të rritur pjesën e tyre të tregut dhe të përfitimit, për të zhvilluar rrjetin e tyre, të prezantojnë produkte konkurruese 
dhe shërbime në një kohë të shkurtër, në të gjithë Shqipërinë. Zhvillimi i Mellon Albania, partneritetet e qëndrueshme dhe baza 
e zgjeruar e klientëve, demonstrojnë aftësinë e kompanisë të sigurojë avantazh konkurrues për klientët e saj. 

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η Mellon Albania, θυγατρική της Mellon Technologies και μέλος του Ομίλου Εταιρειών Mellon, ιδρύθηκε το 2003 στα Τίρανα, και 
προσφέρει τοπικά το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου, τα οποία και υποστηρίζει με ξεχωριστές, εξειδικευμένες 
ομάδες.  Ενσωματώνοντας τη διεθνή τεχνογνωσία του Ομίλου με την τοπική εξειδίκευση που έχει αναπτύξει η εταιρεία, η  Mellon 
Albania είναι σε μοναδική θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αυξήσουν το 
μερίδιο αγοράς και την κερδοφορία τους, να αναπτύξουν το δίκτυό τους και να λανσάρουν ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες 
με σύντομο χρόνο διάθεσης, για  όλη την Αλβανία.  Η ανάπτυξη της Mellon Albania, οι σταθερές συνεργασίες και η διευρυνόμενη 
βάση πελατών, αποδεικνύουν την ικανότητα της εταιρείας να παρέχει συγκριτικό πλεονέκτημα στους πελάτες της.  

MELLON ALBANIA

Business Sector
Maintenance & Management ATMs & 
Bad Credits

Year established 2003

No of Employees 21

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Spiro Zervos

Address Lagjia 17, Rr. “Viktimat e kenetes 
se Maliqit”, nr. 9

Tel. number (+355) 82245000

Fax (+355) 82245000

E-mail mviglass@gmail.com

Web Page -

Company profile  
Our company is leader in glass processing in Albania. Our activity is extended in all Albanian territory and includes all types of glass 
products. We colaborate with wellknown companies in Italy and Greece. Our motto is to work correctly and with seriousness.

Përshkrimi i biznesit  
Kompania jone eshte lider ne perpunimin e xhamit ne Shqiperi. Veprimtaria jone shtrihet ne te gjithe teritorin e vendit dhe 
mbulojme tere gamen e artikujve te xhamave. Gjithashtu bashkepunojme me firma te mirenjohura ne Itali dhe Greqi. Motoja 
jone eshte korektesi dhe seriozitet ne punen qe bejme.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η εταιρία μας είναι πρωτοπόρος στην επεξεργασία γυαλιού στην Αλβανία. Οι δραστηριότητές μας εκτείνονται σε όλη την επικράτεια 
της χώρας και καλύπτουν όλο το φάσμα των υαλοπινάκων. Επίσης, συνεργάζεται με γνωστές εταιρείες στην Ιταλία και την Ελλάδα. 
Μοναδικός μας στόχος η ακρίβεια και η σοβαρότητα στην εργασία που εκτελούμε.

METAL VETRO ITALIANA & CO

Business Sector Glass processing and trade

Year established 2005

No of Employees 10

Invested Capital 500.000 €

Yearly average 
business volume 50�000�000 ALL

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Ms. Mirela Tesho

Address Rr, Ismail Qemali, Pallati “Samos 
Tower” Tirane Albania

Tel. number (+355) 4 2223254

Fax (+355) 4 2234572

E-mail mirela.tesho@mobal.al

Web Page www.mshop.al

Company profile  
MOBAL is established as the biggest distributor and strategic partner of AMC (Deutsche Telekom Subsidiary) in Albania. Under 
the commercial distinctive title of M-SHOP, MOBAL has developed the biggest retail network in Albania, with more than 100 
shops, plus 70 sale points (M CELLULAR SHOPS). MOBAL is the development of QUEST ALBANIA S.A. which was established in the 
Albanian Market since 2000, along with the launching of Mobile Telephony in the country. The network expansion is based on 
own as well as franchise shops. The proper way of spreading the chain, besides the shops operation, is a key issue and number 
one priority for the company. We select very carefully the points of presence, taking into consideration multiple criteria in order 
to assure high standards and operative requirements. The result is that more than 600.000 visitors per month are experiencing 
our high quality customer service. The shops are coordinated, controlled and supported from our modern offices in the center 
of Tirana at Samos Tower building. The long lasting business activity, in conjunction with the human and customer oriented 
approach, along with the excellent organization and the positive financial results, have made MOBAL today one of the most 
active and fastest growing Albanian companies. 

Përshkrimi i biznesit  
MOBAL eshte distributori me i madh dhe partner strategjik i AMC (Deutsche Telekom Subsidiary) ne Shqiperi. Me emertimin tregtar 
M-Shop, MOBAL ka zhvilluar rrjetin me te madh tregtar ne Shqiperi me me shume se 100 dyqane dhe me mbi 70 pika shitjeje (M 
Cellular Shops). MOBAL eshte vazhdimesi e Quest Albania sh.a e cila ka filluar aktivitetin e saj qe ne vitin 2000 bashke me zanafillen 
e Telefonise Celulare ne Shqiperi. Zgjerimi i rrjetit eshte i bazuar si ne Own Shops ashtu edhe ne dyqane me nenagjente. Qellimi 
kryesor dhe paresor i kompanise eshte shperndarja e duhur e rrjetit te dyqaneve dhe funksionimi normal i tyre. Ne zgjedhim me 
kujdes pikat e prezences sone, duke marre parasysh kritere te shumta ne menyre qe te sigurojme standarde te larta per sherbimin 
tone. Rezultati eshte; mbi 600.000 vizitore ne muaj, eksperimentojne sherbimin tone cilesor ndaj klientit. Dyqanet koordinohen, 
kontrollohen dhe mbeshteten nga departamentet e zyres sone moderne qe ndodhet ne qender te Tiranes, tek pallati “Samos 
Tower”. Aktiviteti i gjate ne kohe ne lidhje me trajtimin e abonenteve, bashke me organizimin e shkelqyer dhe me rezultatet 
pozitive financiare kane bere qe MOBAL te jete sot nje nga kompanite Shqiptare me aktive dhe me rritje mjaft te shpejte.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η MOBAL είναι ο μεγαλύτερος διανομέας και στρατηγικός συνεργάτης της AMC (Deutsche Telekom Subsidiary) στην Αλβανία. 
Με τον εμπορικό τίτλο M-SHOP, η MOBAL έχει αναπτύξει το μεγαλύτερο εμπορικό δίκτυο στην Αλβανία, με περισσότερα από 100 
καταστήματα και πάνω από 70 σημεία πώλησης (M CELLULAR SHOPS). Η MOBAL είναι η συνέχεια της QUEST ALBANIA S.A., η οποία 
ιδρύθηκε στην Αλβανία το 2000, μαζί με την είσοδο της Κινητής Τηλεφωνίας στην χώρα. Το δίκτυο αποτελείτε από καταστήματα 
ιδιόκτητα και francise. Ο σωστός τρόπος ανάπτυξης της αλυσίδας καταστημάτων και η λειτουργία τους, είναι το σημείο-κλειδί της 
εταιρείας και η πρώτη της προτεραιότητα. Διαλέγουμε προσεκτικά τα σημεία παρουσίας μας, λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλούς 
παράγοντες που θα καθορίσουν και θα εξασφαλίσουν τα υψηλά standards της λειτουργίας μας. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω 
είναι οι 600.000 επισκέπτες τον μήνα οι οποίοι απολαμβάνουν τις υψηλές υπηρεσίες εξυπηρέτησης. Τα καταστήματα και όλες οι 
υπηρεσίες διοικούνται, ελέγχονται και υποστηρίζονται από τα κεντρικά γραφεία στο κέντρο των Τιράνων στο υπερσύγχρονο 
κτίριο Samos Tower. Η διάρκεια των επιχειρήσεων στον χρόνο και η έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, καθώς και η εξαιρετική 
οργάνωση, με τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα, έχουν κάνει την MOBAL να είναι σήμερα μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 
εταιρείες στην Αλβανία.

MOBAL ALBANIA S�A

Business Sector Telecomunication

Year established 2007

No of Employees 52

Invested Capital 1.200.000 €

Yearly average 
business volume 25.000.000 €

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Jorgo Lloli

Address Jorgucat - Gjirokaster - Albania

Tel. number (+355) 692055490

Fax (+355) 8 8490825

E-mail mobilaloli@yahoo.gr,  info@
mobilalloli.gr

Web Page www.mobilalloli.gr

Company profile  
Mobila Lloli SH.P.K  was created  in 1994 by brothers George Llolis and Fotakis Loli located  in Georgoutsates Gjirokastra. The 
company’s products are available in major cities of Albania and with Export in Greece , having the assets of collaborations with 
many well-known , branded enterprises constitute the greatest proof of the consistency and reliability. The ongoing development 
of “Mobila Lloli SH.P.K” stems from  the triptych , specialization - quality - service. Having the customer always in the limelight , 
we produce , ergonomic and quality products at competitive prices , with immediate and continuous customer support . The 
skilled manpower , the well- organized department of Research and Development for the continuous expansion of our products 
and the continued investment in  technology are the ingredients of our success . The company aims is to offer high quality at 
competitive prices , with reliability and consistency in supplies , finding ideal solutions . These elements constitute the competitive 
advantage of Mobila Lloli SH.P.K

Përshkrimi i biznesit  
““Mobila Lloli Sh.p.k” u krijua me 1994 nga vëllezërit Jorgo dhe Fotaq Lloli në Jorgucat të rrethit të Gjirokastrës. Mobiljet e 
kompanisë shpërndahen në të gjithë territorin e Shqipërisë me eksport edhe në Greqi. Bashkëpunojmë me firmat më të njohura. 
Kjo tregon konseguencën tonë në treg. Zhvillimi ynë i vazhdueshëm buron nga: Specifikimi, Cilesia, dhe Shërbimi më i mirë për 
klientin. Prodhojmë mobilje cilësorë dhe ju afrojmë në çmime reale fabrike. Stafi ynë i specifikuar dhe sektori  Kërkim dhe Zhvillim 
për përhapjen e gamës të mobiljeve tona si dhe investimi në teknologji janë përbërës të suksesit tonë. Qëllimi i kompanisë sonë 
është  të afrojë cilësi të lartë në çmime konkuruese.  Karakteristikat e mësipërme rezultojnë avantazhin konkurues të kompanisë 
sonë “Mobila Lloli Sh.p.k”.”

Περιγραφή της επιχείρησης  
H Μοbila Lloli A.E ιδρύθηκε το 1994 από τους Αδελφούς Γιώργο και Φωτάκη Λώλη και εδρεύει στους Γεωργουτσάτες Νομού 
Αργυροκάστρου. Τα προϊόντα της εταιρίας διατίθενται στις μεγαλύτερες πόλεις της  Αλβανίας και Εξαγωγή και στην Ελλάδα , 
έχοντας στο ενεργητικό της συνεργασίες με πολλές γνωστές, επώνυμες επιχειρήσεις που αποτελούν την μεγαλύτερη απόδειξη 
της συνέπειας και αξιοπιστίας της. Η διαρκείς ανάπτυξη της “Μοbila Lloli Ε.Π.Ε” πηγάζει από την πιστή τήρηση του τρίπτυχου, 
εξειδίκευση-ποιότητα-εξυπηρέτηση. Έχοντας πάντα τον πελάτης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, παράγουμε, εργονομικά 
και ποιοτικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, με συνεχή και άμεση υποστήριξη των πελατών της. Το εξειδικευμένο ανθρώπινο 
δυναμικό, το άρτια οργανωμένο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης για την συνεχή διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων και η 
συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία αιχμής είναι τα συστατικά της επιτυχίας μας. Στόχος της εταιρείας είναι, να προσφέρει υψηλή 
ποιότητα σε ανταγωνιστικές τιμές, με αξιοπιστία και συνέπεια στις παραδόσεις, την εξεύρεση ιδανικών λύσεων. Τα παραπάνω 
στοιχεία αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Μοbila Lloli E.Π.E.

MOBILA LLOLI Sh.p.k.

Business Sector Manufacture Furnitures

Year established 1993

No of Employees 5

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Neritan Ymeri

Address Rruga Petrit Radovicka, Tirana, 
Albania 

Tel. number (+355) 699638893, 
(+355) 685421427

Fax -

E-mail ndsalbania@yahoo.com

Web Page www.facebook.com/NDSAlbania

Company profile  
Licking Blocks, Food Suplements & Premixes. Milk replacers, pet foods, disinfectants, care products and veterinary tools.

Përshkrimi i biznesit  
Nutrient Blegtoralë të domosdoshme në stalla. Blloqe lëpirëse, premikse balancuese, zëvëndësues qumështi, ushqime kafshësh 
shtëpiake, mjete veterinare, dizinfektantë. Të ushqyerit me zgjuarsi, sukses në blegtori. 

Περιγραφή της επιχείρησης  
Κτηνοτροφικές πλάκες λείξεως και προ-μίγματα ιχνοστοιχείων και βιταμινών (ισορροπιστές), κτηνοτροφικά γάλατα, τροφές 
κατοικίδιων, απολυμαντικά, κτηνιατρικά εργαλεία. Μια έξυπνη διατροφή για επιτυχία στην κτηνοτροφία.

NDS NUTRIENT E DOMOSDOSHEM NE STALLA

Business Sector Import of Livestock / Agricultural 
supplements & products

Year established 2015

No of Employees 2

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece Sinhellas (Salt Inclusive Nutriments)
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Contact Person Ms. Theologiti

Address Rr. Riza Cerova, Pallati “Colombo” 
1, Tirane, Albania

Tel. number (+355) 698718426

Fax -

E-mail info@panairindertime.al

Web Page www.panairindertime.al 
www.klimathermika.al

Company profile  
Established and well known in its field, NEW GENESIS (www.newgenesis.gr) is organizing Exhibitions and Conferences, Business 
Delegations and B2B meetings as well as working as Advertising Company for many years now with many successful exhibitions in 
its portfolio in the Balkan countries. New Genesis has organized with success for 3 years in a row the NDERTIME (CONSTRUCTIONS 
ALBANIA) exhibition, referring in the field of construction as well the BEAUTY BALKAN exhibition, in the field of beauty and others 
in different fields. New Genesis’s activities, its knowledge after the years of experience in organizing high level events and in the 
advertising industry, its responsibility and its credibility financially and no, have ranked the company as one of the top companies 
in the International exhibition industry.

Përshkrimi i biznesit  
Kompania New Genesis (www.newgenesis.gr) është një kompani organizatore panairesh dhe konferencash me vjet eksperiencë 
në fushën e saj dhe organizon panaire, me një sukses të vecantë, në vende të ndryshme si Shqipëria, Greqia, Qipro, Turqia, Irak 
etj. më të besueshme për kompanitë që dëshirojnë të operojnë në Shqipëri dhe gjerësisht në Ballkanin Perëndimor. Pas panairit 
mjaft të suksesshëm Constructions Albania 2012, vazhdojmë organizmin e Panairit Constructions Albania-Ndërtime 2013-2014, 
i cili rikthehet me një gamë të gjerë produktesh e shërbimesh, me besim të plotë se tashmë përbën zgjidhjen. Më 12 dhe 13 
Prill 2014 u realizua Panairi i ri i kompanisë New Genesis në Hotel Sheraton, i pari dhe i vetmi Panair Ndërkombëtar i Bukurisë në 
Shqipëri, BEAUTY BALKAN 2014. Panairi u kurorëzua me sukses të plotë duke arritur qëllimin që kishte vënë kompania organizatore 
për të organizuar eventin absolut të Bukurisë në ‘’zemrën’’ e Tiranës. Qëllimi i New Genesis është të krijojë panaire të reja me 
interes të madh tregtar.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Εδραιωμένη και πλέον γνωστή στον τομέα της, η NEW GENESIS (www.newgenesis.gr) οργανώνει εκθέσεις και συνέδρια, Επιχειρηματικές 
Αποστολές καθώς και εργάζεται ως Εκδότης και Διαφημιστική Εταιρία για πολλά χρόνια τώρα με πολλές επιτυχημένες εκθέσεις 
στο portfolio της στις χώρες των Βαλκανίων. Η New Genesis διοργανώνει με επιτυχία για 3 χρόνια στη σειρά την έκθεση NDERTIME 
(CONSTRUCTIONS ΑΛΒΑΝΙΑ) στον τομέα των κατασκευών, καθώς και την έκθεση BEAUTY BALKAN στον τομέα της ομορφιάς και 
άλλες σε διάφορους τομείς. Οι δραστηριότητες της New Genesis, οι γνώσεις της, μετά από χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση 
εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου και στον τομέα της διαφήμισης, την ευθύνη και την αξιοπιστία της οικονομικά και μη, έχουν κατατάξει 
την εταιρεία ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες στη διεθνή εκθεσιακή βιομηχανία.

NEW GENESIS Sh.p.k.

Business Sector
Organizing Exhibitions - 
Conferences - B2B Meetings - 
Delegations

Year established -

No of Employees 1

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece New Genesis Co�
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Contact Person Mr. Dimitrios Papadopoulos

Address -

Tel. number (+355) 4 4813133

Fax (+355) 4 2272576

E-mail dimitrios.1.papadopoulos@nsn.
com

Web Page www�nsn�com

Company profile  
Nokia Solutions and Networks is the world’s specialist in mobile broadband. From the first ever call on GSM, to the first call on 
LTE, we operate at the forefront of each generation of mobile technology. Our global experts invent the new capabilities our 
customers need in their networks. We provide the world’s most efficient mobile networks, the intelligence to maximize the value 
of those networks, and the services to make it all work seamlessly. With headquarters in Espoo, Finland, we operate in over 120 
countries and had net sales of approximately 11.3 billion euros in 2013. NSN is wholly owned by Nokia Corporation.

Përshkrimi i biznesit  
Nokia Solutions & Networks është një ekspert në botën e broadband internet. Që nga thirrja e parë në GSM, deri në thirrjen e 
parë në LTE, ne operojmë në linjën e parë të çdo brezi të teknologjisë celulare. Ekspertët tanë shpikin mundësi të reja që klientët 
tanë kanë nevojë në rrjetet e tyre. Ne ofrojmë rrjetet më efikase celulare në botë, ekspertizën që maksimizon vlerën e këtyre 
rrjeteve dhe shërbimeve me qëllim që të kryhen të gjitha funksionet pa pengesa e vështirësi. Ajo ka seli në Espoo të Finlandës, 
dhe degë në më shumë se 120 vende. Shitjet neto arrijnë në rreth 11,3 miliardë Euro bazuar në të dhënat e vitit 2013. Kompania 
NSN është në pronësi të plotë të Nokia Corporation.

Περιγραφή της επιχείρησης  
H Nokia Solutions & Networks είναι ειδικός στον κόσμο της κινητής ευρυζωνικότητας. Από την πρώτη κλήση σε GSM, μέχρι την 
πρώτη κλήση σε LTE, λειτουργούμε στην πρώτη γραμμή κάθε γενιάς τεχνολογίας κινητών. Οι εμπειρογνώμονές μας εφεύρουν 
νέες δυνατότητες που οι πελάτες μας χρειάζονται στα δίκτυά τους. Παρέχουμε τα πιο αποτελεσματικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 
στον κόσμο, τεχνογνωσία που μεγιστοποιεί την αξία των εν λόγω δικτύων, και τις υπηρεσίες για να γίνονται όλες οι λειτουργίες 
απρόσκοπτα. Έχει έδρα στην Espoo της Φινλανδίας και υποκαταστήματα σε περισσότερες από 120 χώρες. Οι καθαρές πωλήσεις 
ανέρχονται σε περίπου € 11,3 δισ., με βάση τα στοιχεία του 2013. Η NSN ανήκει εξ’ ολοκλήρου στη Nokia Corporation.

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS BRANCH OPERATIONS OY, ALBANIA 

Business Sector Telecommunications

Year established -

No of Employees 7

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Company profile  
It overshadows all others! For many years, NYFAN S.A. has been a leader in the shade industry. Its products are distinguished by 
their unsurpassable quality, high durability and perfect application, thanks to their cutting-edge manufacturing technology. Its 
goal is to offer an increasing number of integrated services by continually expanding its activities. The NYFAN name is synonymous 
with assurance, high quality, confidence, sound cooperation and flawless service. Its exclusive collaboration with the leading 
manufacturer TenCate is a strong relationship with no… shady areas. TenCate is one of the largest manufacturers of fabrics and 
materials for specialised uses and produces all of its famed NYFAN TenCate awning and tent fabrics at its facility in Holland.

Përshkrimi i biznesit  
NYFAN. Nën.hijen e suksesit. NYFAN TEN CATE: Copa tende, tenda dielli, sisteme për mbrojtjen nga dielli dhe të hijes, sisteme të 
hapjes dhe mbylljes së tendave mekanike, elektrike dhe automatike. Nga bari sintetik i terracave më të mëdha sportive në botë 
deri tek veshjet e Austronatëve të NASA, kudo ndeshim firmën TEN CATE. Një emër i cili vazhdimisht investon në kërkime shkencore, 
me qëllimin e realiziomit të lëndëve të para dhe teknikave që garantojnë gjithmonë më shumë cilësinë dhe funksionalitetin e 
produkteve të saj me lëndë të para që. bëjnë diferencën. Kompania TEN CATE në vazhdim të pandërprera të përpjekjeve të 
saj shumë vjeçare, për të siguruar cilësinë dhe standart të produkteve dhe shërbimeve kundrjet klienteve, është certifikuar për 
cilësinë e prodhimit dhe Ambientalist STANDARTS si: ISO 9001 dhe ISO 14001. Njëkohësisht, ka marrë certifikatë për prodhime 
ekologjike me Oeko- Tex Standart 100 (copa të besueshme, të përjashtuara nga mbetje të dëmshme) dhe ka marrë çmimin 
Margaritë Ekologjike.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Επισκιάζει όλα τα άλλα! Η NYFAN ALBANIA. εδώ και χρόνια κατέχει ηγετική θέση στα είδη σκίασης. Τα προϊόντα της διακρίνονται για 
την αξεπέραστη ποιότητα, την μεγάλη αντοχή και την απόλυτη εφαρμογή χάρη στην προηγμένη τους κατασκευαστική τεχνολογία. 
Στόχος της, επεκτείνοντας συνεχώς τις δραστηριότητες της, είναι να προσφέρει όλο και περισσότερες και πιο ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες.

NYFAN ALBANIA 

Contact Person Mr. Leonidha Komino

Address Autostrada Tiranë- Durrës, km 6 
Tiranë, Albania

Tel. number (+355) 692083613

Fax -

E-mail info@nyfan.al

Web Page www.nyfan.al

Business Sector

Sun tents, sun and shadow 
protection systems, opening and 
closing systems of mechanical, 
electrical and automatic tents.

Year established 2004

No of Employees 5

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece NYFAN A.B.E.E
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Contact Person Ms. Alma Christopoulou Μarko 

Address Rr. 4 Dëshmorët, Nr. 114,Tirana, 
Albania 

Tel. number +355 69 21 62 995 

Fax -

E-mail almamarko@hotmail.com

Web Page -

Company profile  
The company OFFICIAL TRANSLATIONS has over 20 years of experience in providing official translations. 
The Certified by the Ministry of Justice of Albania translator is native speaker in Albanian and Greek language and is specialized 
in the terminology of legal, commercial and technical texts. 

Përshkrimi i biznesit  
Shoqëria OFFICIAL TRANSLATIONS ka eksperiencë mbi 20vjeçare në ofrimin e shërbimeve të përkthimit. Përkthyesja e zyrtarizuar 
nga Ministria e Drejtësisë së Shqipërisë njeh gjuhën shqipe dhe atë greke si gjuhë të nënës dhe është e specializuar në përkthimin 
e materialeve juridike, tregtare, teknike etj. 

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η εταιρεία OFFICIAL TRANSLATIONS διαθέτει πολύχρονη, άνω των 20 ετών, εμπειρία στην παροχή επίσημων μεταφράσεων. 
H πιστοποιημένη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αλβανίας μεταφράστρια κατέχει την αλβανική και την ελληνική γλώσσα, ως 
μητρικές και εξειδικεύεται στην ορολογία νομικών, εμπορικών και τεχνικών κειμένων. 

OFFICIAL TRANSLATIONS 

Business Sector Official Translations 

Year established 2016

No of Employees 1

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Elias Mavidis

Address Rr. Abdyl Frasheri, EGT Tower, 
P.11/1, K.III Tiranë, Albania

Tel. number (+355) 4 2247533

Fax -

E-mail ogilvy.albania@ogilvy.com

Web Page http://ogilvyalbania.com

Company profile  
Ogilvy Albania was established in 2006 and in late 2009, it became part of the Ogilvy Group Greece. Today, it is considered 
to be among the 3 largest advertising agencies in the Albanian industry, providing a wide range of services such as strategic 
marketing, creative and design applications, digital/online services, BTL activations, print and audiovisual production and Media 
Planning, Buying and Research. It is the only agency in the region, that has won a Cannes “”Gold Lion Award”” in 2008.

Përshkrimi i biznesit  
Ogilvy Albania është themeluar në vitin 2006 dhe në fund të 2009, u bë pjesë e Grupit Ogilvy të Greqisë. Sot, ajo konsiderohet 
si një ndër tre agjensitë më të mëdha të reklamave në industrinë Shqipëtare, duke ofruar një gamë të gjerë shërbimesh, të tilla 
si: strategji marketingu, zgjidhje kreative dhe dizajn të nivelit të lartë, shërbime dixhitale/online, aktivitete BTL, prodhime shtypi 
dhe audio-vizuale si dhe Planifikim/Blerje të Mediave, dhe Studim Tregu. Ogilvy Albania është agjensia e vetme në rajon e cila 
ka fituar “Golden Lion”” në festivalin botëror të reklamave në Kanë në vitin 2008.”

Περιγραφή της επιχείρησης  
H Ogilvy Albania ιδρύθηκε το 2006 και στα τέλη του 2009, ενώθηκε με το δίκτυο της Ogilvy στην Ελλάδα. Σήμερα, θεωρείται μία από 
τις 3 μεγαλύτερες εταιρίες στην Αλβανική αγορά, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως στρατηγικό μάρκετινγκ, υψηλού 
επιπέδου δημιουργικές και σχεδιαστικές λύσεις, digital/online υπηρεσίες, BTL δράσεις, έντυπες και οπτικοακουστικές παραγωγές, 
καθώς και Media Planning, Buying και Έρευνες Αγοράς. Είναι η μοναδική εταιρία στην ευρύτερη περιοχή που έχει κερδίσει “”Χρυσό 
Λιοντάρι”” στο παγκόσμιο διαφημιστικό φεστιβάλ στις Κάννες το 2008.

OGILVY & MATHER ALBANIA

Business Sector Advertising

Year established 2006

No of Employees 20

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece Ogilvy & Mather Greece
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Contact Person Mr Filippos Mitromaras,  
Mr Aranit Cuka

Address Rr. Myslym Shyri, Pall. Blloku 1, Shk. 
3, Kati 1, Ap. 50, Tirana

Tel. number +35544316338, +355694845239

Fax -

E-mail Filippos.mitromaras@yahoo.gr;   
aranitcuka@gmail.com

Web Page -

Company profile  
The company OPTIC STORE Sh.p.k  is a subsidiary of FILIPPOS MITROMARAS & CO established in Greece since 2000 numbering 6 
shops in main cities : 2 in Athens, 2 in Volos, 1 in Salonia and 1 in Skopelos island.  Expanding its activities in the Albanian market 
founded the first shop in the Albanian market on August 2014 at Tirana. In our shops customers will find a wide variety of original 
branded sunglasses and eyeware glasses,  contact lenses and liquids for contact lensens as well as a special department for 
children. The company OPTIC STORE Sh.p.k  is a subsidiary of FILIPPOS MITROMARAS & CO established in Greece since 2000 
numbering 6 shops in main cities : 2 in Athens, 2 in Volos, 1 in Salonia and 1 in Skopelos island.  Expanding its activities in the 
Albanian market founded the first shop in the Albanian market on August 2014 at Tirana. In our shops customers will find a wide 
variety of original branded sunglasses and eyeware glasses,  contact lenses and liquids for contact lensens as well as a special 
department for children. 

Përshkrimi i biznesit  
Firma Optik Stores sh.p.k  është filial I firmës FILIPPOS MITROMARAS & CO që u formua në Greqi në vitin 2000 dhe zotëron 6 dyqane 
në qytete të medha të Greqisë: 2 në Athinë, 2 në Volos, 1 në Selanik, 1 në ishullin e Skopelos. Duke zgjeruar veprimtarinë e saj 
dhe në tregun Shqiptar hapi dyqanin e parë në Tiranë në Gusht  2014. Në dyqanin tonë ne tregtojmë një gamë të madhe 
origjinale të brandeve të njohura  syzesh dielli, optike, lente kontakti, solucione për lente kontakti si dhe një gamë të madhe me 
artikuj për fëmijë.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η εταιρία OPTIC STORE Sh.p.k  είναι θυγατρική της ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2000 και αριθμεί 
6 καταστήματα σε μεγάλες πόλεις : 2 στην Αθήνα, 2 στον Βόλο, 1 στην Θεσσαλονίκη και 1 στο νησί της Σκοπέλου. Επεκτείνοντας 
τις δραστηριότητες της στην Αλβανική αγορά ιδρύει το πρώτο κατάστημα τον Αύγουστο του 2014 στα Τίρανα. Στα καταστήματα 
μας διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία γνήσιων επώνυμων γυαλιών ηλίου, οράσεως, φακούς επαφής, υγρά φακών επαφής καθώς 
και ειδικό παιδικό τμήμα. 

OPTIC  STORES Sh.p.k.

Business Sector OPTICAL STORES (retail & 
wholesale)

Year established 2014

No of Employees 3

Invested Capital 70.000 €

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece FILIPPOS MITROMARAS & CO
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Our goal for this year (2014-2015) is the 
production of 8,000 tons of din plus 
pellet (raw material wood only).

WoodPecker LTD, Goranxi, Gjirokaster, Albania, Tel.: 00355 684 054 600
e-mail: info@woodpecker.gr, website: www.woodpecker.gr

In 2011, the idea of creating an efficient, 
excellent quality wood pellet production 
line in South Albania was born. Today, the 
realization of this investment has come to its 
fulfillment and we will be able, after a trial 
period, in mid October to go ahead with our 
first bash.

The investment involves privately owned 
premises of 15,000 square meters including 
buildings, office spaces and auxiliary spaces 
of 1,000 sqm and 150 sqm respectively.
As far as the machinery and equipment is 
concerned, the line consists of state of the 
art units; in particular: shredder, dryer, two 
feeding lines, liquidifier, mixer, pellet mill by 
Kahl, and packing unit.

woodpecker-kataxwrisi.indd   1 12/22/14   2:43 PM
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Contact Person Mr. Vasil Rafti

Address Blv. Bajram Curri, Rr. Ali Demi Nr.4, 
Tiranë-Albania

Tel. number (+355) 692092574

Fax (+355) 4 2234554

E-mail opticarafti@yahoo.com

Web Page -

Company profile  
It is the first private ophthalmology clinic, which has been operated for 25 years in Albania. OPTIKA RAFTI employs specialized 
ophthalmologists, trained in Albania and abroad. It has every kind of optical supplies and equipment, performs examination 
and computerized optometry, using modern scientific methods. 

Përshkrimi i biznesit  
E para optikë private në Shqipëri. Okulistë të specializuar dhe të kualifikuar prej 25 vjetësh brenda dhe jashtë Shqipërisë. Çdo lloj 
recete dhe materiali optik me metodat më shkencore të kohës, vizitë - optimetri të kopjuterizuar.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Είναι το πρώτο ιδιωτικό οφθαλμολογικό ιατρείο, το οποίο λειτουργεί 25 χρόνια στην Αλβανία. Διαθέτει εξειδικευμένους οφθαλμίατρους, 
εκπαιδευμένους στην Αλβανία και στο εξωτερικό. Διαθέτει πλήρη γκάμα οπτικών ειδών, χρησιμοποιεί σύγχρονες επιστημονικές 
μεθόδους, πραγματοποιεί εξετάσεις και οπτομετρία μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

OPTIKA RAFTI

Business Sector Commerce - Optical Services

Year established 1993

No of Employees 3

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Evis Billa

Address Muhamet Gjollesha 58, Tirana, 
Albania

Tel. number (+355) 4 2261381

Fax (+355) 4 2261381

E-mail alb@pappaslift.com

Web Page www.pappaslift.com

Company profile  
We are the leading Greek multinational company in the provision of innovative services and products in indoor transportation. 
The company was founded in 1979. Now it occupies 120 + employees, providing 24/7 telephone center. More than 500,000 
people daily are using PAPPAS products (ISO 9001:2008) in Greece and abroad, alongside top brands like IKEA, OTE, Carrefour, 
Vodafone, National Bank of Greece, etc. We are the only elevators’ company in Greece with its own Innovation Center (PiC 
- PAPPAS Innovation Center). The company’s Greek market-share is constantly growing and its exporting nature has started to 
develop. A subsidiary in Albania, PAPPAS Ashensor, is already operating from 2012; many projects are in the works or already 
completed, in the greater Balkan area, in the UK, in countries of the former Soviet Union and Germany. We ascend safely! What 
about you?

Përshkrimi i biznesit  
Jemi kompania me e madhe nderkombetare Greke me sherbime dhe produkte inovative ne transportin brenda ndertesave. 
Kompania u themelua ne 1979 dhe ka 120+ te punesuar, ofrone mbeshtetje telefonike 24/7. Me shume se 500.000 perdorues 
ne dite levizin me produktet PAPPAS ne Greqi dhe jashte vendi dhe na zgjedhin kompani te medhaja si (IKEA, OTE, Carrefour, 
Eurobank, Vodafone, Banka Pireus, Banka Kombetare e Greqise, Μy Market etj). Kompania e vetme e sherbimit per ashensore 
ne Greqi me Qender Inovacioni (PiC - PAPPAS Innovation Center). Kompania zhvillohet vazhdimisht  prezencen ne tregun e 
Greqise, si dhe ne pjesen e eksportit. Nga 2012 funksionon filial ne Shqiperi (PAPPAS Ashensor) nderkohe jane realizuar projekte 
per ashesnore ne shtete te Ballkanit, ne Britanin e Madhe, ne shtete te ish-Bashkimit Sovjetik dhe ne Gjermani. Ne “Ngjitemi me 
Siguri”! Ju?

Περιγραφή της επιχείρησης  
Είμαστε η κορυφαία Ελληνική πολυεθνική με καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα στις μεταφορές εντός κτιρίων. Η εταιρεία ιδρύθηκε 
το 1979 και πλέον απασχολεί 120+ άτομα προσωπικό, προσφέροντας επίσης τηλεφωνική υποστήριξη 24/7. Πάνω από 500.000 
χρήστες την ημέρα μετακινούνται με προϊόντα PAPPAS (ISO 9001:2008) σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ μας προτιμούν τα κορυφαία 
brands (IKEA, OTE, Carrefour, Vodafone, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, κτλ). Είμαστε η μοναδική εταιρεία υπηρεσιών ανελκυστήρων 
στην Ελλάδα με Κέντρο Καινοτομίας (PiC - PAPPAS Innovation Center). Η εταιρεία αυξάνει διαρκώς το μερίδιο στην Ελλάδα, ενώ 
διαμορφώνει έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα. Από το 2012, λειτουργεί υποκατάστημα στην Αλβανία (PAPPAS Ashensor), ενώ έχουν 
πραγματοποιηθεί έργα ανελκυστήρων στα Βαλκάνια, στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε χώρες τις πρώην Σοβιετικής Ένωσης και στη 
Γερμανία. Εμείς “Ανεβαίνουμε με Ασφάλεια”! Εσείς;

PAPPAS ASHENSOR

Business Sector Elevators’ products and services

Year established 1979

No of Employees 120

Invested Capital 200.000 €

Yearly average 
business volume 4.000.000 €

Mother company 
in Greece PAPPAS elevators 
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Business Sector

Export-import and industrial pro-
cessing of industrial and agricultur-
al goods. Hotel and tourism sector 
services. Coffee - Bar, Restaurant.

Year established 2010

No of Employees 8

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -

Contact Person Ms. Anila Xhaferi

Address Rr. Mustafa Matohiti, Nr. 18 Tirane, 
Albania

Tel. number (+355) 682044491

Fax -

E-mail pastarella.alb@gmail.com

Web Page www.pastarellarestaurant.com

Company profile  
Export-import and industrial processing of industrial and agricultural goods. Hotel and tourism sector services. Coffee - Bar, 
Reastaurant.

Përshkrimi i biznesit  
Eksport-import mallrash industriale, bujqesore dhe perpunim industriale te tyre. Hoteleri-Turizem. Menaxhim Bar-Kafe, Restorant-
Piceri.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Εξαγωγή-εισαγωγή και βιομηχανική μεταποίηση βιομηχανικών και γεωργικών αγαθών. Ξενοδοχείο και παροχή τουριστικών 
υπηρεσιών. Coffee - Bar, Εστιατόριο-Πιτσαρία.

PASTARELLA
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Contact Person Mr. Thanas Qiro

Address
Autostrada Tiranë - Durrës, km 5 Kashar 
Tiranë, Albania

Tel. number (+355) 692051295

Fax -

E-mail thqiro@petcor-al.com,
infoalb@petcor-al.com

Web Page www.petcor-al.com

Company profile  
Initially, Petcor is the exclusive representative of the British firm “IMI Air Conditioning Ltd.”, which manufactures air - conditioning 
arrangements of any type for individual, semi - central and central applications. Then, Petcor establishes and commissions 
workshops for the technical support of the systems it trades and thus acquires soon enough a quite significant standing in the 
newly - developing for the time being air - conditioning market. Steadily taking part in relative tenders, Petcor supplies a plethora 
of air - conditioning systems to public organizations, to several hospitals, to the Armed Forces and generally to the wider Public 
Sector. At the same time, it gives emphasis towards the direction of specialized applications for spaces with special requirements, 
carrying out studies and special air - conditioning arrangement provisions and installations in operating rooms, intensive care 
rooms, laboratories etc.

Përshkrimi i biznesit  
Objekti i aktivitetit Importimi , eksportimi, tregtimi me shumice dhe pakice i pajisjeve klimaterike dhe i aksesoreve te tyre si dhe 
pajisjeve elektomekanike, instalimi , mirembajtja si dhe kryerja e cdo punimi qe ka lidhje me funksionimin e duhur te ketyre 
pajisjeve, pjesemarrje ne ankande dhe tendera.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η Petcor Η/Μ Έργα – Εφαρμογές Κλιματισμού Α.Ε εκτός από τον σχεδιασμό, την υλοποίηση αναλαμβάνει και τη συντήρηση σε 
έργα υποδομής επιχειρήσεων και οργανισμών. Η διαρκής παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, η εφαρμογή αυστηρών 
προδιαγραφών ποιότητας και η συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένους προμηθευτές εξοπλισμού εξασφαλίζουν την παροχή 
άρτιων λύσεων υψηλής αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας, υποστηρίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τις επιδιώξεις και τις ανάγκες 
των πελατών της. Η εταιρία φιλοδοξεί να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία των εξελίξεων, προσφέροντας στην ελληνική αγορά 
υπηρεσίες υψηλού ποιοτικού επιπέδου.

PETCOR INTERNATIONAL S�A

Business Sector Trade, installation and maintenance 
of air-conditioning systems

Year established 2001

No of Employees 3

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece PETCOR S.A

Index
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Contact Person Mr. Ben Petani

Address Autostr. TR-DR Klm.6, Tirane, 
Albania

Tel. number (+355) 692090299

Fax (+355) 4 2406611

E-mail info@pharmaone.al

Web Page www.pharmaone.al

Company profile  
Pharma One was founded in 1998 and is a distributor of pharmaceutical products, OTC, NHP and medical equipment.  Pharma 
One offers its customers excellent service, at any time, wherever they are, with a wide range of products and services of high 
quality.  Pharma One is currently the most successful distributor of pharmaceutical products in Albania, due to the introduction 
of a modern distribution system, which is capable of making high sales volume. In November 2010 Pharma One opened another 
branch in Fier, for quick and quality service in Southern Albania.

Përshkrimi i biznesit  
Pharma One e themeluar në 1998,  është një kompani distribucioni i produkteve farmaceutike, OTC, NHP dhe pajisjeve mjekësore.   
Pharma One ofron për konsumatorët një shërbim të shkëlqyer në çdo kohë kudo që ata janë me një gamë të gjërë produktesh 
dhe me cilësi të lartë.  Pharma One sot është distributori  më i suksesshëm i  produkteve farmaceutike në Shqipëri, kjo e arritur 
përmes ndërtimit të një rrjeti modern shpërndarës të aftë për të realizuar shitje  me volume të larta dhe me shpejtësi.  Në Nëntor 
të 2010 Pharma One hapi degën e saj të Fierit për ti shërbyer sa më shpejt dhe me cilësi tregut në Shqipërinë e Jugut.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η εταιρεία Pharma One ιδρύθηκε το 1998 και είναι εταιρεία διανομής φαρμακευτικών προϊόντων, OTC, ΝΗΡ και ιατρικού εξοπλισμού.  
Η Pharma One προσφέρει στους πελάτες της εξαιρετικές υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, όπου κι αν βρίσκονται, με ένα ευρύ φάσμα 
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.  Η Pharma One σήμερα είναι η πιο επιτυχημένη εταιρεία διανομής φαρμακευτικών 
προϊόντων στην Αλβανία, χάρη στην καθιέρωση ενός σύγχρονου δικτύου διανομής, το οποίο είναι σε θέση να πραγματοποιήσει 
πωλήσεις υψηλού όγκου. Τον Νοέμβριο του 2010 η Pharma One άνοιξε υποκατάστημα στο Φιέρι για γρήγορη και ποιοτική 
εξυπηρέτηση στη Νότια Αλβανία.

PHARMA ONE Sh.p.k.

Business Sector Pharmaceutics

Year established 1998

No of Employees 120

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Νikolaos Frantzis

Address Rr. Elbasanit, Sauk, Lundër, Tiranë

Tel. number (+355) 4 8810280

Fax -

E-mail albania@arsakeio.gr

Web Page www.arsakeio.al

Company profile  
Hellenic-Albanian College - Kindergarten, Primary School, High School

Përshkrimi i biznesit  
Kolegji Greko-Shqiptar - Kopësht, Shkollë 9-vjeçare, Gjimnaz

Περιγραφή της επιχείρησης  
Ελληνο-Αλβανικό Κολέγιο - Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο

PHILEKPAIDEUTIKI ETAIREIA - ARSAKEIO

Business Sector Education

Year established 1836

No of Employees 65

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece PHILEKPAIDEUTIKI ETAIREIA
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Contact Person Andon Rrapokushi, Manager 

Address Njesia Nr. 5, Rruga Donika Kastrioti, 
Pallati 14, Tirana, Albania 

Tel. number (+355) 422 20656 

Fax (+355) 422 23332 

E-mail info@planet-albania.com 

Web Page www.planet-albania.com 

Company profile  
PLANET ALBANIA, member of PLANET GROUP, was established in 2015 to further strengthen PLANET’s dynamic presence in the 
country and in the neighboring region. PLANET ALBANIA builds on the strong international presence and long-standing successful 
experience of PLANET GROUP in supporting public and private organizations to strengthen institutional capacity, implement 
operations improvement and manage complex projects.
 Since 1987 PLANET has been present in most major interventions, transformations and infrastructure investments supporting 
clients across all sectors of the economy and the public sector in Greece as well as in many countries in Europe, Middle East 
and Africa, with a very strong presence in all Balkan States.
For almost two decades PLANET has been actively involved in Albania, undertaking major international donor funded Projects, as 
well as short-term technical assistance assignments in the field of external aid, providing creative advice and practical solutions 
to exploit local potential. 

Përshkrimi i biznesit  
PLANET ALBANIA, anetar i PLANET GROUP, u krijua me 2015 per te forcuar me tej prezencen dinamike te PLANET ne vend dhe ne 
rajonin perreth. PLANET Albania eshte ngritur mbi prezencen e forte nderkombetare dhe ne eksperiencen e gjate te suksesshme 
te PLANET GROUP ne mbeshtetje te organizatave publike dhe private per te forcuar kapacitetin institucional, per te zbatuar 
permiresimin e operacioneve dhe per te menaxhuar projekte komplekse. 
PLANET S.A., ndërrmarja qendrore e PLANET GROUP, është një kompani në pronësi private me aksioner dhe menaxherë të lartë 
Bankën Kombëtare të Greqisë, duke përforcuar më tej profilin dhe perspektivat kryesore të kompanisë. Që nga viti 1987 PLANET 
ka qenë e pranishme në ndërhyrjet më të mëdha, transformimet dhe investimet në infrastrukturë duke mbështetur në të gjithë 
sektorët e ekonomisë dhe sektorin publik.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η Planet Αλβανίας, μέλος της Planet Group, ιδρύθηκε το 2015 για να ενισχύσει περαιτέρω την δυναμική παρουσία της Planet 
στη χώρα και στη γειτονική περιοχή. H Planet Αλβανίας βασίζεται στην ισχυρή διεθνή παρουσία και μακρόχρονη επιτυχή εμπειρία 
της Planet Group, στην υποστήριξη των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την ενίσχυση της θεσμικής τους ικανότητας, την 
υλοποίηση βελτιωτικών λειτουργιών και τη διαχείριση σύνθετων έργων.
Από το 1987 η PLANET έχει παρουσία στις περισσότερες μεγάλες παρεμβάσεις, μετασχηματισμούς και επενδύσεις υποδομών, 
υποστηρίζοντας τους πελάτης της σε όλους τους τομείς της οικονομίας και του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, καθώς και σε πολλές 
χώρες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, με μια πολύ ισχυρή παρουσία σε όλα τα βαλκανικά κράτη.

PLANET ALBANIA 

Business Sector

 Management & ICT Consulting, 
Development Consulting, 
Infrastructure Development, 
Training Delivery

Year established 2015

No of Employees 2

Invested Capital  6.000.000 LEK

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece PLANET S.A. Athens, Greece 

ALBANIA
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Contact Person Mr. Giannis Karakolis

Address Rr.Andon Zako Cajupi, P.32 Kati 6 
Tirana

Tel. number (+355) 4 2273062

Fax (+355) 4 2273062

E-mail g.karakolis@polyeco.gr

Web Page www.polyeco.gr

Company profile  
POLYECO ALBANIA sh.p.k.is a company operating in the field of hazardous waste management. The company was founded in 
2009 and is affiliated with Polyeco S.A., the only fully licensed waste management and recovery industry in Greece. Foreseeing 
and evaluating the opportunities for environmental development in the Balkans region, Polyeco S.A. expanded establishing 
companies in Albania, Serbia, FYROM, Montenegro and Kosovo. The aim of Polyeco companies is the development of new 
methods of waste management, using state-of-the-art equipment and highly qualified personnel. Implementing projects in the 
Balkans, Africa, Central Asia Middle East and cooperating with international organizations (United Nations, World Bank etc.) and 
accredited disposal facilities in Europe, Polyeco is able to manage most waste streams in accordance with the International 
Regulations and Conventions. With the support of Polyeco S.A., POLYECO ALBANIA sh.pk, provides hazardous waste management 
services and offers integrated solutions even for the most complex projects.

Përshkrimi i biznesit  
POLYECO ALBANIA Sh.p.k. ushtron aktivitetin në fushën e menaxhimit të mbetjeve të rrezikshme. Kompania është krijuar në vitin 2009 
nga Polyeco SH.A., industria unike plotësisht e liçensuar e menaxhimit dhe vlerësimit të mbetjeve në Greqi.  Duke parashikuar dhe 
vlerësuar rastet për zhvillim mjedisor në rajonin e Ballkanit, Polyeco SH.A. u shtri duke krijuar kompani në Shqipëri, në Serbi, në FYROM, 
në Mal të Zi dhe në Kosovë. Qëllimi i kompanive të Polyecos është zhvillimi i metodave të reja të menaxhimit të mbetjeve, duke 
përdorur pajisje supermoderne dhe personel të spicializuar.  Me aktivitet në Ballkan, Afrikë, Azinë Qëndrore dhe Lindjen e Mesme 
me bashkëpunim edhe me organizma ndërkombëtarë (Kombet e Bashkuara, Banka Botërore etj.) dhe me instalime të çertifikuara 
të përpunimit të fundit në Europë, Polyeco është në gjendje të menaxhojë  llojin më të gjerë të mbetjeve, në përputhje me Rregullat 
dhe Marrëveshjtet Ndërkombëtare. Me mbështetjen e Plyeco SH.A., POLYECO ALBANIA Sh.p.k., u ofron  klientëve të saj shërbime të 
menaxhimit të mbetjeve të rrezikshme dhe zgjidhje të plota akoma edhe në veprat më të komplikuara. 

Περιγραφή της επιχείρησης  
H POLYECO ALBANIA sh.p.k. δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2009 
από την Polyeco A.E., την μοναδική πλήρως αδειοδοτημένη βιομηχανία διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων στην Ελλάδα. 
Προβλέποντας και αξιολογώντας τις ευκαιρίες για περιβαλλοντική ανάπτυξη στην περιοχή των Βαλκανίων, η Polyeco Α.Ε. επεκτάθηκε 
ιδρύοντας εταιρείες στην Αλβανία, την Σερβία, τα Σκόπια, το Μαυροβούνιο και το Κόσοβο. Στόχος των εταιρειών της Polyeco είναι 
η ανάπτυξη νέων μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. 
Με δραστηριότητα στα Βαλκάνια, την Αφρική, την Κεντρική Ασία και την Μέση Ανατολή και συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς 
(Ηνωμένα Έθνη, Παγκόσμια Τράπεζα κ.α.) και διαπιστευμένες εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης στην Ευρώπη, η Polyeco είναι σε θέση 
να διαχειριστεί τα περισσότερα ρεύματα αποβλήτων, σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς και Συμβάσεις. Με την υποστήριξη 
της Polyeco A.E., η POLYECO ALBANIA Sh.p.k., παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και 
ολοκληρωμένες λύσεις ακόμα και στα πιο περίπλοκα έργα.

POLYECO ALBANIA Sh.p.k.

Business Sector Waste management

Year established 2009

No of Employees 2

Invested Capital 2�763�600 ALL

Yearly average 
business volume 12.899.453,89 ALL

Mother company 
in Greece POLYECO S.A.
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Contact Person Mr. Adrian Shehu

Address
Bulevardi “Zogu i Pare”, Pall. 
Edikom, Kati 10, Ap 10/E. Tirana, 
Albania

Tel. number (+355) 4 2258065

Fax -

E-mail info@printec.al

Web Page www.printec.al

Company profile  
Printec Group is the leader in Transaction Automation Solutions in South-Eastern Europe, and an important Systems Integrator 
with extensive experience in large projects in the region. Printec was established in Athens in 1988. With the foundation of its first 
subsidiary, Printec Bulgaria Ltd., in 1992, the company starts its corporate expansion in the area of South Eastern Europe, followed 
by the second subsidiary in 1995, Printec Cyprus Ltd. The beginning of the new century signals the group’s further expansion 
with the acquisition of the business entities of NCR Corporation in Slovakia, Slovenia, Croatia and Romania. The agreement 
also included the exclusive distribution of NCR products in Bosnia & Herzegovina, Moldova, FYROM, Albania and Serbia & 
Montenegro. Consequently, Printec becomes the larger NCR distributor in South Eastern Europe. Today Printec is the market 
leader in Transaction Automation Solutions, with market share exceeding 35% and going up to 98% in specific markets. With a 
strong track record in complex, turn-key projects and a continuous investment in research and development, Printec has been 
selected as the Partner of Choice for major organizations in SE Europe.

Përshkrimi i biznesit  
Grupi Printec, udhëheq zhvillimin në fushën e Sistemeve të Automatizuara  të Transaksioneve në Evropën Juglindore, duke ofruar 
produkte, zgjidhje dhe shërbime në 15 vende. Kompania u krijua në 1988 fillimisht me emërtimin Printec Ltd. dhe me orientim 
kryesor në fushën e Informatikës dhe në mënyrë të veçantë në sistemet periferike për kompjutera. Në vitin 1992, Printec Ltd u 
shndërrua në një kompani anonime dhe fillon të zhvillojë veprimtari në fushën e Sistemeve të Automatizuara të Transaksioneve, 
në të cilin prezantohet si protagoniste, me rol kyç në zhvillimin e biznesit në rajon. Nga 1988 deri më sot Grupi ndjek rrugën e 
zhvillimit dhe është pozicionuar si lider në Sistemet e Automatizuara të Transaksioneve, një furnizues i nivelit botëror i zgjidhjeve 
inovative, me pjesën më të lartë të tregut nga çdo konkurrent tjetër. E gjithë kjo është rezultat i angazhimit të kompanisë drejt 
vlerave, filozofisë dhe vizionit. Në Grupin Printec, më shumë se 700 punonjës të kualifikuar, në 15 vende,  punojnë intensivisht për 
të arritur nivelin më të lartë të mundshëm të shërbimit dhe kënaqësisë së konsumatorëve, duke sjellë zgjidhje të teknologjisë së 
lartë në punën e përditëshme të qindra organizatave në Evropën Juglindore.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Ο όμιλος Printec, ηγείται της εξέλιξης στον τομέα Συστημάτων Αυτοματοποίησης Συναλλαγών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
προσφέροντας προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες σε 15 χώρες. Η εταιρεία ιδρύεται το 1988 με αρχική ονομασία Printec Ltd. και 
με βασικό προσανατολισμό στο χώρο της Πληροφορικής και ειδικότερα στα περιφερειακά συστήματα για ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. Το 1992, η Printec Ltd. μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία και αρχίζει να αναπτύσσει δραστηριότητες στο χώρο των 
Συστημάτων Αυτοματισμού Συναλλαγών, στον οποίο και καθιερώνεται ως πρωταγωνιστής, αποκτώντας καθοριστικό ρόλο στις 
επιχειρηματικές εξελίξεις της περιοχής. Από το 1988 μέχρι και σήμερα ο Όμιλος ακολουθεί αναπτυξιακή πορεία και έχει καθιερωθεί 
ως ηγέτης στον τομέα Συστημάτων Αυτοματισμού Συναλλαγών, ένας διεθνούς επιπέδου προμηθευτής καινοτόμων λύσεων, με 
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς από οποιονδήποτε άλλο ανταγωνιστή του. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της δέσμευσης της εταιρείας 
απέναντι στις αξίες, τη φιλοσοφία και το όραμά της. Στον όμιλο Printec, περισσότερα από 700 εξειδικευμένα στελέχη, σε 15 χώρες, 
εργάζονται εντατικά ώστε να πετύχουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των πελατών, φέρνοντας 
λύσεις υψηλής τεχνολογίες στην καθημερινή λειτουργία εκατοντάδων οργανισμών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

PRINTEC ALBANIA (CYPRUS) LIMITED

Business Sector Transaction Automation solutions

Year established 2004

No of Employees 15

Invested Capital 100�000 ALL

Yearly average 
business volume 1.300.000 €

Mother company 
in Greece Printec Group of Companies
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Contact Person Ms. Blerta Peta

Address “Luigj Gurakuqi” str, 89A, 10 Floor, 
1001, Tirana, Albania

Tel. number (+355) 4 22 75 624

Fax (+355) 4 22 75 605

E-mail info@proton-grp.com

Web Page www.proton-grp.com
www.protea.al | www.drive.al

Company profile  
Proton Group successfully operates in Fleet Management Services (Leasing & Management), Telematics, Distribution, Construction 
and Raw Materials, Retail, Automated Airtime Distribution. It owns the largest vehicle fleet in Albania. It integrates operational 
leasing with specialized Fleet Management Services.  Proton leads the GPS Tracking Market for vehicles of different sizes 
(motorcycles, small vehicles, light / heavy commercial and trucks of different utility like petrol, cement, etc.) It incorporates track 
& trace capability with fuel consumption control, eco driving and variety sensors like temperature, weight, etc.  Proton is the 
official distributor for many well-known, high-quality, international brands like: SanDisk, 3M, Trust, Panasonic, I-Health, etc. Proton 
Group is present all over Albania and Kosovo offering reliability, security, professionalism, experience and creativity.

Përshkrimi i biznesit  
Proton Group operon suksesshëm në Shërbimet e Menaxhimit të Flotës Telematikë, Distribucion, Ndërtim dhe Përpunim Lëndësh 
të para, Shitje me Pakicë, Shpërndarje e Automatizuar e Kohës Ajrore. Zotëron flotën më të madhe të automjeteve në Shqipëri, 
dhe integron leasing operacional me menaxhim të specializuar flote. Proton Group udhëheq tregun e monitorimit me GPS për 
(motorra, automjete të vogla, automjete mallrash, kamionë transporti nafte, çimento, etj. Inkorporon aftësinë e monitorimit të 
mjeteve me kontrollin e konsumit të karburantit, dhe integron sensorë temperature, peshe, etj. Proton Group është distributor 
zyrtar i markave të mirënjohura,ndërkombëtare dhe me cilësi të lartë si: SanDisk, 3M, Trust, Panasonic, I-Health. Proton Group 
është prezent në të gjithë Shqipërinë dhe Kosovë dhe ofron besueshmëri, siguri, profesionalizëm, përvojë dhe kreativitet.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Ο Όμιλος Proton δραστηριοποιείται με επιτυχία στους τομείς Fleet Services Management (Leasing & Management), τηλεματικής, 
διανομής, κατασκευής και πρώτων υλών, λιανικού εμπορίου, Automated Airtime Distribution.  Η εταιρία διαθέτει το μεγαλύτερο 
στόλο αυτοκινήτων στην Αλβανία. Ενσωματώνει λειτουργικές μισθώσεις με εξειδικευμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου.  Ο 
Όμιλος Proton κατέχει ηγετική θέση στην αγορά του GPS Tracking για οχήματα διαφόρων μεγεθών (μοτοσικλέτες, μικρά οχήματα, 
οχήματα ελαφρού και βαρέως τύπου, επαγγελματικά και φορτηγά ποικίλης χρήσης, για τη μεταφορά π.χ. βενζίνη, τσιμέντο, 
κτλ) Ενσωματώνει την δυνατότητα track & trace για τον έλεγχο κατανάλωσης καυσίμου, για οικολογική οδήγηση, και με χρήση 
διάφορων αισθητήρων όπως για τη θερμοκρασία, το βάρος, κ.λπ.   Ο Όμιλος Proton είναι ο επίσημος διανομέας για πολλά 
γνωστά, υψηλής ποιότητας, επώνυμα και διεθνώς αναγνωρισμένα  προϊόντα, όπως: SanDisk, 3M, Trust, Panasonic, I-Health,, κ.λπ.  
ο Όμιλος Proton έχει παρουσία σε όλη την Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια, επαγγελματισμό, 
εμπειρία και δημιουργικότητα.

PROTON GROUP

Business Sector Fleet Services & Distribution

Year established 2007

No of Employees 150

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Arben Memo

Address Rr.Hamid Shijaku, 6/3, Tirana, 
Albania

Tel. number (+355) 4 2227674

Fax -

E-mail arben.memo@qplan-ine.com

Web Page www.qplan-ine.com

Company profile  
Q-Plan International Network of Experts (QPLAN-INE) is a network center where different types of experts combine, exchange 
and produce synergies through their distinguished know-how and experiences. QPLAN-INE experienced consultants support 
you specifically in the domains quality management (ISO 9001), food safety management (ISO 22000, HACCP), occupational 
health & environment safety management (OHSAS 18001, ISO 14001), information security management (ISO 27001, ISO 20000) 
as consultant, trainer or interim manager - or in a combination of all of them. Company has consulted over 150 clients in Albania 
in the last 8 years.

Përshkrimi i biznesit  
Kompania Q-Plan Rrjeti Ndërkombëtar i Ekspertëve (QPLAN-INE) është një rrjet qendre ku ekspertët e fushave të ndryshme 
kombinojnë, shkëmbejnë dhe prodhojnë sinergji nëpërmjët njohurive dhe përvojës së tyre. Këshilltarët me përvojë të QPLAN-INE 
mbështesin klientët e tyre në fushën e manaxhimit të cilësisë (ISO 9001), manaxhimin e sigurisë së ushqimit (ISO 22000, HACCP), 
manaxhimin e sigurisë së shëndetit në punë dhe mjedisit (OHSAS 18001, ISO 14001), manaxhimin e sigurisë së informacionit (ISO 
27001, ISO 20000) si këshilltarë, trajnues apo manaxher i përkohshëm - ose në kombinim të sa më lart. Kompania, vitet e fundit, 
ka mbështetur më shumë se 150 klientë në Shqipëri.

Περιγραφή της επιχείρησης  
H Q-Plan International Network of Experts (QPLAN-INE). Είναι ένα δίκτυο κέντρων, όπου διαφόρων τύπων εμπειρογνώμονες 
συνδυάζουν, ανταλλάσουν και δημιουργούν συνέργιες μέσω της τεχνογνωσίας και των εμπειριών τους. Οι έμπειροι σύμβουλοι 
της QPLAN-INE παρέχουν υπηρεσίες συμβούλων ή/και εκπαιδευτών ή/και προσωρινών διαχειριστών, στους τομείς της διαχείρισης 
ποιότητας (ISO 9001), ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000, HACCP), ασφάλειας επαγγελματικής υγείας και περιβάλλοντος (OHSAS 
18001, ISO 14001), ασφάλειας πληροφοριών (ISO 27001, ISO 20000). Η εταιρεία έχει υποστηρίξει πάνω από 150 πελάτες στην 
Αλβανία τα τελευταία 8 χρόνια.

Q-PLAN INTERNATIONAL NETWORK OF EXPERTS

Business Sector Consulting Management Systems

Year established 2006

No of Employees 4

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Nikolaos Papadopoulos

Address Rr. Abdyl Frasheri, EGT Tower, Kati 
5, Tirana, Albania

Tel. number (+355) 4 2273789 

Fax -

E-mail info@radiodj.al

Web Page www.radiodj.al

Company profile  
Radio DJ was born on the beginning of August 2006. The idea came after seeing that a dynamic energetic radio station was 
missing in the Albanian radio stations market. The profile of this radio station is based on house and rhythmic music as the youth 
is fond of it. We planned to make Radio Dj a radio for a target group of an age of 12 – 40 years old, so we built a NON STOP 
RHYTHM radio Station and we called it RADIO Dj, a name which fits with its profile. Radio Dj became in a short period a much 
known radio station not only on the coverage signal area, but even further. This happened especially from the youth that found 
on a radio Station the rhythm they were looking for. The selection of the music on Radio Dj is another point of success. We’ve 
chosen from the beginning a foreign Dj to select the Music on the Way that we could bring to the Albanian Listeners a different 
way of selecting and playing music. This choice was DJ DIAMOND a very known and successful Dj. Now RADIO DJ is one of the 
youth popular radio stations in Albania. Coverage area Tirana, Durres, Fier.

Përshkrimi i biznesit  
Radio DJ eshte krijuar ne fillim te Gushtit 2006 dhe ideja erdhi pasi ne Shqiperi, mungonte nje ritem dhe energji si ajo qe percjell 
Radio DJ, me nje profil te bazuar kryesisht ne muziken HOUSE. Gershetimi i ritmeve dhe i muzikes eshte i duhuri dhe profesionalisht 
ne nivelin qe percaktojne sot tregu dhe kerkesat. Degjueshmeria e larte qe erdhi shume shpejt tregoi qe degjuesit e shumte 
gjeten tek Radio DJ ritmin qe kishin kerkuar dhe muziken qe u kishte munguar. Kjo vertetoi se muzika dhe profilet qe ne zgjodhem 
te ishin te suksesshem.
Perzgjedhja e muzikes ne Radio DJ eshte nje pike kyce e suksesit. Ne zgjodhem te bashkepunonim me nje nga DJ me te njohur 
ne nivel nderkombetar, DJ DIAMOND, i cili udhehoqi perzgjedhjen muzikore dhe duke bere shperndarjen e duhur gjate dites, 
javeve dhe stineve. Radio DJ eshte nje nga radiot me popullore ne Shqiperi, duke mbuluar me sinjal (I lejuar nga KKRT) Tiranen, 
Durresin, Fierin.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Ο Radio DJ γεννήθηκε στις αρχές Αυγούστου 2006. Η ιδέα για τη δημιουργία ενός τέτοιου ραδιοφώνου προέκυψε όταν διαπιστώθηκε 
ότι στην αλβανική ραδιοφωνική αγορά έλειπε ένας μοντέρνος και δυναμικός σταθμός. Το προφίλ του σταθμού βασίζεται στη 
ρυθμική και house μουσική, όπως θέλει η νεολαία. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο σταθμός είναι ηλικίας μεταξύ 12 - 40 ετών. Έτσι 
δημιουργήθηκε ένας NON STOP ραδιοφωνικός σταθμός με ρυθμικά τραγούδια, τον οποίο ονομάσαμε Radio DJ, ένα όνομα που 
ταιριάζει στο προφίλ της μουσικής του ραδιόφωνου μας. Ο Radio Dj έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα ένας πολύ δημοφιλής 
ραδιοφωνικός σταθμός, όχι μόνο λόγω της περιοχής κάλυψης, αλλά ακόμη παραπέρα. Αυτό συνέβη κυρίως εξ αιτίας της νεολαίας, 
η οποία βρήκε σ’ ένα ραδιοφωνικό σταθμό το ρυθμό που έψαχνε. Η επιλογή της μουσικής στο Radio Dj είναι ένας ακόμα λόγος 
επιτυχίας. Διαλέξαμε έναν ξένο Dj να επιλέγει τη μουσική, με σκοπό να φέρει στους αλβανούς ακροατές ένα διαφορετικό τρόπο για 
την επιλογή και την αναπαραγωγή της μουσικής. Αυτός ήταν ο DJ DIAMOND, ένας πολύ γνωστός και επιτυχημένος Dj. Σήμερα, 
ο RADIO DJ είναι ένα από τους πιο νεανικούς και δημοφιλείς ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Αλβανία. Η περιοχή κάλυψης του 
σταθμού είναι τα Τίρανα, το Δυρράχιο και το Fier.

RADIO LINK Sh.p.k. 

Business Sector Media

Year established 2006

No of Employees 6

Invested Capital 9�000�000 ALL

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Panagiotis K. Rumis

Address

CENTRAL OFFICES & WAREHOUSE  
TIRANA Rr. Autostrada Tirane - 
Durres, km 7,  Godina “Henry” P.C. 
21015 Tirana, Albania

Tel. number (+355) 696009001

Fax (+355) 696009002

E-mail info@rcon-al.com

Web Page www.rcon-al.com

Company profile  
RCON-AL is a modern company specialized in high quality architectural solutions and is the best choice for all leading Architects, 
Civil Engineers, Constructors  and Individuals, offering high quality materials and Services. With it’s headquartered in Albania and 
partners in the Balkans and Europe RCON-AL in collaboration with renowned and leading companies like MATHIOS REFRACTORIES 
SA offers high-quality materials and performance. RCON-AL offers high quality products, such as: Decorative Materials & 
Architectural Solutions. MATHIOSTONE, MATHIOSBRICKS, MATHIOSPAVERS e.t.c Glass blocks. Laminate Flooring. PVC Flooring. 
Eco Fireplaces. Stoves.  Bioethanol Fireplaces. Thermal System. Refractory Products & Insulation Materials. Building Materials. 
Study of photovoltaic systems in buildings. Stand-alone photovoltaic systems.

Përshkrimi i biznesit  
RCON-AL, është një kompani e specializuar duke ofruar produkte dhe shërbime të një niveli të lartë dhe është një zgjidhje për të 
gjithë arkitektët, Inxhinierët Civilë, Inxhinierët Mekanikë, Ndërtuesit dhe Individë. Me seli në Shqipëri dhe partnerë në Ballkan dhe 
në Evropë RCON-AL  në bashkëpunime me kompani të njohura dhe udhëheqëse si MATHIOS REFRACTORIES SA ofron materiale 
kualiteti dhe një rendimenti të lartë RCON-AL ofron produkte me cilësi të lartë, të tilla si: Materialet dekorative & Rrugëzgjidhje 
në Investime gur MATHIOSTONE, MATHIOSBRICKS, MATHIOSPAVERS etj Tulla xhami, Parket Laminat, Dysheme PVC, Oxhaqe 
Ekologjike, Soba, Oxhaqe bioetanoli, Sistemi Termoizolimi, Produkte zjarrdurues & Materiale termoizolimi.  Materiale ndërtimi. 
Sistem Fotovoltaike.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η RCON-AL είναι μια εξειδικευμένη εταιρία σύγχρονων και ποιοτικών Αρχιτεκτονικών λύσεων και αποτελεί τη καλύτερη επιλογή για 
όλους τους κορυφαίους Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Κατασκευαστές και Ιδιώτες, καθώς προσφέρει Κορυφαία Προϊόντα 
και Υπηρεσίες. Με έδρα την Αλβανία και συνεργάτες στα Βαλκάνια και την Ευρώπη η RCON-AL σε συνεργασία  με καταξιωμένες και 
κορυφαίες εταιρίες όπως η MATHIOS REFRACTORIES S.A. προσφέρει υλικά υψηλής ποιότητας και αποδώσεις.  Η RCON-AL Προσφέρει: 
Διακοσμητικά Υλικά & Επενδυτικές Λύσεις. MATHIOSTONE, MATHIOSBRICKS, MATHIOSPAVERS. Υαλότουβλα. Δάπεδα Μελαμίνης. 
Δάπεδα PVC. Διακοσμητικά Φυλλώματα. Διακοσμητικό Χλοοτάπητα. Οικολογικά Τζάκια. Τζακόσομπες. Τζάκια Βιοαιθανόλης. 
Σύστηματα Θερμοπρόσοψης. Δομικά Υλικά. Πυρίμαχα Προϊόντα & Μονωτικά Υλικά. Μελέτη ενσωμάτωσης φωτοβολταικών σε 
κτίρια και οικόπεδα. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα.

RCON-AL

Business Sector

High performance architectural & 
construction materials. Refractory 
products & services. Photovoltaic 
systems.

Year established 2012

No of Employees -

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Karabinas Dimitrios

Address -

Tel. number -

Fax -

E-mail info@karabinas.gr

Web Page -

Company profile  
Our company operates in construction with expertise and specialization in steel constructions with modern robotic machines, 
and with extensive experience in infrastructure projects (such as bridges-tunnels-large shopping centers etc). We also construct 
various building projects such as houses, blocks of flats etc.

Përshkrimi i biznesit  
Kompania jonë ushtron aktivitetin e saj në fushën e ndërtimit me ekspertizë dhe e specialuar për çelikun për ndërtim me makineri 
robotike moderne dhe me një ekperience të gjerë në projekte të infrastruktures (të tilla si ura, tunele, qendra të medha tregtare 
etj.) Gjithashtu ndërtojmë vepra të ndryshme të tilla si vila, pallate si edhe gjithshka tjetër ka lidhje me ndërtimin.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στις κατασκευές με τεχνογνωσία και εξειδίκευση στον οικοδομικό χάλυβα, με σύγχρονα ρομποτικά 
μηχανήματα διαμόρφωσης του οπλισμού και με μεγάλη εμπειρία στα έργα υποδομών (γέφυρες-σήραγγες-μεγάλα εμπορικά 
κέντρα κλπ). Μπορούμε να κατασκευάσουμε διάφορα οικοδομικά έργα από μονοκατοικίες έως και πολυκατοικίες καθώς και ό,τι 
έχει σχέση με την κατασκευή.

S.M.A. CONSTRUCTION Sh.p.k.

Business Sector Construction

Year established 2012

No of Employees -

Invested Capital 5000 €

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Charalampos Bartzelis

Address
Autostrada Tirane - Dures, km 24, 
prene Stacionit Trenit Sukth Tirana 
- Albania

Tel. number (+355) 687574111

Fax (+355) 687574510

E-mail info@sideral.vionet.gr

Web Page www.sideral.al

Company profile  
SIDERAL S.H.P.K. is a one stop center for top quality construction materials, located on the 24th km of the main highway connecting 
Tirana and Durres. SIDERAL S.H.P.K is a subsidiary of SIDENOR Group in Albania. Its brand new facilities cover a total area of 55.000 
m², 9.500 m² of which are buildings. SIDERAL constantly invests in modern technologies with the aim to offer quality construction 
products with high standards of customer service, best work conditions for its employees and respect to the environment. 
SIDERAL S.H.P.K., mainly distributes steel products of SIDENOR Group in Albania but also stands as a one-stop center for many 
other branded construction materials as aluminum products by ETEM S.A. and ELVAL S.A, and copper, copper alloy and titan 
zinc products by HALCOR S.A. SIDENOR Group produces a wide range of steel products: Integrated SD Reinforcing System, 
Merchant Bars, Wire Rod, Hot-rolled Flat Products, Wire Products, Welding Products, Special Steels.

Përshkrimi i biznesit  
SIDERAL shpk është një qendër “One stop shop” për materiale ndërtimi me cilësi të lartë, me vendodhje në km 24 të autostradës 
Tiranë-Durrës. SIDERAL shpk është një degë në Shqipëri e SIDENOR Group. Sideral është një objekt krejt i ri me sipërfaqe trualli 
prej 55.000 m², nga te cilat 9.500 m² janë ndërtesa. Sideral është duke investuar në teknologji moderne me qëllim që t’u ofrojë 
klientëve të saj produkte ndërtimi me cilësi të lartë dhe standard të lartë në shërbim, kushte të mira për punonjësit e saj dhe 
duke mbrojtur ambientin. SIDERAL shpk kryesisht shpërndan në Shqipëri produktet e çelikut të GRUPIT SIDENOR, por gjithashtu 
është edhe një qendër shpërndarjeje të shumë produkteve të tjera për ndërtim siç janë: materiale alumini nga kompanitë 
ETEM S.A, ELVAL S.A, dhe bakri, aliazh të bakrit dhe zink-titani nga kompania HALCOR S.A. GRUPI SIDENOR prodhon një gamë 
të gjerë produkte çeliku: Cilësi të lartë të produkteve SD, Profile Çeliku, Katangë, Llamarinë e prodhuar në të nxehtë, Produkte 
teli, Produkte saldimi, Çeliqe special të ndritshme.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η SIDERAL S.H.P.K. είναι ένα one-stop center για δομικά υλικά κορυφαίας ποιότητας, και βρίσκεται στο 24ο χλμ. του κεντρικού 
αυτοκινητοδρόμου που συνδέει τα Τίρανα με το Δυρράχιο. Η SIDERAL SHPK είναι θυγατρική του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ στην Αλβανία. 
Οι ολοκαίνουργιες εγκαταστάσεις της καλύπτουν μια συνολική έκταση 55.000 τ.μ., 9.500 τ.μ. εκ των οποίων είναι κτίρια. Η SIDERAL 
συνεχώς επενδύει σε σύγχρονες τεχνολογίες, με στόχο να προσφέρει δομικά υλικά κατασκευών με υψηλές προδιαγραφές για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους και σεβασμό προς το περιβάλλον. Η 
SIDERAL S.H.P.K., διανέμει κυρίως προϊόντα χάλυβα του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ αλλά λειτουργεί και ως one-stop center για πολλά άλλα 
επώνυμα υλικά κατασκευών, όπως προϊόντα αλουμινίου τα οποία παράγονται από την ΕΤΕΜ Α.Ε. και ΕΛΒΑΛ Α.Ε., και προϊόντα 
χαλκού, κράμα χαλκού και τιτανίου καθώς και προϊόντα ψευδαργύρου από την ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ παράγει ευρεία 
γκάμα χαλυβουργικών προϊόντων: Ολοκληρωμένο Σύστημα Οπλισμού SD, Μορφοσιδήρους, Χονδρόσυρμα, Πλατέα προϊόντα 
(λαμαρίνες), Συρματουργικά προϊόντα, Προϊόντα συγκόλλησης, Ειδικούς χάλυβες.

SIDERAL Sh.p.k.

Business Sector Metal service center

Year established 2005

No of Employees 16

Invested Capital 10,3 million €

Yearly average 
business volume 15,5 million € (31/12/2013)

Mother company 
in Greece SIDENOR STEEL INDUSTRY SA
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Contact Person Mr. Aleksios Papadimitriou

Address
Rr. 1MAJI, Lgj. 18  Ish Ndermarja 
e Perpunimit te Qilimave. Korcë, 
Albania

Tel. number (+355) 82242114

Fax (+355) 82242114

E-mail spaniel.llogaria@yahoo.com

Web Page -

Company profile  
“Spaniel” Ltd was established in 1995 with foreign capital. Under the legislation in force at the beginning it is registered in Tirana 
District Court in its decision dated 22.12.1995 nr.11.564 and in 2008 transferred its registration QKR Korce. The object of its activity is 
“Manufacturing confectioner and trade of all kinds; Import - Export”. For many years, it has been producing clothing for children 
and young people with active processing as having strong partner firm orders “LAPIN HOUSE” in Greece.

Përshkrimi i biznesit  
Firma “SPANIEL” Shpk është krijuar në vitin 1995  me kapital të huaj. Sipas legjislacionit në fuqi ajo është rregjistruar në fillim në 
Gjykatën e Rrethit  Tiranë me vendimin e saj nr.11.564 datë 22.12.1995 dhe në vitin 2008 ka transferuar rregjistrimin e saj në QKR 
Korçë. Objekti i veprimtarisë së saj është “Prodhim konfeksionesh dhe tregtim të të gjitha llojeve; Import - Eksport “. Prej shumë 
kohësh ajo qep veshje për moshat e vogla dhe për të rinj me fason, duke patur si partner porositës  firmën e fuqishme “LAPIN 
HOUSE” në Greqi.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η εταιρεία “Spaniel” ιδρύθηκε το 1995 με ξένο κεφάλαιο. Σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία στην αρχή είχε έδρα στα Τίρανα και 
το 2008 μεταφέρθηκε στην Κορυτσά. Το αντικείμενο της δραστηριότητάς της είναι παραγωγή και εμπόριο, καθώς και εισαγωγές 
και εξαγωγές διαφόρων ειδών. Για πολλά χρόνια δραστηριοποιείται στην παραγωγή ενδυμάτων για παιδιά και νέους, για την 
εταιρεία «LAPIN HOUSE» στην Ελλάδα.

SPANIEL Sh.p.k.

Business Sector Sewing Fashion

Year established 1995

No of Employees 340

Invested Capital 28�910�707 ALL

Yearly average 
business volume 470�552�472 ALL

Mother company 
in Greece LAPIN HOUSE
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Contact Person Ms. Besa Xhumari, General 
Manager

Address Blvd. Zogu 1, Pallati 10-kat tek-
Fakulteti I Shkencave, Kati-6, Ap. 18

Tel. number (+355) 672065780

Fax -

E-mail b.xhumari@sparkadv.gr

Web Page www.sparkadv.gr

Company profile  
SparkAdv is a full service advertising company.After two years of hard work we expand our business with a new office in 
Munich(Germany) and from November 2014 we are also present in Tirana (Albania).With a constant curiosity about the challenges 
our clients face, we pride ourselves on developing innovative solutions. In an industry that is evolving rapidly, conventional 
thinking is not enough. We must be willing to create unique, engaging brand experiences.We succeed because we focus on 
what works and then make it work even better. We listen, think, create and execute with the single-minded goal of outsized 
results for the client company.

Përshkrimi i biznesit  
SparkAdv është një kompani me shërbime të plota marketingu.Vetëm pas dy vite pune, ne zgjeruam biznesin tonë me zyrë në 
Mynih (Gjermani), dhe nga Nëntori 2014 ne jemi tashmë të pranishëm dhe nëTiranë (Shqipëri). Me një kuriozitet të vazhdueshëm 
në lidhje me sfidat që përballen klientët tanë , ne krenohemi në zhvillimin e zgjidhjeve inovative. Në një industri që po evoluon 
me shpejtësi, të menduarit konvencional nuk është i mjaftueshëm. Ne duhet të jemi të gatshëm për të krijuar zgjidhje unike dhe 
tërheqëse. Ne jemi të sukseshëm sepse jemi përqëndruar në atë që funksionon dhe më pas e bëjmë atë të funksionojë edhe më 
të mirë. Ne dëgjojmë, mendojmë, krijojmë dhe ekzekutojmë menjë qëllim të vetëm në mëndje, të arrijmë rezultate të mëdha 
për kompaninë e klientit.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η SparkAdv είναι μια εταιρεία που περιλαμβάνει όλο το φάσμα των διαφημιστικών υπηρεσιών. Μετά από δύο χρόνια σκληρών 
προσπαθειών επεκτείναμε την επιχείρηση μας με ένα νέο γραφείο στο Μόναχο(Γερμανία) και επίσης από τον Νοέμβριο του 2014 
είμαστε παρών και στα Τίρανα(Αλβανία). Έχοντας συνεχή περιέργεια για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας, νιώθουμε 
υπερήφανοι για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για αυτούς. Σε μια ταχέως εξελισσόμενη βιομηχανία, η συμβατική σκέψη δεν 
είναι αρκετή. Πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να δημιουργήσουμε μοναδικές και ελκυστικές εταιρικές εμπειρίες. Είμαστε επιτυχημένοι 
επειδή επικεντρωνόμαστε στο τι λειτουργεί και στη συνέχεια το κάνουμε να λειτούργει ακόμα καλύτερα. Ακούμε, σκεφτόμαστε, 
δημιουργούμε και εκτελούμε με μοναδικό στόχο να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα των πελατών μας.

SPARK ADV ALBANIA

Business Sector Events Management & 
Advertising Agency

Year established 2014

No of Employees 3

Invested Capital 45000 Euro

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece SparkAdv
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Contact Person Mr. Enkeled Bakiu / Mr. Pavlos 
Kousis

Address Rr.Durresit, Blloku Gintash, 13 Nr.5, 
Tirane

Tel. number (+355) 4 2454737

Fax (+355) 4 2454737

E-mail enkeled@zarifopoulos.com

Web Page www.zarifopoulos.com

Company profile  
Zarifopoulos was founded back in 1972, with main objectives the design, importation, supply, installation, maintenance and 
distribution of the following systems, from the leading manufacturers and system Companies, worldwide: Security Fire Detection, 
Fire Extinguishing, Fire Fighting Equipment, C.C.T.V. and video image transmission, Access Control Building, Energy Management. 
The company has since 2007, a branch in Sofia Bulgaria and the branch in December 2009 in Tirana Albania. All above abide 
and are accredited to ΕΝ ISO 9001:2008 by TUV HELLAS.

Përshkrimi i biznesit  
Zarifopoulos Sh.Α. u themelua në vitin 1972 me aktivitet studimin, furnizimin, instalimin, mirëmbajtjten, importin dhe shpërndarjen 
e sistemeve te mëposhtme, duke prezantuar prodhuesit më të njohur në tregun botëror. Siguria ndaj vjedhjes, Dedektimit të 
zjarrit, Parandalimi & Fikje Automatike e zjarrit, Sisteme vëzhgimi me kamera, Sisteme kontrolli & monitorimi, Sisteme menaxhimi 
dhe kontrolli te energjisë. Shoqëria që prej vitit 2007 hap filialin e saj të kompletuar në Sofia te Bullgarisë dhe prej Dhjetorit të 2009 
filialin e saj në Tirane.Që prej vitit 1999 Zarifopoulos është çertifikuar për sigurine e cilesise me EN ISO 9001:2008, nga organizata 
ndërkombëtare e çertifikimit TUV HELLAS.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η Ζαριφόπουλος Α.Ε. ιδρύθηκε το 1972 με αντικείμενο τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, εισαγωγή και διανομή των 
παρακάτω συστημάτων, από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς οίκους παγκοσμίως: Ασφάλειας έναντι κλοπής και ληστείας, 
Πυρανίχνευσης & Ανίχνευσης εκρηκτικών και τοξικών αερίων, Κατάσβεσης & Πυρόσβεσης, Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης και 
Μεταφοράς Εικόνας & Τηλεμετρίας, Ελέγχου Προσπέλασης & Ωρομέτρησης, Ελέγχου Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίων. Η εταιρεία 
διαθέτει από το 2007, άρτια επανδρωμένο, υποκατάστημα στη Σόφια Βουλγαρίας και από τον Δεκέμβριο 2009 υποκατάστημα 
στα Τίρανα Αλβανίας. Από το 1999 η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008, από 
τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης TUV HELLAS και μέλη του Διεθνούς Οργανισμού ISIO.

TAKIS ZARIFOPOULOS ALBANIA Ltd

Business Sector Security & control services

Year established 2009

No of Employees -

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece TAKIS G. ZARIFOPOULOS S.A
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Contact Person Ms. Sofia Vehbi

Address Rr. Urani Pano, Nr.1 Tiranë, Albania

Tel. number (+355) 0682024756

Fax -

E-mail -

Web Page -

Company profile  
Dajko Tavern: The roasted lamb chops come to your table.

Përshkrimi i biznesit  
Taverna Dajko: Paidhaqe/brinj qengji në qymyr, vijnë në tryezën tuaj të pjekura në mënyrë të shkëlqyer. 

Περιγραφή της επιχείρησης  
Ταβέρνα Ντάϊκο: Τα παϊδάκια έρχονται καλοψημένα στο τραπέζι σας.

TAVERNA “PAIDHAQE DAJKO”

Business Sector Restaurant

Year established 1995

No of Employees 20

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Ms. Rudina Karalli

Address
Autostrada Tirane-Durres,Km.7, 
Kashar, Tirane 1001 Tirana - 
Albania

Tel. number (+355) 4 2408150

Fax -

E-mail tedi.shpk@gmail.com

Web Page -

Company profile  
Exclusive import and distribution of frozen products throughout Albania. 

Përshkrimi i biznesit  
Import ekskluziv dhe distribucion ne te gjithe Shqiperine te prodhimeve te ngrira.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Αποκλειστική εισαγωγή και διανομή κατεψυγμένων προϊόντων σε όλη την Αλβανία.

TEDI Sh.p.k.

Business Sector Imports-exports of various 
products

Year established 1994

No of Employees 6

Invested Capital 32�500�000 ALL

Yearly average 
business volume 65�670�600 ALL

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. Nikos Stavroglou

Address Rruga Korcë - Ersekë, Korcë, Albania

Tel. number (+355) 682052326 

Fax -

E-mail info@tekko.gr

Web Page www.tekko.gr 

Company profile  
Furniture manufacturing and trade

Përshkrimi i biznesit  
Prodhim dhe tregti mobiljesh.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Κατασκευή και εμπόριο επίπλων.

TEKKO

Business Sector Furniture

Year established 2012

No of Employees 15

Invested Capital 100.000 €

Yearly average 
business volume 500.000 €

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Florian Papadhimitri

Address Rr. “Gjergj Legisi”, Laprake, Tirane, 
Albania

Tel. number (+355) 4 2275000

Fax (+355) 4 2275223

E-mail contact_us@telekom.com.al

Web Page www.telekom.com.al

Company profile  
The system of values that we want to promote in Telekom Albania is defined by the Guiding Principles of the Company. The 
Principles provide guidelines that we need to follow in our daily work, that promote ethical behavior, mutual respect, team work, 
accomplishment of the best results possible in a more simple manner, open expression of opinions, assumption of responsibility 
and creation of an environment that encourages, recognizes and appreciates exceptional results. Customer satisfaction drives 
our actions: We are aware of the responsibility that we have towards our customers. “We deliver what we promise!” That is the 
only way to win our customers’ trust. 

Përshkrimi i biznesit  
Sistemi i vlerave që ne duam të promovojmë në Telekom Albania përcaktohet nga Parimet Udhëzuese të Kompanisë. Këto 
Parime na orientojnë në punën tonë të përditshme, dhe promovojnë sjelljen etike, respektin reciprok, punën në ekip, arritjen 
e rezultateve më të mira të mundshme në një mënyrë më të thjeshtë, shprehjen hapur të opinioneve, marrjen përsipër të 
përgjegjësisë dhe krijimin e një mjedisi që inkurajon, njeh dhe vlerëson rezultatet e jashtëzakonshme. Dhënia kënaqësi klientit 
motivon veprimet tona: Ne jemi të vetëdijshëm për përgjegjësinë që kemi ndaj klientëve tanë. “Ne japim atë që premtojmë!” 
Kjo është mënyra e vetme për të fituar besimin e klientëve. 

Περιγραφή της επιχείρησης  
Το σύστημα αξιών που θέλουμε να προωθήσουμε στην Telekom Albania καθορίζεται από τις Κατευθυντήριες Αρχές της Εταιρίας. Οι 
Αρχές παρέχουν τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθούμε στην καθημερινή μας εργασία, που προάγουν το ήθος 
στη συμπεριφορά μας, τον αμοιβαίο σεβασμό, την ομαδική εργασία, την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων με ένα 
πιο απλό τρόπο, τη ελεύθερη έκφραση απόψεων, την ανάληψη ευθύνης και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει, 
αναγνωρίζει και εκτιμά εξαιρετικά αποτελέσματα. Η ικανοποίηση των πελατών μας καθοδηγεί τις ενέργειές μας: Έχουμε επίγνωση 
της ευθύνης που έχουμε απέναντι στους πελάτες μας. «Κάνουμε πράξη τις υποσχέσεις μας!». Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να 
κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας.

TELEKOM ALBANIA Sh.a.

Business Sector Telecommunication

Year established 1995

No of Employees Approx. 450 (end of 2014)

Invested Capital 0.5BN Euro - 76.3BN ALL

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece OTE (www.ote.gr)
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Contact Person Mr. Konstantinos Iliadis 

Address Rr. E Kavajës, Pallati 100 Vitrinat, 
Kati i parë, Tiranë

Tel. number (+355) 4 2251552, 682056068

Fax -

E-mail kiliadis@terna.gr 
rei.xhakollari@live.com 

Web Page www.terna.gr

Company profile  
TERNA was founded in 1972, in Greece, and since then it has been actively involved in the implementation of a broad spectrum 
of public and private projects of considerable budget and complex know-how, such as the construction of Railway and Highway 
networks, of high - quality office buildings, hospitals, museums, resorts, hydro-electric plants, dams, harbours, industrial facilities, 
etc. Today, TERNA is the construction company of GEK TERNA Group. The solid and continuous development of TERNA brings 
significant added value to the GEK TERNA Group and it is fostered by the efficient implementation of major projects in top quality 
and high reliability. Presently TERNA is focusing on the completion of major and complex infrastructure and building projects 
that has already undertaken. Based on its solid domestic foundation, TERNA is now systematically and carefully strengthening 
its business activities in other countries, including Albania.

Përshkrimi i biznesit  
Kompania TERNA u themelua në vitin 1972, në Greqi, dhe qysh atëhere ushtron intensivisht aktivitetin në sipërmarrjen dhe 
realizimin e një game të gjerë veprash perivate dhe publike, të një buxheti të madh dhe të një teknologjie komplekse, të 
tilla si rrjete rrugore dhe hekurrudhore, porte, ndërtesa, spitale, muze, njësi industriale, vepra hidrike, diga etj. TERNA është një 
kompani ndërtimi i  Grupit GEK TERNA. Struktura e fortë dhe efektive organizative e saj i siguron një prani dominuese në fushat 
kryesore të aktivitetit të biznesit. Sot, TERNA vazhdon veprimtarinë e saj për përfundimin e projekteve të mëdha dhe komplekse 
të infrastrukturës si edhe të projekteve të rëndësishme të ndërtesave. Në të njëjtën kohë duke u mbështetur në bazën e saj të 
fortë të brendshme, TERNA konsolidon me hapa të kujdesshme dhe sistematike veprimtarinë e saj sipërmarrëse edhe në vende 
të tjera, përfshirë edhe Shqipërinë.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η ΤΕΡΝΑ ιδρύθηκε το 1972, στην Ελλάδα, και από τότε δραστηριοποιείται εντατικά στην ανάληψη και εκτέλεση ενός ευρύτατου 
φάσματος δημόσιων και Ιδιωτικών έργων, μεγάλου προϋπολογισμού και σύνθετης τεχνογνωσίας, όπως οδικά και σιδηροδρομικά 
δίκτυα, λιμάνια, κτίρια, νοσοκομεία, μουσεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, υδροηλεκτρικά έργα, φράγματα, κ.λ.π. Η ΤΕΡΝΑ αποτελεί 
σήμερα την κατασκευαστική Εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η ισχυρή και αποτελεσματική οργανωτική της δομή της εξασφαλίζει 
κυρίαρχη παρουσία σε σημαντικούς τομείς επιχειρηματικής δράσης. Σήμερα, η ΤΕΡΝΑ προχωρεί στην ολοκλήρωση μεγάλων και 
σύνθετων έργων υποδομής, καθώς και σημαντικών κτιριακών έργων. Ταυτόχρονα στηριζόμενη στην ισχυρή εγχώρια βάση της, 
η ΤΕΡΝΑ εδραιώνει με προσεκτικά και συστηματικά βήματα τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και σε άλλες χώρες, μεταξύ των 
οποίων και η Αλβανία.

TERNA SA DEGA SHQIPËRI

Business Sector Construction

Year established 2007

No of Employees 4

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece

TERNA SA Tourism Technical 
Shipping Company
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Contact Person Mr. John Outos

Address Rr. Ismail Qemali , Pallati Samos 
Tpwer, Kati i 8 Tirana, Albania

Tel. number (+355) 689010961

Fax -

E-mail info@thermoenergyalbania.com

Web Page www.thermoenergyalbania.com

Company profile  
Production and trading of electricity. Construction thermo - electric stations, all other necessary construction and installation 
of machinery and equipment to achieve the objective. Distribution and marketing of energy and cooperation with other 
organizations or companies. Trading of natural gas and other fossil fuels, or other raw materials used to produce energy. 
Introduction of equipment and other materials required for the production of electricity.

Përshkrimi i biznesit  
Prodhimin dhe tregtimin e energjisë. Ndërtimin e termocentralit, çdo ndërtim tjetër të nevojshëm si dhe instalimin e makinerive 
dhe paisjeve për arritjen e qëllimit. Shpërndarjen dhe marketingun e energjisë si dhe bashkëpunimin me agjensi apo dhe me 
kompani të tjera. Tregtimin e gazit natyror dhe lëndëve të tjera djegëse, ose materiale të tjera të para të përdorura për prodhimin 
e energjisë. Importin e makinerive dhe materialeve të tjera të nevojshme për të prodhuar energji elektrike.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Κατασκευή θέρμο - ηλεκτρικών σταθμών,  κάθε άλλη αναγκαία κατασκευή 
καθώς και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού για την επίτευξη του στόχου. Διανομή και εμπορία ενέργειας καθώς και 
συνεργασία με οργανισμούς ή με άλλες εταιρείες. Εμπορία φυσικού αερίου και άλλων ορυκτών καυσίμων, ή άλλες πρώτες ύλες 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας. Εισαγωγή των μηχανημάτων και άλλων υλικών που απαιτούνται για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

THERMO ENERGY

Business Sector energetic-Thermocentral

Year established 2011

No of Employees -

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -
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Contact Person -

Address Ibrahim Rugova Str. PO BOX 
2400/1, Tirana, Albania

Tel. number (+355) 4 2277 700 or 0800 68 68

Fax -

E-mail info@tiranabank.al

Web Page www.tiranabank.al

Company profile  
Tirana Bank, member of Piraeus Group, is the first private bank to start operations in Albania. It was established in 1996, growing 
into a full service bank, expanding its network of branches throughout Albania. Tirana Bank, operating in line with the Group’s 
objectives and philosophy, aims to be a leader in providing financial services to the market. Offering effective, viable and long-
term solutions to its clients, with transparency and integrity constitutes the nucleus of this philosophy. Adding value to the greater 
society and its well-being through contributing to a sound financial system and a humane oriented community has been a 
responsibility fulfilled throughout the years. Tirana Bank has over 50 branches and more than 80 ATM’s in the service of its clients, 
covering geographically the whole country. It maintains a leading role in the banking sector and the Albanian economy.

Përshkrimi i biznesit  
Tirana Bank, pjesë e Piraeus Group, është banka e parë private që operon në Shqipëri. Ajo është themeluar në vitin 1996 
dhe arriti të jetë një bankë me shërbim të plotë, duke zgjeruar rrjetin e degëve në gjithë Shqipërine. Tirana Bank operon në 
bashkëpunim me objektivat dhe synimet e Grupit, në mënyrë që të jetë lider në ofrimin e shërbimeve financiare. Ofrimi i zgjidhjeve 
të qëndrueshme dhe afatgjata për klientët e saj, me transparencë dhe integritet, përbën bërthamën e kësaj filozofie. Shtimi i 
vlerës për shoqërinë dhe mirëqenien, duke kontribuar në një sistem financiar të shëndoshë dhe një komunitet të orientuar ndaj 
njeriut, është përmbushur me përgjegjësi gjatë gjithë viteve. Tirana Bank ka me shumë se 50 degë dhe më shumë se 80 ATM, 
duke mbuluar gjeografikisht të gjithë vendin. Tirana Bank është lojtar kyç dhe mban një rol udhëheqës në sektorin bankar dhe 
në ekonominë shqiptare.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η Tirana Bank, μέλος της μεγάλης οικογένειας του Ομίλου Πειραιώς, είναι η πρώτη Τράπεζα ιδιωτικών συμφερόντων στην Αλβανία. 
Ιδρύθηκε το 1996 και έχει αναπτυχθεί στο χρόνο προσφέροντας ολοκληρωμένες τραπεζίκες υπηρεσίες. Η Tirana Bank, ταυτιζόμενη 
με τους στόχους και τη φιλοσοφία του Ομίλου, δραστηριοποιείται με οδηγό την πρωτοπορία και ηγετική προσέγγιση στην παροχή 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Πυρήνας της φιλοσοφίας της είναι η προσφορά αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων 
στους πελάτες της, ετερείες και ιδιώτες, με διαφάνεια και αξιοπιστία. Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής της ευθύνης, η Tirana Bank, 
συνεισφέρει στην ευρύτερη κοινωνία και την ευμάρεια της, υποστηρίζοντας ενεργά τη δημιουργία ενός υγιούς χρηματοπιστωτικού 
συστήματος και μιας ανθρώπινης κοινωνίας. Η Tirana Bank, με δίκτυο πέραν των 50 καταστήματων και πάνω από 80 αυτόματων 
ταμειακών μηχανών, καλύπτει γεωγραφικά όλη την επικράτεια, διατηρώντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον τραπεζικό τομέα 
και την Αλβανική οικονομία.

TIRANA BANK

Business Sector Banking

Year established 1996

No of Employees 470

Invested Capital 123.000.000 €

Yearly average 
business volume 37.000.000 €

Mother company 
in Greece Piraeus Bank Group
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Contact Person Mr. Athanasios Pagonis /  
Mirlinda Rusi

Address Rr.Luigj Gurakuqi, P 15/1, Sh.1, 
Ap.1 Tirane, Shqiperi

Tel. number (+355) 4 2230445 
(+355) 694067630

Fax (+355) 4 2230445

E-mail qkzhtir@icc-al.org 
rusilinda@hotmail.com

Web Page www.tpdg.qkzh.org

Company profile  
TP Development Group is a modern technical consultancy formed by foreign and local professionals that provides specialized 
services in territorial planning and development, environment and project design. Τhe Company holds a License of first category 
(a,b,c) and  second category (a,b,c,d,e) from the Ministry of Public Works. It offers services in the following fields: Territorial Planning 
and Land Management: National and Local Plans (PPV), Detailed Plans (PDV), Strategic Infrastructure and Capital Investment 
Plans, GIS Systems.  Urban Development and Project Design: Masterplanning, Integrated Tourism Development Planning, Urban 
regeneration, Real estate market research. Environment: SEA, EIA, Environmental planning, Landscape Impact Assessment  
Territorial Cooperation, Capacity Building and Governance: IPA Studies/ Programs, Developing institutional capacities, Economic 
Impact Assessment of Tourism. 

Përshkrimi i biznesit  
TP Development Group është një kompani konsulence teknike dhe moderne e përbërë nga profesionistë të huaj dhe vendas, e 
cila ofron shërbime të specializuara në fushën e planifikimit dhe zhvillimit te territorit, mjedisit dhe hartimit te projekteve. Kompania 
zoteron License Konsulence të kategorisë së parë (a, b, c) dhe kategorise se dytë (a, b, c, d, e) nga Ministria e Punëve Publike 
dhe Transportit. Ajo ofron shërbime në fushat e mëposhtme të veprimtarisë: Planifikim Territori dhe Menaxhimi i Tokes: Planifikim 
Kombëtar dhe Vendor (PPV), Plane te Detajuara (PDV), Planeve te Investimeve Strategjike, Sistemi GIS  Zhvillim Urban, Planifikim 
i Integruar i Zhvillimit te Turizmit, Studime Planifikimi per aktivitete industriale dhe tregtare, Studime te Rigjenerimit Urban, Studime 
dhe parashikime per tregun imobiliar  Vleresimi Strategjik Mjedisor, Vleresimi te Ndikimit ne Mjedis, Plani menaxhimit te mjedisit, 
Vleresimi i Ndikimit Peisazhit   Bashkepunim Territorial, Rritje Kapacitetesh dhe Qeverisje: Programeve IPA, Vleresimi e Impaktit 
Ekonomik ne turizem.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η εταιρία «TP Development Group» δημιουργήθηκε από τη σύμπραξη διεθνών και ντόπιων εμπειρογνωμόνων με σκοπό την 
αξιοποίηση δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας και ευρύτερης περιοχής. Η εταιρία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες 
στην περιοχή των πολεοδομικών, χωροταξικών και περιβαλλοντικών μελετών καθώς και στην υποστήριξη επενδυτικών έργων και 
προγραμμάτων. Διαθέτει μελετητικό πτυχίο χωρικού σχεδιασμού (κατηγορίες α, β και γ) και σχεδιασμού κτιριακών εγκαταστάσεων 
(κατηγορίες α,β,γ,δ και ε) από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και δραστηριοποιείται σε: Χωροταξικές και Πολεοδομικές Μελέτες, 
Μελέτες Στρατηγικού Προγραμματισμού Υποδομών, Συστήματα ΣΓΠ.  Μελέτες οικιστικών και επιχειρηματικών περιοχών, Ολοκληρωμένη 
τουριστική ανάπτυξη, Αστική Ανάπλαση, Real estate.  Μελέτες ΣΜΠΕ και ΜΠΕ, Περιβαλλοντικές Μελέτες.  Προγράμματα Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας (IPA), Αναπτυξιακά Προγράμματα, Εκτίμηση επιπτώσεων επενδύσεων. 

TP DEVELOPMENT GROUP

Business Sector
Consulting services in territorial 
planning and development, 
environment and project design

Year established 2012

No of Employees 8

Invested Capital 30.000 €

Yearly average 
business volume 70.000 €

Mother company 
in Greece -
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Contact Person Mr. George Kokkinos

Address Rr. Ibrahim Rugova, Nd. Leskova, 
Kati 5, Zyra 19, 1019 Tirana, Albania

Tel. number (+355) 4 4500523 / 524

Fax (+355) 4 4522823

E-mail info@tuv.al

Web Page www.tuv.al

Company profile  
TÜV AUSTRIA ALBANIA is a subsidiary company of the Austrian Inspection and Certification Organization known as “TÜV AUSTRIA” 
established in 1872 in Vienna. The headquarters of TÜV AUSTRIA ALBANIA are located in Tirana. TÜV AUSTRIA ALBANIA has been 
already established as one of the primary auditing leaders in the Albanian and Kosovo markets in sectors such as Management 
Systems Certification and Inspections-Certification of Materials, Products, Machinery and Equipment, Building and Industrial 
Installations. Some of the services provided in the fields of Audit, Certification, Technical Inspection and Training are: • Certification 
according to ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, OHSAS 18001, GLOBALG.A.P., ISO 27001, Work at heights. • Lift 
Inspections- CE Type Approval-Lifting equipment inspections and certifications. • Inspection of Industrial Building Installations 
and Metallic Constructions. • Training courses for ISO 15189, ISO 17025 and for all above mentioned sectors.

Përshkrimi i biznesit  
TÜV AUSTRIA ALBANIA ushtron aktivitetin e saj në Shqipëri dhe Kosovë dhe është kompani bijë e TÜV AUSTRIA, themeluar në vitin 
1872 në Vjenë. Me zyra qëndrore në Tiranë, TÜV AUSTRIA ALBANIA zotëron sot një pozicion të rëndësishëm në rajon në fushën e 
Çertifikimit të Sistemeve të Manaxhimit dhe të Inspektimeve - Çertifikimin e Materialeve, Produkteve, Makinerive dhe Pajisjeve, 
Instalimeve Industriale dhe atyre të Ndërtimit. Disa nga shërbimet e ofruara në fushat e auditimit, çertifikimit, inspektimit teknik 
dhe trajnimit janë: • Çertifikime sipas standarteve ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, OHSAS 18001, GLOBALG.A.P. , 
ISO 27001, Punë në Lartësi. • Inspektime ashensorësh - Aprovime të tipit CE - Inspektime dhe Çertifikime të Pajisjeve Peshëngritëse 
• Inspektime të Instalimeve të ndërtesave Industriale dhe të Profileve Metalike. • Kurse trajnimi për ISO 15189, ISO 17025 dhe për 
të gjithë sektorët e sipër përmendur.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η TÜV AUSTRIA ALBANIA, με ζώνη ευθύνης την Αλβανία και το Κόσοβο, είναι θυγατρική εταιρία του Οργανισμού TÜV AUSTRIA, 
ο οποίος ιδρύθηκε το 1872 στη Βιέννη. Με κεντρικά γραφεία στα Τίρανα, ήδη η TÜV AUSTRIA ALBANIA κατέχει σήμερα σημαντική 
θέση στην ευρύτερη περιοχή στον τομέα των Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων Συστημάτων Διαχείρισης, Yλικών, Προϊόντων, 
Μηχανημάτων και Εξοπλισμού, Ανελκυστήρων, Κτιριακών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι τομείς 
δραστηριοποίησης: • Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης: ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, 
OHSAS 18001, Πρωτόκολλο GLOBALG.A.P, ISO 27001 • Έλεγχοι / Πιστοποιήσεις Ανελκυστήρων, Εγκρίσεις Τύπου CE. • Επιθεωρήσεις 
και Πιστοποιήσεις Βιομηχανικών- Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Μεταλλικών Κατασκευών. • Παροχή εκπαίδευσης ISO 17025, ISO 
15189, καθώς και για όλους τους ως άνω αναφερόμενους τομείς.

TUV AUSTRIA HELLAS / ALBANIAN BRANCH

Business Sector
Management Systems 
Certification and Auditing, 
Technical Inspections and Trainings

Year established 2013

No of Employees 9 permanent, 10 external

Invested Capital 4�400�000 ALL

Yearly average 
business volume 40�000�000 ALL

Mother company 
in Greece

TÜV AUSTRIA HELLAS Ltd/ TÜV 
AUSTRIA GROUP
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Contact Person Mr. Ioannis Tzanidakis

Address Autostrada Tirane-Durres Km. 2 - 
Tirane

Tel. number (+355) 699386415

Fax -

E-mail unitrackalbania@unitrackalbania.
com

Web Page www.unitrack.gr

Company profile  
UNITRACK ALBANIA was founded in 2005 in Tirana and belongs to UNITRACK AEE (Greece). UNITRACK AEE and UNITRACK ALBANIA 
ShA are official distributors of JCB products in Greece and Albania and distribute machinery, parts and ancillary equipment and 
support to all JCB customers in both countries. Our vision is to support our customers with high quality products and technical 
support. We are dedicated to the philosophy of JCB that focuses on the total customer satisfaction. JCB has been founded in 
1945 by Joseph Cyril Bamford and has achieved today to be a global company and belongs to the leaders of construction 
machinery.  The machines are manufactured to support the needs that our customers have. More than 300 different machines 
are available to cover the needs of our customer in construction, industry, logistics, waste and recycling, and agricultural sector. 
We, as JCB dealers, invest on a continuous base on training, software and hardware, equipment and stock of machines, parts 
and attachments in order to support the needs of our customers. We provide high quality products, value for money and 
competitive prices so to have low costs on maintaining the machines. 

Përshkrimi i biznesit  
UNITRACK ALBANIA ShA u krijua në vitin 2005 në  Τiranë si  kompani bijë e grupit UNITRACK AEE dhe janë përfaqësuese ekskluzive 
të JCB në Greqi & Shqipëri.Disponojnë makineri, pjesë këmbimi dhe pajisje ndihmëse si edhe mbështesin klientët JCB në të 
dyja vendet.  Vizioni  ynë është të mbështesim klientët tanë me produkte dhe shërbime teknike të cilësisë së lartë. Ne jemi të 
përkushtuar për filozofinë JCB që fokusohet në kënaqësinë totale të konsumatorëve. JCB, e cila u krijua në vitin 1945 nga Joseph 
Cyril Bamford, ka arritur sot të jetë një kompani ndërkombëtare me një pozicionim lideri në mesin e prodhuesve të makinerive 
të veprave teknike.  Më shumë se 300 makineri të ndryshme përmbushin nevojat e klientëve tanë në ndërtim, industri, trajtim 
material, riciklim dhe në sektorin e bujqësisë dhe të blegtorisë. Si përfaqësues të JCB, investojmë vazhdimisht në sisteme, trajnime, 
pajisje dhe rezerva për makineri me  qëllim mbështetjen e nevojave të klientëve tanë me çmime konkurruese, për të ruajtur 
koston e përdorimit të makinerive të ulur pamvarësisht se sa vite mund të kenë kaluar.  

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η UNITRACK ALBANIA ShA ιδρύθηκε το 2005 στα Τίρανα, είναι θυγατρική εταιρεία του ομίλου UNITRACK AEE και αποκλειστικοί 
αντιπρόσωποι της JCB σε Ελλάδα & Αλβανία διανέμουν μηχανήματα, ανταλλακτικά και βοηθητικό εξοπλισμό και υποστηρίζουν 
τους πελάτες JCB και στις δύο χώρες. Όραμά μας είναι να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με υψηλής ποιότητας προϊόντα & 
τεχνικές υπηρεσίες. Είμαστε αφοσιωμένοι στην φιλοσοφία της JCB που εστιάζει στην απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη.  Η JCB, που 
ιδρύθηκε το 1945 από τον Joseph Cyril Bamford, έχει επιτύχει σήμερα να είναι μία παγκόσμια εταιρεία με ηγετική θέση ανάμεσα στους 
κατασκευαστές μηχανημάτων έργων τα οποία κατασκευάζονται για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των πελατών μας. Περισσότερα 
από 300 μηχανήματα καλύπτουν τις ανάγκες στις κατασκευές, την βιομηχανία, την διακίνηση υλικών, την ανακύκλωση και τον 
αγροτικό & κτηνοτροφικό τομέα. Ως αντιπρόσωποι της JCB, επενδύουμε συνεχώς σε συστήματα, εκπαίδευση, εξοπλισμό και 
αποθέματα για να υποστηρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας με ανταγωνιστικές τιμές για να διατηρείται το κόστος χρήσης 
των μηχανημάτων χαμηλό όσα χρόνια και αν περάσουν.

UNITRACK ALBANIA Sh.a.

Business Sector

Import and trade of JCB construc-
tion, agricultural and industrial 
machinery, parts and attach-
ments and service support

Year established 2005

No of Employees -

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece UNITRACK AEE
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Contact Person Mr. Andreas Galatoulas - 
Managing Director 

Address Rruga “Kodra e Diellit”, Selite, 
Tirana, Albania, 1046 

Tel. number (+355) 44 512 345

Fax (+355) 44 540 345, 42 441 329 

E-mail gmoffice@unyt.edu.al

Web Page www.unyt.edu.al

Company profile  
University of New York, Tirana was established in 2002 as the first private university in Albania, re-accredited. It is part of the New 
York College Educational Group, whose members are: NY College in Athens and Thessaloniki, University in Prague, University 
New York in Tirana and High School Tirana. The group has 28-year collaboration with State University of New York, Empire State 
College in USA, and University of Greenwich in UK. UNYT takes pride in its accomplishments to blend academic needs of Albania 
with the best features of American and European education. UNYT‘s renowned professors graduated at the best American and 
European universities. UNYT promotes excellence beyond graduation, leading to a 94% rate of graduate employment.

Përshkrimi i biznesit  
University of New York Tirana, themeluar në 2002 si universiteti i parë privat në Shqipëri, i ri-akredituar. UNYT u krijua për adresimin e 
nevojave për edukim Amerikan. Eshte pjesë e New York College Educational Group, e cila permban NY College Athinë e Selanik, 
Universiteti në Pragë, Universiteti New York Tirana dhe High School Tirana. Grupi eshte rrjet arsimor me përvojë 28-vjeçare me State 
University of New York Empire State College, SHBA, e Universitetin e Greenwich, Angli. UNYT integron nevojat akademike shqipare 
me vlera edukimi Amerikane dhe Europiane. Profesorët e njohur jane diplomuar në universitetet më të mira amerikane dhe 
europiane. UNYT promovon ekselencë dhe pas studimeve universitare, duke mundësuar 94% të diplomuarve të punësohen. 

Περιγραφή της επιχείρησης  
Το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Τίρανα (UNYT) ιδρύθηκε το 2002 ως το πρώτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Αλβανία, εκ νέου 
πιστοποιημένο προσφάτως. Είναι μέλος του εκπαιδευτικού ομίλου New York College με τα εξής μέλη: NY Collage στην Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο του NY στην Πράγα, UNYT και λύκειο NY στα Τίρανα. Το ΝΥ Collage έχει μια επιτυχή συνεργασία 
28 ετών με το State University of New York/ Empire State College, USA και το Πανεπιστήμιο Greenwich, UK. Το UNYT κατάφερε να 
συνδυάσει τις ακαδημαϊκές ανάγκες της Αλβανίας με τα καλύτερα χαρακτηριστικά της αμερικανικής και ευρωπαϊκής εκπαίδευσης. 
Είναι ο εργοδότης διακεκριμένων καθηγητών, απόφοιτοι από τα καλύτερα αμερικανικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Το UNYT 
προωθεί την αριστεία, οδηγώντας σε ένα δείκτη 94% απασχόλησης των αποφοίτων.

UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA, Sh.p.k.

Business Sector Education

Year established 2002

No of Employees 88

Invested Capital 600.000 €

Yearly average 
business volume 2.600.000 €

Mother company 
in Greece

New York College Educational 
Group 
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Contact Person Mr. Erti Lutaj

Address Rr. Ismail Qemali, P.7/1 Shk.2, 
Apt.1, Tirane, Albania

Tel. number (+355) 4 4514641/ 684040210

Fax -

E-mail el@vando.al

Web Page www.vando.gr

Company profile  
Digital Marketing, Events Marketing, Public Relations.

Përshkrimi i biznesit  
Marketing Digjital, Marketing Evenimentesh, Marrëdhënie me Publikun.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Ψηφιακό Μάρκετινγ,Μάρκετινγκ Εκδηλώσεων,Δημόσιες Σχέσεις.

V+O COMMUNICATION

Business Sector Marketing & Advertising

Year established 2011

No of Employees 4

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece V+O Communication
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Contact Person Ms. Doriana Veli

Address Rr. Kavajës, Pall.6, Shk.4, Apt.30 
tiranë, Albania

Tel. number (+355) 4 2239952 / 682039969

Fax (+355) 4 2261585

E-mail info@vactro.al

Web Page -

Company profile  
Import-export, trade of medical materials, and scientific, diagnostic equipments. Trade, import-export of hospital and medical 
equipments, and accessories. Wholesale of the above products in Albania and abroad. Establishment and management 
of clinics, medical laboratories, clinics and laboratories of reference and quality control to perform laboratory tests such as 
biochemical, hematological, immunological, bacteriological etc.

Përshkrimi i biznesit  
Import-eksport, tregtim i materialeve me përdorim mjekësor si dhe pajisjeve shkencore të diagnostikimit dhe reagenteve përkatës. 
Tregtim, import - eksport i pajisjeve spitalore dhe aparaturave mjekësore të çdo tipi si dhe i aksesoreve të tyre. Tregtim i të 
gjithave produkteve si më sipër me shumicë dhe pakicë brenda dhe jashtë vendit. Krijim dhe administrim i klinikave, laboratoreve 
mjekësore, klinika laboratorike të referencës dhe kontrollit cilësor për kryerjen e çdo lloj analize laboratorike klinike si biokimike, 
hematologjike, imunologjike, bakterologjike etj.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Εισαγωγές - εξαγωγές, εμπόριο υλικών ιατρικής χρήσης και επιστημονικού διαγνωστικού εξοπλισμού και αντιδραστηρίων. Εμπόριο, 
εισαγωγές - εξαγωγές νοσοκομειακού και ιατρικού εξοπλισμού, καθώς και εξαρτημάτων τους. Χονδρική πώληση ανωτέρω 
προϊόντων στη χώρα και στο εξωτερικό. Δημιουργία και διαχείριση κλινικών, ιατρικών εργαστηρίων, κλινικών και εργαστηρίων 
αναφοράς και ελέγχου ποιότητας για την εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων, όπως βιοχημικές, αιματολογικές, ανοσολογικές, 
βακτηριολογικές κλπ.

VACTRO SCIENTIFIC

Business Sector Import-export of medical 
equipment

Year established 2007

No of Employees 5

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -

Index
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Contact Person Mr. Aurel Cyfeku

Address Rruga Nacionale Korcë - Tiranë, 
km 1

Tel. number (+355) 682062022

Fax -

E-mail vasport.korce@gmail.com

Web Page -

Company profile  
VASPORT operates in the Albanian market for 10 years. We started our activities with the trade of agricultural products which were 
imported from Greece, and distributed in the market of Korca and throughout Albania. After 2008 we invested in manufacturing 
refrigeration equipment with sufficient capacity, acquiring the ability to maintain optimum quality of agricultural products from 
the area of  Korca, and products imported from Greece. In this way, we ensured the continuity of the company’s activities 
throughout the year. The company also operates in the field of import - export of the above products. Additionally we run a 
Bar-winery under the same name in the center of the city of Korca.

Përshkrimi i biznesit  
VASPORT operon në tregun shqiptar prej gati 10 vjetësh. Ka pasur si start vetëm tregëtimin e produkteve bujqesore, të importuara 
nga Greqia, të cilat tregtoheshin jo vetëm në tregun e Korcës por në gjithë tregun shqiptar. Pas vitit 2008 ndërmorëm një projekt 
investimi që konsistonte në ndërtimin e  ambjenteve frigoriferike me kapacitete të kënaqshme, duke na mundësuar ruajtjen 
tepër cilësore dhe optimale të prodhimeve që grumbullojmë nga zona e Korcës, apo dhe ato të importuara nga Greqia. Në 
këtë mënyrë, garantojmë  vazhdimësinë e aktivitetit tonë për të gjithë vitin. E shtrijmë aktivitetin tonë dhe në aktivitet import-
exporti të po këtyre produkteve. Sipërmarrja jonë operon dhe në aktivitet tjetër, Bar-Vinotekë me të njëjtin emër në qendër të 
qytetit të Korcës.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η VASPORT λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια στην αλβανική αγορά. Έχει ξεκινήσει την δραστηριότητά της μόνο με την εμπορία γεωργικών 
προϊόντων, εισαγόμενα από την Ελλάδα, τα οποία εμπορευόταν για την αγορά της Κορυτσάς άλλα και για όλη την Αλβανία. Μετά 
το 2008 επένδυσε στην κατασκευή εγκαταστάσεων ψύξης με ικανοποιητική χωρητικότητα, αποκτώντας την δυνατότητα  διατήρησης 
βέλτιστης ποιότητας των προϊόντων που προέρχονται από την περιοχή της Κορυτσάς, καθώς και γεωργικών προϊόντων εισαγωγής 
από την Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίσθηκε η συνέχεια των δραστηριοτήτων της εταιρείας ολόκληρο το έτος. Η εταιρεία 
δραστηριοποιείται και στον τομέα εισαγωγής - εξαγωγής των προαναφερόμενων προϊόντων.  Επίσης, διαθέτει στο κέντρο της 
πόλης της Κορυτσάς και Bar-Οινοποιείο με την ίδια ονομασία.

VASPORT Sh.p.k.

Business Sector Import – Export of Agricultural 
Porducts/ BAR Winery “VASPORT”

Year established 2004

No of Employees 12

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece -

Index
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Contact Person Mr. Vllasi Guberaj

Address
Ali Pashë Gucia Str. Nr.4, Apart 
3/4, Tirana / Rruga Ali Pashë 
Gucia, Nr.4, Apart 3/4, Tiranë

Tel. number +355 42254382, +355 697438120 

Fax +355 42237660

E-mail info@vektor.al 

Web Page http://www.vektor.al/ 

Company profile  
VEKTOR EDITIONS was founded in 2013 and engages in publishing and cartography, publishing road, touring and hiking maps 
and guides. The company’s goal is to publish quality and specialized maps and guides for every need and activity, gradually 
covering the huge gap of the Albanian market in this sector. The publishing activity of VEKTOR EDITIONS was launched with 
the presentation of a large range of road and hiking maps for Albania. The company is the new member of NAKAS GROUP of 
companies in Greece. NAKAS GROUP has engaged in publishing, especially in the travel sector, over the past 14 years through 
more than 5,000 outlets in Greece, 1,000 in Cyprus and many more in Europe and the rest of the world. 

Përshkrimi i biznesit  
SHTËPIA BOTUESE «VEKTOR» nisi veprimtarinë e saj në Shqipëri, në vitin 2013. Orientohet në fushën e hartografisë territoriale me 
botimin e hartave rrugore dhe guidave turistike. Misioni i SHTËPISË BOTUESE «VEKTOR» është që të nxjerrë harta si dhe guida të 
cilësisë të lartë dhe të specializuara, për çdo lloj nevoje dhe aktiviteti, duke mbuluar gradualisht hendekun e madh në tregun 
shqiptar në këtë sektor. Veprimtaria botuese e SHTËPISË BOTUESE «VEKTOR» nisi duke paraqitur një seri të gjerë të hartave rrugore 
dhe hiking për te gjithë Shqipërinë. SHTËPIA BOTUESE “VEKTOR” është anëtare e re e Groupit Grek «NAKAS GROUP» që aktivizohet 
në fushëm e botimin dhe veçanërisht në sektorin e udhëtimit-turistik gjatë 14 viteve të fundit me më shumë se 5.000 pika shitëse 
në Greqi, 1.000 në Qipro dhe një numër të madh në Evropë si dhe në pjesën tjetër të botës. 

Περιγραφή της επιχείρησης  
Η VEKTOR EDITIONS ιδρύθηκε το 2013 και δραστηριοποιείται στον εκδοτικό και χαρτογραφικό τομέα με την έκδοση οδικών, τουριστικών 
και πεζοπορικών χαρτών και οδηγών. Σκοπός της εταιρίας είναι η έκδοση ποιοτικών και εξειδικευμένων χαρτών και οδηγών για 
κάθε είδους ανάγκη και δραστηριότητα, καλύπτοντας σταδιακά το τεράστιο κενό που υπάρχει στην Αλβανική αγορά σε αυτόν 
τον τομέα. Η έναρξη της εκδοτικής δραστηριότητας της VEKTOR EDITIONS πραγματοποιήθηκε με την παρουσίαση μιας μεγάλης 
σειράς οδικών και πεζοπορικών χαρτών για όλη την Αλβανία.  Η εταιρία αποτελεί το νέο μέλος του Ελληνικού Ομίλου NAKAS GROUP 
που δραστηριοποιείται στο χώρο των εκδόσεων και ειδικότερα στον ταξιδιωτικό τομέα τα τελευταία 14 χρόνια σε περισσότερα από 
5.000 σημεία πώλησης στην Ελλάδα, 1.000 στην Κύπρο και έναν μεγάλο αριθμό στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. 

VEKTOR Sh.p.k.

Business Sector Publishing - Cartography

Year established 2013

No of Employees 3

Invested Capital 50.000 €

Yearly average 
business volume 30.000 €

Mother company 
in Greece THOMAS NAKAS PUBLISHING S.A.

E D I T I O N S

ha r ta  &  gu ida  t u r i s t i ke

Rr. Hajdar Hidi, Pall. “PIENVIS”, nr. 4, Kati VI, Tirana, Albania, T: + 355 42 248 548 E: tirana@eurofast.eu
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ABOUT EUROFAST 
• Over 25-year of company history

• Over 200 people in South East Europe and East Mediterranean

• Teams range from 15-60 professionals per location

• Credentials include  global brands and leading institutions operating in the manufacturing, retail,   
   airlines and professional services sector

• Recognised  leader in professional services having achieved worldwide market recognition for our  
   exceptional advice, capabilities and innovation.

Eurofast specializes in the following services;
• Transfer Pricing
• International Tax
• Tax Planning and Tax Compliance
• Mergers & Acquisitions and Transactional Advisory
• Real Estate Tax
• Financial Services

• Accounting
• Outsourced Payroll and Employment Solutions
• Citizenship & Immigration Services
• Corporate Services
• Banking and Financial Services
• Business Restructuring & Insolvency

info@eurofast.eu  |  www.eurofast.eu
Your Regional Business Advisory Organisation
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Contact Person Mr. Spiro Çavo

Address Rr. Muhamed Gjollesha, nr. 58 
Tirane, Albania

Tel. number (+355) 4 273472/ 692092307

Fax -

E-mail victoria_albania@yahoo.com

Web Page www.victoria_albania.com

Company profile  
Imports - exports of security equipment and security, fire protection, industrial goods and foodstuff. Imports, trade and service 
of medical equipment for home use (Home Care), international freight and rental of properties.

Përshkrimi i biznesit  
Import-eksport i pajisjeve të sigurisë, vëzhgimit dhe mbrojtjes nga zjarri, artikujve industrialë, ushqimorë. Import, tregtim, mirëmbajtje 
të pajisjeve mjekësore për përdorim shtëpiak (home care) & transport ndërkombëtar mallrash për të tretë dhe me qera.

Περιγραφή της επιχείρησης  
Εισαγωγές - εξαγωγές εξοπλισμού ασφάλειας και προστασίας, πυροπροστασία, βιομηχανικών ειδών και τροφίμων. Εισαγωγές, 
εμπόριο και συντήρηση ιατρικού εξοπλισμού για οικιακή χρήση (Home Care), διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων και ενοικίαση 
χώρων.

VICTORIA.AL

Business Sector
Import-export of security 
equipment and surveillance and 
fire protection

Year established 2008

No of Employees 8

Invested Capital -

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece Stavros Angelopoulos & SIA O.E.

Index
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Contact Person Mr. Panagiotis Vasiliadis

Address Gjirokaster goranxi

Tel. number (+30) 6944152000

Fax -

E-mail info@woodpecker.gr

Web Page www.woodpecker.gr 

Company profile  
Our company’s goal is exporting the production of solid fuel from biomass (Pellets). 
We aim at creating a contemporary unit for production of solid fuel from biomass in Goranji, Argirokastro, Albania covering the 
consumers’ needs by offering a cost effective solution in heating.

Përshkrimi i biznesit  
Synimi i kompanisë është veprimtaia eksportuese e prodhimit të karburantit të ngurtë nga biomaza (pellets). 
Qëllimi i kompanisë është krijimi i një fabrike moderne për prodhimin e karburantit të ngurtë nga biomaza në Gonanxi, Gjirokastër 
të Shqipërisë, duke përmbushur nevojat reale të konsumatorëve dhe duke ofruar atyre një zgjidhje ekonomike për ngrohjen. 

Περιγραφή της επιχείρησης  
Στόχος της εταιρείας είναι η εξαγωγική δραστηριότητα στην παραγωγή στέρεων καύσιμων από βιομάζα (PELLETS).
Σκοπός της εταιρείας είναι η δημιουργία σύγχρονης μονάδας παραγωγής στερεών καύσιμων από βιομάζα στο Goranji, 
Αργυρόκαστρο της Αλβανίας, καλύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες του καταναλωτή και προσφέροντάς του οικονομική λύση 
στην θέρμανση.

WOODPECKER Sh.p.k.

Business Sector Wood pellet producer

Year established 2013

No of Employees 4

Invested Capital 1.000.000 €

Yearly average 
business volume -

Mother company 
in Greece Perasma ltd

Index







Ο ρόλος του Γραφείου Οικονομικών  
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The role of the Economic & Commercial Office 
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Ο ρόλος και οι δράσεις του Γραφείου ΟΕΥ στην Αλβανία

QQ 1.  Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΟEY) με μια ματιά
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Πρεσβείας της Ελλάδος στα 
Τίρανα, το οποίο λειτουργεί με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000, όπως όλα 
τα Γραφεία ΟΕΥ του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη των διμερών 
οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, την προάσπιση των ελληνικών οικονομικών και εμπορικώ 
ν συμφερόντων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, παρέχοντας 
έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, σε κρατικές υπηρεσίες, φορείς και επιχειρήσεις, μέσω 
συστηματικής παρακολούθησης, έρευνας και μελέτης της εγχώριας οικονομίας και αγοράς. 
Ειδικότερα, το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων:

• Ανταποκρίνεται σε αιτήματα ελληνικών επιχειρήσεων, παρέχοντας εξειδικευμένη 
επιχειρηματική πληροφόρηση για την αγορά της Αλβανίας. 

• Εκδίδει μηνιαία ενημερωτικά δελτία οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού 
ενδιαφέροντος.

• Παρέχει υπηρεσίες ολοκληρωμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.agora.mfa.gr, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναρτώνται: Οδηγοί 
Επιχειρείν, Ετήσιες Εκθέσεις, Ετήσιο Πρόγραμμα των σημαντικότερων Διεθνών και 
Κλαδικών Εκθέσεων, Χρήσιμες Διευθύνσεις, Έρευνες αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, 
Πληροφορίες σχετικές με το οικονομικό περιβάλλον, τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές 
σχέσεις, Ενημέρωση για διαγωνισμούς και λοιπές επιχειρηματικές ευκαιρίες, καθώς και 
για αναπτυξιακά προγράμματα Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και λοιπών 
αναπτυξιακών φορέων, Μηνιαία ενημερωτικά δελτία κ.α. Παρέχεται επίσης, η δυνατότητα 
ηλεκτρονικού δελτίου προσωποποιημένης ενημέρωσης «Newsletter», σε ημερήσια, 
εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

• Συμβάλλει στη δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων στην Αλβανία, με τη διοργάνωση 
στοχευμένων επιχειρηματικών ημερίδων, συνεδρίων, workshops, την υποστήριξη 
επιχειρηματικών αποστολών και συμμετοχή επιχειρήσεων σε εκθέσεις, διοργάνωση Β2Β 
συναντήσεων, κ.α..

• Προβάλλει κατηγορίες κλάδων και προϊόντων στην τοπική αγορά, μέσω ενεργειών 
προβολής και προώθησης, σε συνεργασία με κλαδικούς φορείς, επιχειρηματικούς 
συνδέσμους και επιχειρήσεις. 

• Διατηρεί σταθερή και συστηματική επικοινωνία και προωθεί την ανάπτυξη συνεργασιών 
με τοπικούς κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς.

• Συμβάλλει στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, τόσο για την προώθηση της διμερούς 
οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, όσο και για την εναρμόνιση με την κοινοτική 
νομοθεσία.

• Παρεμβαίνει στις αρμόδιες τοπικές Αρχές σε περιπτώσεις, που οι ελληνικές επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν προβλήματα, κατά τη δραστηριοποίησή τους στο εξωτερικό.

• Συμμετέχει σε ενημερωτικές εκδηλώσεις, τις οποίες διοργανώνουν κλαδικοί φορείς, 
επιμελητήρια, ή άλλες υπηρεσίες στην Ελλάδα, με σκοπό την παροχή ενημέρωσης 
για την αλβανική αγορά και για τις δυνατότητες δραστηριοποίησης των Ελλήνων 
επιχειρηματιών.

• Υποστηρίζει τις ελληνικές επενδύσεις, καθώς και νέα επενδυτικά σχέδια στην Αλβανία, 
μέσω ενημέρωσης, δράσεων προβολής, δικτύωσης κ.ά.
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QQ 2.  Γιατί να απευθυνθεί η ελληνική επιχείρηση στο Γραφείο ΟΕΥ
Λαμβάνοντας υπόψη τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Γραφείου ΟΕΥ και τις ιδιαιτερότητες της 
αλβανικής αγοράς, η προστιθέμενη αξία του Γραφείου ΟΕΥ για μια ελληνική επιχείρηση, η 
οποία είτε ενδιαφέρεται να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στην Αλβανία, είτε ήδη 
δραστηριοποιείται στην αλβανική αγορά, συνίσταται στα εξής: 

• Αποτελεί τον μοναδικό εξειδικευμένο επίσημο ελληνικό φορέα, ο οποίος δύναται να 
αναδείξει επιχειρηματικές ευκαιρίες και να επιστήσει την προσοχή για την αποφυγή εν γένει 
επιχειρηματικών κινδύνων στις ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις. 

• Διαθέτει επιτόπια και σφαιρική γνώση της αλβανικής αγοράς, διότι παρακολουθεί και 
αναλύει τη γενική οικονομική κατάσταση, τις οικονομικές εξελίξεις, το νομοθετικό πλαίσιο, 
το εξωτερικό εμπόριο της Αλβανίας, καθώς επίσης, ερευνά συνεχώς και μεθοδικά την 
αλβανική αγορά και τις προοπτικές επιχειρηματικών ευκαιριών στην Αλβανία. 

• Διαθέτει και διαρκώς επικαιροποιεί βάσεις δεδομένων δυνητικών επιχειρηματικών 
συνεργατών, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική επιχείρηση, που 
ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στην Αλβανία, καθώς στην αλβανική αγορά δεν 
υπάρχουν διαθέσιμοι εμπορικοί κατάλογοι και η εγγραφή στα Επιμελητήρια δεν είναι 
υποχρεωτική.

• Διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο επαφών και δύναται να υποστηρίξει αποτελεσματικά τη 
δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων� 

• Διαθέτει τεχνογνωσία διοργάνωσης στοχευμένων επιχειρηματικών Β2Β συναντήσεων μεταξύ 
ελληνικών και αλβανικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο επιχειρηματικών αποστολών.

• Διοργανώνει εκδηλώσεις οικονομικού χαρακτήρα (συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες), 
οι οποίες: α) συγκεντρώνουν εκπροσώπους της αλβανικής Κυβέρνησης, Υψηλούς 
αξιωματούχους, τους σημαντικότερους εκπροσώπους των αλβανικών Αρχών, Διεθνών 
Οργανισμών και της επιχειρηματικής κοινότητας στην Αλβανία, β) αποτελούν σημαντική 
ευκαιρία δικτύωσης και γ) τυγχάνουν ευρείας κάλυψης από τα αλβανικά ΜΜΕ, καθώς 
αποτελούν δράση της ελληνικής Πρεσβείας.

• Υποστηρίζει τις αντίστοιχες εκδηλώσεις άλλων φορέων, παρέχοντας συμβουλευτικές 
υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη διοργάνωσή τους, διασφαλίζοντας τη μέγιστη 
δυνατή συμμετοχή και προβολή τους.

• Διοργανώνει εκδηλώσεις προβολής και προώθησης, σε συνεργασία με τις αλβανικές 
Αρχές, τους αλβανικούς και ελληνικούς φορείς και τις ελληνικές επιχειρήσεις.

• Με το κύρος της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, συμβάλλει στην αντιμετώπιση 
προβλημάτων των ελληνικών επιχειρήσεων, παρεμβαίνοντας στις Υπηρεσίες των 
αλβανικών Αρχών ή, κατά περίπτωση, στην εδώ Αντιπροσωπεία της ΕΕ.

• Είναι πολύτιμος αρωγός των ελληνικών εξωστρεφών επιχειρήσεων�
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QQ 3.  Δράσεις για την αποτελεσματική προώθηση των διμερών οικονομικών σχέσεων  
Με γνώμονα την αποτελεσματική προώθηση των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, 
καθώς και την υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής παρουσίας στην αλβανική αγορά, 
το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας Τιράνων, αναλυτικότερα, πραγματοποιεί δράσεις στους εξής 
άξονες:

   Παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης
• Ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των ελληνικών επιχειρήσεων. Τα συνολικά αιτήματα 

το 2014 ήταν 343, εκ των οποίων, 16 προέρχονταν από υπηρεσίες, επιμελητήρια και 
φορείς προώθησης εξαγωγών της Ελλάδας (Επιμελητήρια Κοζάνης, Φλώρινας, ΣΕΒΕ, 
ΠΣΕ, HELEXPO, INVEST IN GREECE κ.λπ.) και τα λοιπά 327 ήταν αιτήματα εταιρειών και 
επιχειρηματιών που ενδιαφέρθηκαν για ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών για την αλβανική 
αγορά (π.χ. ίδρυση εταιρείας, φορολογικό και τελωνειακό καθεστώς, εισαγωγικές εταιρείες 
κ.λπ.), προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στην αλβανική αγορά.

• Εκδίδει μηνιαία ενημερωτικά δελτία παρέχοντας πληροφόρηση για την αλβανική οικονομία, 
το διμερές εμπόριο, τις επενδύσεις, την ισχύουσα νομοθεσία, σημαντικούς κλάδους της 
αλβανικής οικονομίας (ενέργεια, κατασκευές, γεωργία, τραπεζικός και ασφαλιστικός τομέας, 
τουρισμός, υγεία κ.λπ). Τα δελτία αυτά αποστέλλονται, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε 
ελληνικά Επιμελητήρια, κλαδικούς Φορείς και συνδέσμους, καθώς και σε περισσότερες από 
2500 επιχειρήσεις, που κατά καιρούς έχουν απευθυνθεί στο Γραφείο ΟΕΥ με αιτήματά τους, 
ενώ τα δελτία αυτά επαναπροωθούνται από τις ελληνικές τράπεζες στην Αλβανία, καθώς και 
από τα ελληνικά Επιμελητήρια και Φορείς στα μέλη τους, ούτως ώστε να πραγματοποιείται 
η μέγιστη δυνατή διάχυση της πληροφόρησης. Επίσης, τα μηνιαία ενημερωτικά δελτία 
αποτελούν πηγή άλλων ενημερωτικών εντύπων και ΜΜΕ στην Ελλάδα.

• Παρακολουθεί και αναλύει τα μακροοικονομικά μεγέθη, τις ροές εξωτερικού εμπορίου, 
τον ανταγωνισμό, την εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου, που αφορά στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον και ενημερώνει σχετικά, τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές, τους κλαδικούς φορείς 
και τις επιχειρήσεις.

• Παρακολουθεί συστηματικά τις μεταβολές του θεσμικού πλαισίου, που διέπει την 
επιχειρηματική δραστηριότητα και ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές και 
τους κλαδικούς φορείς.

• Συμβάλλει στη διάχυση της πληροφορίας, όσον αφορά στη διοργάνωση εμπορικών 
εκθέσεων, καθώς και άλλων συναφών επιχειρηματικών εκδηλώσεων, που πραγματοποιούνται 
είτε στην Ελλάδα, είτε στην Αλβανία.

• Παρακολουθεί και ενημερώνει για επιχειρηματικές ευκαιρίες και διεθνείς διαγωνισμούς, 
που δημιουργούνται στο πλαίσιο αναπτυξιακών προγραμμάτων Διεθνών Οργανισμών, 
καθώς και προγραμμάτων τεχνικής και οικονομικής συνεργασίας στην Αλβανία. 

• Συντάσσει ετήσια Έκθεση για την αλβανική οικονομία, την αγορά και τις διμερείς οικονομικές 
και εμπορικές σχέσεις.

• Συντάσσει Οδηγό Επιχειρείν στην Αλβανία.
• Εκπονεί κλαδικές μελέτες�
• Αναρτά κάθε πληροφόρηση στο διαδικτυακό τόπο www.agora.mfa.gr 

     Υπηρεσίες δικτύωσης επιχειρήσεων των δυο χωρών (διοργάνωση επιχειρηματικών 
εκδηλώσεων, επιχειρηματικών αποστολών κ.ά.)

• Διοργανώνει επιχειρηματικές εκδηλώσεις (business fora), με στοχευμένο κάθε φορά 
αντικείμενο, όπως για παράδειγμα: τραπεζικός τομέας, τομέας ενέργειας, ελληνικές 
επενδύσεις στην Αλβανία κλπ. Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται με την παρουσία 
εκπροσώπων των Κυβερνήσεων των δυο χωρών, υψηλών αξιωματούχων και σημαντικού 
αριθμού εκπροσώπων των επιχειρήσεων των δυο χωρών και προβάλλονται, με τη 
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συνεργασία του εδώ Γραφείου Τύπου της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, στα 
σημαντικότερα, εθνικής εμβέλειας, ΜΜΕ. 

• Υποστηρίζει τις αντίστοιχες εκδηλώσεις άλλων φορέων, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή 
συμμετοχή και προβολή τους.

• Υποστηρίζει τη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών ελληνικών φορέων στην Αλβανία 
και αναλαμβάνει τη διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β με αντίστοιχες 
αλβανικές επιχειρήσεις.

• Ομοίως, παρέχει υποστήριξη στις ελληνικές επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν 
νέα επενδυτικά σχέδια στην Αλβανία, διευκολύνοντας, μεταξύ άλλων, στη δικτύωσή 
τους.

• Υποστηρίζει τη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών αλβανικών φορέων στην Ελλάδα, 
σε συνεργασία με ελληνικούς φορείς (π.χ. HELEXPO).

   Δράσεις προβολής και προώθησης ελληνικών κλάδων και προϊόντων
• Το Γραφείο ΟΕΥ διοργανώνει εκδηλώσεις προβολής ελληνικών κλάδων και προϊόντων 

στην Αλβανία, όπως για παράδειγμα η δράση «DISCOVER GREEK TASTE IN CARREFOUR», 
τον Απρίλιο του 2014, σε συνεργασία με την αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης 
CARREFOUR Μαρινόπουλος, που δραστηριοποιείται στην Αλβανία. Η εκδήλωση 
περιελάμβανε έκθεση τροφίμων και ποτών, «in store promotions», γευσιγνωσία, «cook-
ing corner», ειδική εκδήλωση με ελληνική μουσική και προβολή υλικού τουριστικού και 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Αντίστοιχα, το 2013, διοργανώθηκαν δράσεις προβολής 
ελληνικών τροφίμων και ποτών, όπως Φεστιβάλ ελληνικής κουζίνας στο ξενοδοχείο Rog-
ner, με τη συμμετοχή Έλληνα Chef, εκδηλώσεις γαστρονομίας στο ξενοδοχείο Sheraton, 
με τη διοργάνωση σειράς κυριακάτικων γευμάτων «Sunday branches», με θέμα ελληνικά 
παραδοσιακά εδέσματα και κρασιά, καθώς και προβολή ελληνικών τροφίμων, μέσω 
δημοφιλούς τηλεοπτικής εκπομπής μαγειρικής, με τη συμμετοχή του γνωστού παρουσιαστή 
- μάγειρα κ. Ηλία Μαμαλάκη.

   Πηγές άντλησης πληροφόρησης και δικτύωση του Γραφείου ΟΕΥ 
• Το Γραφείο ΟΕΥ αντλεί πληροφόρηση από τα επίσημες πηγές (Υπουργεία, Τράπεζα της 

Αλβανίας, Στατιστική Υπηρεσία της Αλβανίας (INSTAT), τις εδώ Αντιπροσωπείες της ΕΕ, 
της World Bank, Διεθνών Οργανισμών, άλλες Διπλωματικές Αρχές, τον αλβανικό τύπο 
κ.λπ.

• Συμμετέχει σε τακτικές και έκτακτες συναντήσεις ομολόγων κ-μ ΕΕ, δωρητών, διεθνών 
Οργανισμών κ.λπ.

• Πραγματοποιεί συναντήσεις με εκπροσώπους αλβανικών Αρχών, α/κλαδικών φορέων 
και Επιμελητηρίων.

• Συναντά, σε καθημερινή βάση, εκπροσώπους επιχειρήσεων και φορέων, με τους οποίους 
ανταλλάσσονται πληροφορίες για την αλβανική αγορά και τον ανταγωνισμό.

• Συμμετέχει σε ημερίδες και συνέδρια, που διοργανώνονται στην Αλβανία (το 2014 ανήλθαν 
σε 41), μέσα από τα οποία παρέχεται ενημέρωση για τις διαμορφούμενες τάσεις και 
διευρύνεται το δίκτυο επαφών.

• Επισκέπτεται Εμπορικές Εκθέσεις και συμμετέχει σε συναφείς εκδηλώσεις, που 
πραγματοποιούνται στα Τίρανα.

• Συμμετέχει, ως παρατηρητής, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων 
στην Αλβανία (ΕΕΕΑ) και ενημερώνεται άμεσα για τα θέματα, που απασχολούν τις εδώ 
δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις.
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   Προάσπιση οικονομικών συμφερόντων ελληνικών επιχειρήσεων στην Αλβανία
• Το Γραφείο ΟΕΥ μελετά και παρακολουθεί συστηματικά το πλαίσιο, που διέπει την ανάπτυξη 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Αλβανία, στον τομέα της γεωργίας, του εμπορίου, 
της βιομηχανίας, της ενέργειας, των μεταφορών κ.ά. και προβαίνει σε εισηγήσεις για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας - Αλβανίας.

• Πραγματοποιεί παρεμβάσεις είτε στις αλβανικές Αρχές, είτε στην εδώ Αντιπροσωπεία 
της ΕΕ (π.χ. φάρμακα, ειδικός φόρος κατανάλωσης κ.λπ.), όταν προκύπτει ότι θίγονται 
τα συμφέροντα ελληνικών επιχειρήσεων ή φαίνεται να δυσχεραίνεται η πρόσβασή τους 
στην αλβανική αγορά από νέες νομοθετικές ρυθμίσεις στο πεδίο της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας.

• Το Γραφείο ΟΕΥ, ανταποκρίνεται, επίσης, άμεσα σε συγκεκριμένα αιτήματα ελληνικών 
επιχειρήσεων για παρέμβαση στις αλβανικές Αρχές, για την αντιμετώπιση προβλημάτων, 
που αντιμετωπίζουν κατά την εδώ επιχειρηματική τους δραστηριότητα (π.χ. γραφειοκρατία, 
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις σε διαδικασίες ρουτίνας, ενέργειες παρεμπόδισης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.λπ.).

Σημειώνεται ότι όπου απαιτείται, το επίπεδο παρέμβασης κλιμακώνεται με παρεμβάσεις του κ. 
Πρέσβη στους αρμόδιους Υπουργούς, ακόμη και στο επίπεδο του Πρωθυπουργού, εάν αυτό 
κρίνεται απαραίτητο.

    Συμμετοχή σε ημερίδες ενημέρωσης για την αλβανική αγορά, που διοργανώνονται 
στην Ελλάδα

• Το Γραφείο ΟΕΥ συμμετέχει, συστηματικά, στην εκδήλωση «Ημέρες Πληροφόρησης 
Επιχειρηματιών», που διοργανώνεται στην Αθήνα, από τη Β8 Διεύθυνση του Υπουργείου 
Εξωτερικών, προκειμένου να πληροφορήσει για την αλβανική αγορά και να παρουσιάσει 
τις ιδιαιτερότητες και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, που προσφέρει. 

• Ανταποκρίνεται επίσης, σε αίτημα συμμετοχής του στην ετήσια διοργάνωση «Greek 
Exports Forum», που πραγματοποιείται, στην Αθήνα, από την Ένωση Διπλωματικών 
Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) και τίθεται υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα, που 
τίθενται κατά τη διάρκεια κατ΄ ιδίαν συναντήσεων με εκπροσώπους ελληνικών επιχειρήσεων 
για την αλβανική αγορά. 

• Συμμετέχει σε αντίστοιχες ενημερωτικές εκδηλώσεις, οι οποίες διοργανώνονται στην 
Ελλάδα από κλαδικούς φορείς και Επιμελητήρια με σκοπό την ενημέρωση των ελληνικών 
επιχειρήσεων για την αλβανική αγορά (π.χ. ΕΒΕΑ, ΣΕΒ κ.λπ.).

QQ 4.  Ο ρόλος του Γραφείου ΟΕΥ
Εν κατακλείδι, για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν στη γειτονική 
αλβανική αγορά, ο ρόλος του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας 
της Ελλάδος στα Τίρανα, είναι σημαντικός, καθώς αποτελεί τον μοναδικό εξειδικευμένο επίσημο 
ελληνικό φορέα, ο οποίος δύναται να αναδείξει επιχειρηματικές ευκαιρίες και να επιστήσει την 
προσοχή για την αποφυγή εν γένει επιχειρηματικών κινδύνων στις ενδιαφερόμενες ελληνικές 
επιχειρήσεις, καθώς διαθέτει επιτόπια γνώση της αγοράς. Παράλληλα, συντάσσει και 
επικαιροποιεί, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, επιχειρηματικούς καταλόγους για την ανεύρεση 
δυνητικών συνεργατών. Μέσω του Γραφείου ΟΕΥ, παρέχεται η δυνατότητα στην ελληνική 
επιχείρηση να συγκεντρώσει ένα πολύτιμο πληροφοριακό υλικό για την αγορά της Αλβανίας, 
ως βάση για την περαιτέρω διερεύνηση δυνατότητας επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Ως εκ τούτου, το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα μπορεί να αποτελέσει 
πολύτιμο αρωγό σε κάθε νέα επιχείρηση, η οποία επιδιώκει να δραστηριοποιηθεί στην αλβανική 
αγορά, καθώς και να υποστηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις, που ήδη δραστηριοποιούνται 
στην Αλβανία. 
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Ειδικώτερα, η πρωτοβουλία του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας 
Τιράνων για την έκδοση του Επιχειρηματικού Οδηγού «HELLENIC - ALBANIAN BUSINESS INDEX 
2014 - 2015» αποτελεί μια πρώτη σημαντική προσπάθεια συγκέντρωσης και παρουσίασης 
σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων ελληνικών, μικτών και ομογενειακών επιχειρήσεων, που 
δραστηριοποιούνται στην Αλβανία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, 
πληροφορική, εμπόριο, βιομηχανία, υγεία, εκπαίδευση, κατασκευές και δομικά υλικά κ.ά. 
Πρόκειται για μια δυνατότητα, που παρέχεται σε όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, χωρίς 
καμία οικονομική επιβάρυνση, με την αποστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής τους 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ecocom-tirana@mfa.gr. Την ευθύνη για τα παρεχόμενα στοιχεία 
φέρουν αποκλειστικά οι ίδιες οι επιχειρήσεις.
  

QQ 5.  Απολογισμός Δράσεων Γραφείου ΟΕΥ (2013-2015)
 Παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης

Α/Α Κατηγορία πληροφόρησης Περίοδος Αριθμός Περιγραφή

1 Αιτήματα ελληνικών 
επιχειρήσεων

2013
2014
2015

349
343
290

Αιτούμενες πληροφορίες: ίδρυση εταιρείας, φορολογικό και τελωνειακό 
καθεστώς, εισαγωγικές εταιρείες κ.λπ.

2 Κλαδικές μελέτες 2013 - 2015 21
Ασφαλιστικός και τραπεζικός τομέας, αγορά φαρμακευτικών προϊόντων, 
λιανικό εμπόριο τρόφιμα, ηλεκτρική ενέργεια και ΑΠΕ, κατασκευαστικός 
τομέας, διμερές εμπόριο αγροτικών προϊόντων κ.ά.

3 Αναρτήσεις agora 2013 - 2015 1�171

Παρέχονται πληροφορίες για το οικονομικό περιβάλλον, το διμερές 
εμπόριο, τις άμεσες ξένες και ελληνικές επενδύσεις, την ισχύουσα 
νομοθεσία, καθώς και για εύρος σημαντικών κλάδων της αλβανικής 
οικονομίας.

4 Ενημερωτικά δελτία 2013 - 2015 36

Μηνιαία δελτία για την αλβανική οικονομία, την ευρωπαϊκή προοπτική της 
Αλβανίας και τις εξωτερικές της σχέσεις, καθώς και για τις κατασκευές, 
την ενέργεια, τις μεταφορές, τον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα, τη 
γεωργία και τον τομέα τροφίμων, τον τουρισμό, την υγεία, το περιβάλλον, 
τις τηλεπικοινωνίες κ.ά.

5 Newsletter
Παρέχεται η δυνατότητα εξατομικευμένης πληροφόρησης στους 
εγγεγραμμένους χρήστες, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Υπουργείου 
Εξωτερικών www.agora.mfa.gr

 Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών / Β2Β συναντήσεων
Α/Α Εκδήλωση Ημερομηνία Περιγραφή

1

Επιχειρηματική αποστολή του 
Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας στα 
Τίρανα 
Ξενοδ. TIRANA INTERNATIONAL

19/2/2014

Το Γραφείο ΟΕΥ, πέραν της στοχευμένης ενημερωτικής εκδήλωσης για τον 
τουρισμό, ανέλαβε τη διοργάνωση Β2Β συναντήσεων, με τη συμμετοχή 14 
ελληνικών επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου, καθώς και περισσότερων 
από 17 αλβανικών επιχειρήσεων.  

2
Επιχειρηματική αποστολή του 
Επιμελητηρίου Κοζάνης στα Τίρανα  
Ξενοδ. TIRANA INTERNATIONAL

26 -27/3/2015

Διοργάνωση, από το Γραφείο ΟΕΥ, συνολικά 240 στοχευμένων 
επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β) μεταξύ 25 ελληνικών επιχειρήσεων, από 
τους κλάδους τροφίμων και ποτών, κατασκευών και δομικών υλικών, 
ένδυσης, υπηρεσιών κ.α. και 70 περίπου αλβανικών.
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 Διοργάνωση επιχειρηματικών εκδηλώσεων 
Α/Α Εκδήλωση Ημερομηνία Περιγραφή

1

Ελληνο - Αλβανική Στρογγυλή 
Τράπεζα για την Οικονομία και 
την Ενέργεια: «Χαράζοντας μια 
νέα πορεία»  
Ξενοδ. Rogner Τιράνων

4/11/2013

Εκδήλωση, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης του ΠτΔ της Ελλάδος στην Αλβανία, 
με παρουσία του ΠτΔ της Αλβανίας και ομιλητές, από ελληνικής πλευράς, τον Υπ. 
Εθνικής Άμυνας, τον Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τον 
Γεν. Γραμμ. ΔΟΣ & ΑΣ του ΥΠΕΞ και από αλβανικής: τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, 
τον Υπ. Ενέργειας και Βιομηχανίας, τον Υφυπ. Εξωτερικών, καθώς επίσης τον Πρόεδρο 
της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας και τον Πρόεδρο της Ένωσης 
Επιχειρηματικών Φορέων Αλβανίας “Biznes Albania”. Παρευρέθησαν πάνω από 200 
άτομα.1

2

7ο Ελληνο - Αλβανικό 
Επιχειρηματικό Φόρουμ:
«Ο ρόλος των τραπεζών - 
Γέφυρες για την Ανάπτυξη» 
Ξενοδ. Sheraton Τιράνων

13/11/2013

Ετήσια εκδήλωση εξωστρέφειας, σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων 
Αλβανίας, με τη συμμετοχή των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών των δύο χωρών, 
του Γεν. Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, οικονομικούς αναλυτές ελληνικών 
τραπεζών, με παρουσία στην Αλβανία, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη σημαντικών 
ελληνικών επιχειρήσεων στην Αλβανία. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν 350 άτομα.

3

Διοργάνωση εκδήλωσης 
για την προβολή του Νομού 
Θεσπρωτίας ως τουριστικού 
προορισμού  
Ξενοδ. TIRANA INTERNATIONAL

19/2/2014

Στο πλαίσιο επιχειρηματικής αποστολής του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, 
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την προβολή του Ν. Θεσπρωτίας ως τουριστικού 
προορισμού και τη σύναψη συμφωνιών & συνεργασιών με τουριστικά γραφεία της 
Αλβανίας, με παράλληλη προβολή βίντεο, διανομή έντυπου υλικού και γευσιγνωσία 
τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.

4

Στρογγυλή Τράπεζα για τις 
ελληνικές επενδύσεις στην 
Αλβανία 
Ξενοδ. TIRANA ΙNTERNATIONAL

11/4/2014

Εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών 
Επιχειρήσεων Αλβανίας, την υποστήριξη της άτυπης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
για τις ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία και τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού 
της Αλβανίας, κ. Rama και Υπουργών της Κυβέρνησής του, κατά την οποία μέλη 
της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας συζήτησαν για την επίλυση σημαντικών 
ζητημάτων και τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στην Αλβανία.

5

Επιχειρηματική αποστολή του 
Επιμελητηρίου Κοζάνης στα 
Τίρανα  
Ξενοδ. TIRANA INTERNATIONAL

26 -27/3/2015

Συνδυασμένες δράσεις: α) ενημερωτική εκδήλωση, με τη συμμετοχή του Υφυπ. Οικον. 
Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, β) υπογραφή MoU με 
ΕΒΕ Τιράνων, γ) Β2Β συναντήσεις, δ) επίσκεψη στις Διεθνείς Εκθέσεις «Construction-
Klimatherm» & HORECA

6
1st TIRANA GAS PIPELINES 
SAFETY WORKSHOP 
Ξενοδ. TIRANA INTERNATIONAL

8/10/2015

Το πρώτο Εργαστήρι στα Τίρανα με τίτλο «Ασφάλεια: Επιλογή ή Αναγκαιότητα; Τεχνική, 
οικονομική και πολιτιστική προσέγγιση», εστίασε στην ασφάλεια των αγωγών φυσικού 
αερίου, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας. Το 
Workshop τέθηκε υπό την αιγίδα του αλβανικού Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας 
και διοργανώθηκε από το Γραφείο ΟΕΥ σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία 
διαχείρισης κινδύνου και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Management Force 
Group (MFG), η οποία δραστηριοποιείται και στην Αλβανία. Πρόκειται για την πρώτη 
ενότητα από σειρά εκδηλώσεων με θέμα την «Ασφάλεια», η οποία είχε ιδιαίτερη απήχηση 
στην εδώ επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα, συγκεντρώνοντας περίπου 
100 άτομα. Η εκδήλωση καλύφθηκε από τα ΜΜΕ. Περισσότερες πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:  
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=45723# 

WORKSHOP ON TAXATION
Ξενοδ. TIRANA ΙNTERNATIONAL 16/12/2015

Στοχευμένο Εργαστήριο για θέματα φορολογίας και τις πρόσφατες αλλαγές στη 
φορολογική νομοθεσία της Αλβανίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία 
με εμπειρογνώμονες των εταιρειών Eurofast (ελληνικών συμφερόντων) και PwC 
(PriceWaterhouseCoopers), οι οποίοι ανέπτυξαν ειδικώτερα θέματα της φορολογικής 
νομοθεσίας της Αλβανίας όπως ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων, 
εθνικά λογιστικά πρότυπα, φορολογικές διαδικασίες και παρείχαν διευκρινήσεις για 
θέματα φορολογικής έδρας, καθώς και για θέματα που άπτονται των ενδοομιλικών 
συναλλαγών. 
Περισσότεροι από 70 άτομα παρακολούθησαν τις εργασίες του εργαστηρίου. Η 
εκδήλωση καλύφθηκε από τα ΜΜΕ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον 
ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=46480 

1 H ψηφιακή έκδοση των Πρακτικών της στρογγυλής τραπέζης είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο στο agora:  
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad58698Roundtable_%CE%A0%CF%84%CE%94_FINAL_20.06.2014.pdf
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 Δράσεις προβολής και προώθησης ελληνικών κλάδων και προϊόντων
Α/Α Εκδήλωση Ημερομηνία Περιγραφή

1
«Sunday Lunches - Greek 
Theme»  
Ξενοδ. Sheraton Τιράνων

24/3 - 
7/4/2013

3 Κυριακάτικα brunches αφιερωμένα σε παραδοσιακά εδέσματα από διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας, με την ευγενή χορηγία της ΤIRANA BANK (Όμ. Τράπεζας Πειραιώς), τα οποία 
συνόδευαν επώνυμοι ελληνικοί οίνοι (Τσάνταλη, Γεροβασιλείου & Διόνυσος), προσφορά 
των AGNA GROUP, ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΔΙΟΝΥΣΟΣ.

2

Τηλεοπτική εκπομπή 
αφιερωμένη στην ελληνική 
κουζίνα (τηλεοπτικό κανάλι 
VISION PLUS)

22/3/2013

Η εκπομπή πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του γνωστού παρουσιαστή κ. Ηλία 
Μαμαλάκη, ο οποίος με τη χρήση ελληνικών προϊόντων, διαθέσιμων στην αλβανική 
αγορά, προετοίμασε ένα παραδοσιακό ελληνικό menu, στην κουζίνα του ξενοδοχείου 
Sheraton. Η εκπομπή προβλήθηκε στην πρωινή ζώνη του καναλιού & αποσπάσματα 
προβλήθηκαν στα δελτία ειδήσεων.

3 GREEK FOOD FESTIVAL 
Ξενοδ. Rogner Τιράνων

8/4 - 
13//4/2013

Διοργάνωση Ελληνικής Εβδομάδας στο ξενοδοχείο Rogner, με επίκεντρο ελληνικές 
γεύσεις, μελωδίες και εικόνες. Έλληνας Chef επιμελήθηκε την προετοιμασία ελληνικού 
καταλόγου εδεσμάτων με γνωστές παραδοσιακές αλλά και πιο σύγχρονες συνταγές, 
ενώ τριμελής ομάδα μουσικών παρουσίασαν κομμάτια ελληνικής μουσικής, κατά τη 
διοργάνωση ελληνικής βραδιάς στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου, στην οποία 
παρευρέθηκαν περίπου 100 επισκέπτες. 

4 «DISCOVER GREEK TASTE IN 
CARREFOUR» 2-20/4/2014

Σειρά συνδυασμένων δράσεων, σε συνεργασία με την αλυσίδα Carrefour (Ομίλος 
Μαρινόπουλος), με σκοπό την παρουσίαση και προβολή μεγάλης γκάμας ελληνικών 
τροφίμων και ποτών στο αλβανικό καταναλωτικό κοινό, που περιελάμβανε: α) ειδική 
εκδήλωση προβολής ελλην. τροφίμων & ποτών με γευσιγνωσία, cooking corner, 
προβολή οπτικοακουστικού υλικού και ζωντανή ελληνική μουσική, β) έκθεση ελληνικών 
τροφίμων και ποτών και γ) «Ιn store promotion» στα καταστήματα της εν λόγω αλυσίδας. 
Η εκδήλωση καλύφθηκε από μέσα μαζικής ενημέρωσης, προβλήθηκε στα βραδινά 
δελτία ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης και των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών και 
τις εφημερίδες, ενώ υπήρχε, καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, ειδικό 
διαφημιστικό μήνυμα από τους Ρ/Σ Love Radio και Radio DJ. Διανεμήθηκε επίσης, ειδικό 
φυλλάδιο του CARREFOUR «door to door».

 Συμμετοχή σε ημερίδες ενημέρωσης για την αλβανική αγορά, που διοργανώνονται στην Ελλάδα
Α/Α Εκδήλωση Ημερομηνία Περιγραφή

1
Ημέρα Πληροφόρησης 
Επιχειρηματιών 
(ΣΘΕΒ, Λάρισα)

23/5/2013

Συμμετοχή του Γραφείου ΟΕΥ στην καθιερωμένη ενημερωτική ημερίδα της Β8 Δ/νσης 
του ΥΠΕΞ, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, με πρωτοβουλία του Συνδέσμου 
Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), με σκοπό την ενημέρωση των 
επιχειρήσεων της περιοχής για τις προοπτικές ανάπτυξης εμπορικών συνεργασιών στην 
Αλβανία. 

2
Ημέρα Πληροφόρησης 
Επιχειρηματιών  
(ΥΠΕΞ, Αθήνα)

9/5/2014

Κατ’ ιδίαν συναντήσεις με 73 ελληνικές επιχειρήσεις από τους κλάδους: τροφίμων, 
φαρμάκων, δομικών υλικών, πληροφορικής, βιομηχανικών προϊόντων, καταναλωτικών 
προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την ενημέρωση για αποτελεσματικότερη 
προσέγγιση της αλβανικής αγοράς. 

3
Επιχειρηματική Ημερίδα 
(Επιμελητηρίο Κοζάνης, 
Κοζάνη)

9/7/2014

Εκτενής παρουσίαση δυνατοτήτων, ευκαιριών και ιδιαιτεροτήτων της αλβανικής 
αγοράς, καθώς και κατ’ ιδίαν ενημέρωση των εταιρειών για τις προοπτικές ανάπτυξης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα την εκδήλωση ενδιαφέροντος από το 
Επιμελητήριο Κοζάνης για διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής στην Αλβανία. 

4
«Greek Exports Forum 
2014» (Ξενοδ. Divani 
Apollon Palace, Αθήνα)

9/7/2014

Συμμετοχή στο Ετήσιο Συνέδριο της Ένωσης Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών 
& Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ), υπό την αιγίδα του ΥΠΕΞ, εξατομικευμένες 
συναντήσεις με ελληνικές επιχειρήσεις με σκοπό την ενημέρωση για την αλβανική αγορά. 
Συμμετείχαν εταιρείες: από τους κλάδους φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών 
προϊόντων, καλλυντικών, τροφίμων και ποτών, χημικών προϊόντων, πληροφορικής, 
δομικών υλικών και κατασκευών, εκπαίδευσης, ναυτιλίας και παραγωγής, εμπορίου 
εξοπλισμού σκαφών, ένδυσης και υπόδησης, ειδών διακόσμησης και εξοπλισμού σπιτιού. 

5
Ημέρα Πληροφόρησης 
Επιχειρηματιών  
(ΕΒΕΑ, Αθήνα)

18/12/2014

Παρουσίαση προοπτικών επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανάπτυξης εμπορικών 
συνεργασιών και συμμετοχή σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με επιχειρήσεις (ενδιαφερόμενοι 
κλάδοι: τροφίμων, επεξεργασίας αποβλήτων, βιομηχ. εξοπλισμού, διοργάνωσης 
εκδηλώσεων & πολιτιστικών event, ενδυμάτων, ιατρικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, 
δομικών υλικών και κατασκευών, ηλιακών συστημάτων, υπηρεσιών κ.ά.).

6
Ημέρα Πληροφόρησης 
Επιχειρηματιών  
(ΣΕΒ, Αθήνα)

19/12/2014

Παρουσίαση των δυνατοτήτων δραστηριοποίησης των ελληνικών εταιρειών στην 
αλβανική αγορά, κατά τη διάρκεια ενημερωτικής στρογγυλής τράπεζας στο ΣΕΒ, σε 
επιχειρήσεις από τους κλάδους: τροφίμων, δομικών υλικών, προϊόντων τεχνολογίας, 
χημικών, προστασίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.λπ.
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 Υποστήριξη εκδηλώσεων, που διοργανώνονται από άλλους ελληνικούς φορείς ή επιχειρήσεις
Α/Α Εκδήλωση Ημερομηνία Περιγραφή

1

6ο INFOCOM ALBANIA - 
TELECOM FORUM  
«Time for Business»  
Ξενοδ. Sheraton Τιράνων

12/5/2015

Το Γραφείο ΟΕΥ παρείχε υποστήριξη στη διοργανώτρια εταιρία ΒIZΖ, θυγατρική της 
ελληνικής εταιρείας SMART PRESS, αναλαμβάνοντας την αποστολή προσκλήσεων σε 
μεγάλο εύρος αποδεκτών, από τη βάση δεδομένων του, συμβάλλοντας αποτελεσματικά 
στην αύξηση της συμμετοχής στο Συνέδριο, το οποίο τελούσε υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Καινοτομίας & Δημόσιας Διοίκησης, της αλβανικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων (AKEP), του Αλβανικού Ιδρύματος Καινοτομίας (AIF) και της 
Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου 
της Πρεσβείας, ενημερώθηκαν τα αλβανικά ΜΜΕ, που κάλυψαν το Συνέδριο, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Καινοτομίας 2015. 

 Υποστήριξη διοργάνωσης αλβανικών επιχειρηματικών αποστολών σε συνεργασία με ελληνικούς φορείς
Α/Α Εκδήλωση Ημερομηνία Περιγραφή

1
Επιχειρηματικές αποστολές 
στην Ελλάδα, σε 
συνεργασία με τη HELEXPO 

2013

• Διεθνής Έκθεση «ΧΡΥΣΟΣ - ΑΣΗΜΙ» 2013 (Αθήνα, 1 - 4.3.2013)  
• 8η Διεθνής Έκθεση ZOOTECHNIA 2013 (Θεσσαλονίκη, 7 - 10.2.2013)  
• 78η ΔΕΘ (Θεσσαλονίκη, 7 - 15.9.2013)  
• 29η Διεθνής Έκθεση PHILOXENIA (Θεσσαλονίκη, 21 - 24.11.2013)

2
Επιχειρηματικές αποστολές 
στην Ελλάδα, σε 
συνεργασία με τη HELEXPO 

2014 • 9η ZOOTECHNIA (Θεσσαλονίκη, 29/1 - 1/2/2015)

 Απολογισμός δράσεων Α΄ εξαμήνου 2016
Α/Α Εκδήλωση Ημερομηνία Περιγραφή

1
Ημέρα Πληροφόρησης 
Επιχειρηματιών 
(ΕΒΕΑ, Αθήνα)

5/1/2016

Στο πλαίσιο καθιερωμένης εκδήλωσης της Β8 Δ/νσης του ΥΠΕΞ, πραγματοποιήθηκε 
σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ, η «Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών για την αλβανική 
αγορά». Περισσότεροι από 35 εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων, ενημερώθηκαν από 
την επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ για τις προοπτικές επιχειρηματικής δραστηριότητας 
και ανάπτυξης εμπορικών συνεργασιών για την αλβανική οικονομία. Οι συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις προέρχονταν από τομείς, όπως: σύμβουλοι μηχανικοί, εταιρείες υδραυλικών 
μελετών, υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, εμπορίας αγροτικών προϊόντων, 
τυποποίησης και συσκευασίας λαχανικών, εμπορίας ειδικών τροφίμων, κατεψυγμένων 
προϊόντων, δομικών υλικών, χημικών προϊόντων, υγρών απορρυπαντικών, γεωργικών 
μηχανημάτων επεξεργασία μετάλλων, εισαγωγών – εξαγωγών φυτοπολλαπλασιαστικού 
υλικού, κ.α.

2
Εκδήλωση Παρουσίασης 
Ελληνο – Αλβανικού 
Επιχειρηματικού Οδηγού

26/1/2016

Ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση της πρώτης έκδοσης του Ελληνο – Αλβανικού 
επιχειρηματικού Οδηγού «HELLENIC–ALBANIAN BUSINESS INDEX», ο οποίος περιλαμβάνει: 
α) τα επιχειρηματικά προφίλ σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων, αμιγώς ελληνικών & 
ελληνο-αλβανικών συμφερόντων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Αλβανία και 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, 
εμπόριο, βιομηχανία, υγεία, εκπαίδευση, κατασκευές και δομικά υλικά κ.ά. και β) χρήσιμες 
πληροφορίες οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Ο εν λόγω 
Οδηγού είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ *. Η εκδήλωση, στην οποία 
κεντρικός ομιλητής ήταν ο Γ.Γ. ΔΟΣ & ΑΣ, κ. Γ. Τσίπρας, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 
άνω των 400 ατόμων και είχε ευρεία κάλυψη από τα αλβανικά ΜΜΕ. Περισσότερες 
πληροφορίες για την εκδήλωση παρουσίασης είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=46836 

3
«Greek Exports Forum 2016»
Ξενοδ. Intercontinental, 
Αθήνα

9/6/2016

Συμμετοχή της επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ σε προγραμματισμένες και εξατομικευμένες 
συναντήσεις με εκπροσώπους ελληνικών επιχειρήσεων, με στόχο την παρουσίαση της 
αλβανικής αγοράς, στο πλαίσιο του 4ου Greek Exports Forum, το οποίο διοργανώθηκε 
από την Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
(ΕΝΔΥ ΟΕΥ) και την Ethos Media S.A. και τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Εξωτερικών, με κεντρικό θέμα: «Οι εξαγωγές σε σταυροδρόμι: Εκτίναξη ή Στασιμότητα;». Οι 
επιχειρήσεις που ενδιαφέρθηκαν για την αλβανική αγορά, προέρχονταν κυρίως από τους 
ακόλουθους κλάδους: φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, καλλυντικών, 
τροφίμων και ποτών (λάδι, κρασί, αλλαντικά, καφές, βρεφικά γάλατα, επεξεργασμένα 
κρέατα κ.α) χημικών προϊόντων, υδροδιαλυτών λιπασμάτων, συστημάτων πληροφορικής 
(software), λογιστικών προγραμμάτων, δομικών υλικών και κατασκευών, (χαλυβουργικά 
προϊόντα, πάνελ).

* http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad6CDDAHellenicAlbanianBusinessIndex2016.pdf
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 Εκδηλώσεις Α΄ εξαμήνου 2016 «WINDOW TO GREECE»
Α/Α Εκδήλωση Ημερομηνία Περιγραφή

1

«Cooking is Art – Α 
Window to Greece 
through Gastronomy»
Ξενοδ. Sheraton 
Τιράνων

8-10/3/2016

Τριήμερο δράσεων προβολής της ελληνικής γαστρονομίας και ελληνικών προϊόντων 
διατροφής, με τον γενικό τίτλο «Cooking is Art – Α Window to Greece through Gastronomy», 
πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, σε συνεργασία με το ξενοδοχείο Sheraton Τιράνων και με 
την υποστήριξη της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Αλβανία και άλλων χορηγών. 
Ο Executive Chef των ξενοδοχείων «Μεγάλη Βρετανία» και «King Geοrge» της Αθήνας, 
κ. Σωτήρης Ευάγγελου, μαζί με τους συνεργάτες του επιμελήθηκαν σεμινάριο ελληνικής 
γαστρονομίας, καθώς και δύο ελληνικές βραδιές υψηλής γαστρονομίας, με την χρήση 
ποιοτικών ελληνικών προϊόντων (π.χ. ελαιολάδου, αυγοτάραχου, κρασιού, ούζου, μελιού, 
γιαουρτιού κλπ). Οι εκδηλώσεις πλαισιώθηκαν με ζωντανή ελληνική μουσική, από ομάδα 
Ελλήνων καλλιτεχνών, που προσκλήθηκαν από την Ελλάδα, ειδικά για τις συγκεκριμένες 
δράσεις. Το Γραφείο ΟΕΥ, σε συνεννόηση με τον ΕΟΤ, επέλεξε σειρά βίντεο τουριστικού 
περιεχομένου, για την προβολή του ελληνικού τουρισμού και γαστρονομίας που 
προβάλλονταν σε γιγαντοοθόνη, καθ’ όλη την διάρκεια των εκδηλώσεων. Εκτενής ήταν η 
κάλυψη από τον τύπο και τους αλβανικούς τηλεοπτικούς σταθμούς των ως άνω δράσεων, 
στην οποία συμμετείχαν, συνολικά περισσότερα από 300 άτομα. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην 
ποιότητα των ελληνικών προϊόντων τροφίμων και στη διατροφική αξία της ελληνικής κουζίνας. 
Περισσότερες πληροφορίες, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=47284

2

«2nd TIRANA GAS 
PIPELINES SAFETY 
WORKSHOP»
Ξενοδ. Sheraton 
Τιράνων

20/4/2016

Το 2ο Εργαστήρι για την ασφάλεια των αγωγών φυσικού αερίου με τίτλο: “2nd Tirana Gas 
Pipeline Safety Workshop – Step by step approach”, εντάχθηκε στο πλαίσιο των εξωστρεφών 
δράσεων με τον γενικότερο τίτλο “Window to Greece”. Η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα 
του αλβανικού Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας και διοργανώθηκε από το Γραφείο ΟΕΥ 
σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία διαχείρισης κινδύνου και παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών Management Force Group (MFG), η οποία δραστηριοποιείται και στην Αλβανία. 
Το 2ο Εργαστήρι, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 60 άτομα, ήταν πιο στοχευμένο από το 
πρώτο και απέσπασε θετικές κριτικές. Επισημαίνεται ότι οι εκπρόσωποι του ΤΑΡ εξέφρασαν 
την πρόθεσή τους για ενεργότερη συμμετοχή του ΤΑΡ στο επόμενο εργαστήριο, το οποίο 
σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2016. Η εκδήλωση καλύφθηκε από τα 
ΜΜΕ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:  
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=47525

3

«Ανάπτυξη του 
τομέα Υ/Η ενέργειας 
στην Αλβανία – Η 
περιφερειακή 
προοπτική της 
Αλβανίας»
 
«Developing Albania’s 
Hydroelectric Potential»

Ξενοδ. TIRANA 
ΙNTERNATIONAL

3/6/2016

Πραγματοποιήθηκε, στοχευμένο μονοήμερο εργαστήριο στα Τίρανα από το Ινστιτούτο 
Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), σε συνεργασία με το Γραφείο ΟΕΥ, το οποίο 
εντάχθηκε στο πλαίσιο των εξωστρεφών δράσεων με τον γενικότερο τίτλο “Window to 
Greece”. Το εργαστήριο, το οποίο είχε ως αντικείμενο την περαιτέρω αξιοποίηση του 
τομέα υδροηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας και τη διαμόρφωση προτάσεων, με στόχο 
το σχεδιασμό βιώσιμης στρατηγικής για αειφόρο ανάπτυξη, τέθηκε υπό την αιγίδα της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αλβανία και του Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας της 
Αλβανίας. Στο πλαίσιο των εργασιών του εργαστηρίου, κύριος χορηγός του οποίου ήταν η 
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), εξετάστηκε ο ρόλος του υδροηλεκτρικού δυναμικού 
της Αλβανίας, όσον αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας στα Βαλκάνια και 
τη Νοτιοανατολική και Δυτική Ευρώπη και συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η ανάγκη για την 
προσέλκυση και την επιτάχυνση των επενδύσεων για την κατασκευή μικρών και μεγάλων 
υδροηλεκτρικών σταθμών στην Αλβανία, αλλά και η συντήρηση και βελτίωση των 
υφιστάμενων υποδομών. Στο εργαστήριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε και με την υποστήριξη 
της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Αλβανία, στο Εργαστήριο συμμετείχαν περίπου 
εκατό σύνεδροι από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εκ των οποίων εκπρόσωποι εταιρειών 
και εμπειρογνώμονες από Ελλάδα και Αλβανία, Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί (EBRD, 
World Bank/IFC κ.ά.), δημόσια ιδρύματα, φορείς και Αρχές, καθώς, επίσης, τραπεζικά 
ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και ελληνικές τράπεζες. Η ΔΕΗ συμμετείχε στο εργαστήριο με 
πολυμελή αντιπροσωπεία τεχνικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων, καθώς έχει εκδηλώσει 
ενδιαφέρον να επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στην Αλβανία. Η εκδήλωση καλύφθηκε από 
τα αλβανικά ΜΜΕ. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ:
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=47857#�  
Οι σχετικές παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους συνδέσμους:
1η ενότητα: http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=47914 
2η ενότητα: http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=47915 
3η ενότητα: http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=47916  
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QQ 6.  Στελέχωση του Γραφείου ΟΕΥ της Πρεσβείας Τιράνων
Η λειτουργία των Γραφείων ΟΕΥ διέπεται από τον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών Ν. 
3566/05.06.2007 (ΦΕΚ Α’ 117), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας ISO 9001:2000, η δε στελέχωσή τους καθορίζεται από το ΠΔ. 102/22.05.2006 (ΦΕΚ 
Α’ 101). Για το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας Τιράνων, προβλέπεται μία θέση Συμβούλου ΟΕΥ και 
δύο θέσεις Γραμματέων ΟΕΥ, καθώς και μια θέση επιτόπιου συνεργάτη. 
Τα στελέχη Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, που υπηρετούν σήμερα στο Γραφείο 
ΟΕΥ Τιράνων, είναι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικών και Εμπορικών Ακολούθων της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Η σημερινή σύνθεση του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων είναι 
η ακόλουθη:

Προϊσταμένη Γραφείου ΟΕΥ
 κα. Παγώνα Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α’

Στελέχη Γραφείου ΟΕΥ
 κα. Χριστίνα Αργυροπούλου, Γραμματέας ΟΕΥ Α’
 κα. Θεοφανή Πανταζή, Γραμματέας ΟΕΥ Α’

Επιτόπια συνεργάτης
 κα. Άλμα Μάρκο

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων  

Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα

Δ/νση: Rruga Frederik Shiroka, Nr. 3, Tirana 
Τηλ.: +355 4 2274668 
Φαξ: +355 4 2234290 
E-mail: gremb.tir@mfa.gr 
Ιστοσελίδα: www.mfa.gr/tirana 

Δ/νση: Rruga Ibrahim Rrugova, Nr. 5, Sky Tower, Tirana 
Τηλ.: +355 4 2228980, 2247323 
Φαξ: +355 4 2228979 
E-mail: ecocom-tirana@mfa.gr 
Ιστοσελίδα: www.agora.mfa.gr/al51 







ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

TË BËSH BIZNES NË SHQIPËRI   

DOING BUSINESS IN ALBANIA



Ο Οδηγός Επιχειρείν περιλαμβάνει πληροφορίες, οι οποίες συχνά υπόκεινται 
σε τροποποιήσεις. Για τυχόν επικαιροποιήσεις, στην  ιστοσελίδα:  

agora.mfa.gr/al51 ή με αποστολή e-mail στο: ecocom-tirana@mfa.gr 
 

Udhërryesi të bësh Biznes në Shqipëri, përmban informacion, i cili pëson 
shpesh ndryshime. Për çdo informacion të ri vizitoni faqen e internetit:  

agora.mfa.gr/al51 ose duke dërguar një e-mail në: ecocom-tirana@mfa.gr  

The Business Guide contains information, which is often subject to change. 
Updates at the website: agora.mfa.gr/al51 or by sending an e-mail to: 

ecocom-tirana@mfa.gr
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ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Τίρανα, 2016
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1. Η Αλβανία με μια ματιά

Γενικά

Επίσημη ονομασία 
Δημοκρατία της Αλβανίας / Republic of Albania (Albania) /
Republika e Shqipërisë (Shqipëria)

Έκταση
28.748 τετρ. χλμ. (από τα οποία 1.350 τετρ. χλμ. ύδατα) 
Μήκος συνόρων: 1.094 χλμ., από τα οποία 362 χλμ. ακτογραμμή
Μήκος συνόρων με Ελλάδα: 282 χλμ. 

Πληθυσμός 2.886.026 (1.1.2016), 2.893.005 (1.1.2015)

Γλώσσα συναλλαγών Αλβανική (η χρήση της ελληνικής, όπως και της ιταλικής είναι ιδιαίτερα 
διαδεδομένη)

Πολίτευμα Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία

Θρησκεία Μουσουλμάνοι (σουνίτες) : 56,7%    – Ορθόδοξοι: 6,75%    – Καθολικοί: 
10,03%  – Λοιπά θρησκεύματα: 26,52% (Απογραφή 2011)

Πρωτεύουσα Τίρανα (Tirana): Νομός Τιράνων: 811.649 κάτοικοι (1.1.2016)

Νόμισμα

Αλβανικό λεκ (ALL) 
Ισοτιμία: ALL/EUR =137,33 – $ ΗΠΑ/ALL=123,50 (30 Ιουνίου 2016)
Μέση ισοτιμία: 2015: ALL/EUR = 139,74 – ALL/ US$ = 125,96

                   2014: ALL/EUR = 139,97 – ALL/ US$ = 105,48
2013: ALL/EUR = 140,26 – ALL/ US$ = 105,67
2012: ALL/EUR = 139,04 – ALL/ US$ = 108,18

Διεθνείς κωδικοί Διεθνής κωδικός Τηλεφωνικών κλήσεων: 00355
Διεθνής κωδικός διαδικτύου: .al

Τοπική ώρα
+1 Greenwich (-1 ώρα από ώρα Ελλάδας)
Θερινή ώρα: +1 ώρα 
(έναρξη: τελευταία Κυριακή Μαρτίου – λήξη: τελευταία Κυριακή Οκτωβρίου)

Διεθνές αεροδρόμιο Μητέρα Τερέζα, στη θέση Rinas (25 χλμ. από τα Τίρανα)
http://www.tirana-airport.com/

Εθνική εορτή 28 Νοεμβρίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας 
29 Νοεμβρίου: Ημέρα Απελευθέρωσης
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Πολίτευμα – Διοίκηση

Σύνταγμα Τέθηκε σε ισχύ στις 21 Νοεμβρίου 1998
http://www.president.al/english/pub/kushtetuta.asp

Ανώτατα Δικαστικά 
Σώματα

 Συνταγματικό Δικαστήριο  http://www.gjk.gov.al/
 Ανώτατο Δικαστήριο  http://www.gjykataelarte.gov.al/

Κοινοβούλιο

Εθνικό Κοινοβούλιο /  Kuvendi
http://www.parlament.al
(140 βουλευτές: 100 εκλεγόμενοι άμεσα και 40 από λίστα, ανάλογα με την 
εκλογική δύναμη των κομμάτων – κομματικών συνασπισμών)
Επόμενες βουλευτικές εκλογές: 2017

Πρόεδρος Κοινοβουλίου κ. Illir Meta
http://kryetari.parlament.al/

Πρόεδρος Δημοκρατίας
κ. Bujar Nishani (από Ιούλιο 2012) 
http://www.president.al/

Πρωθυπουργός κ. Edi Rama (από Σεπτέμβριο 2013), Σοσιαλιστικού Κόμματος 
http://www.km.gov.al

Κυβέρνηση Αντιπρόεδρος + 19 Υπουργοί
http://www.kryeministria.al/al/qeveria/ministrat

Διοικητική διαίρεση 12 Νομαρχίες: Berat, Dibër, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokaster, Korcë, Kukës,
Lezhë, Shkodër, Tirana, Vlorë

Πληθυσμός ανά Νομό
(1.1.2016)

 Τίρανα (Tiranë): 811.649
 Φιέρι (Fier): 312.448 
 Ελμπασάν (Elbasan): 298.913
 Δυρράχιο (Durrës): 278.775
 Κορυτσά (Korçë): 221.706
 Σκόδρα (Shkodër): 215. 483
 Αυλώνα (Vlorë): 183.105

 Μπεράτι (Berat): 139.815
 Λέζα (Lezhë): 135.613
 Ντίμπερ: (Dibër): 134.153
 Κούκες (Kukës): 84.035
 Αργυρόκαστρο (Gjirokastër):

70.331

Δήμαρχος Τιράνων κ. Erion Veliaj από 21.06.2015 (http://www.tirana.gov.al)

Δημογραφικά στοιχεία

Μεταβολή πληθυσμού 1/1/2001: 3.067.740
1/1/2016: 2.886.026

Φύλα πληθυσμού Άνδρες: 50,63% (1.461.326) – Γυναίκες: 49,37% (1.424.700)

Ηλικιακή δομή
 0-14 ετών: 17,66% (509.813)
 15-59 ετών: 64,08% (1.849.402)
 60+ ετών:    18,25% (526.811)

Αριθμός νοικοκυριών απογραφή 2011: 722.262
Αριθμός κατοικιών απογραφή 2011: 1.012.400
Αριθμός κτιρίων απογραφή 2011: 598.267
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Εργασία
Εργατικό δυναμικό 2015: 1.122.000, 2014: 1.067.000
Εργαζόμενοι 2015: 973.000, 2014: 925.000  
Ανεργία 2015:13,3%, 2014:13,3%, 2013: 13,5%, 2012: 12,9%, 2011: 13,0%
Αριθμός ανέργων 2015: 149.000, 2014: 142.000
Επίδομα ανεργίας 6.850 ALL (50 € περίπου)
Βασικός μισθός ιδιωτικού 
τομέα 22.000 ALL (157 € περίπου)

Μέσος μηνιαίος μισθός 
Δημ. τομέα

54.000 ALL (386 € περίπου)    

Μέσος μισθός ανά 
κατηγορία εργαζομένου

Ο μέσος μηνιαίος μισθός, το 2015, σε όλους τους οικονομικούς τομείς 
ανέρχεται σε 54.000 ALL (386 € περίπου).

Στον ιδιωτικό τομέα, ο μέσος μηνιαίος μισθός, το 2014, είναι 37.323 ALL (267 € 
περίπου). Ειδικότερα:
Ορυχεία και λατομεία: 91.646 ALL (655 € περίπου)
Βιομηχανία:  27.989 ALL (200 € περίπου)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου: 42.642 ALL (305 € περίπου)
Κατασκευαστικός τομέας: 38.447 ALL (275 € περίπου)
Λιανικό και χονδρικό εμπόριο: 29.922 ALL (214 € περίπου)
Διαμονή και Εστίαση: 23.254 ALL (166 € περίπου)
Μεταφορά και αποθήκευση: 56.036 ALL (400 € περίπου)
Υπηρεσίες: 39.922 ALL (285 € περίπου)

Περιβάλλον

Ποταμοί Δρίνος (μήκος 285 χλμ.), Σεμάν (281 χλμ.), Αώος (272 χλμ.), Shkumbin (181 
χλμ.), Mat (115 χλμ.), Erzen, Ishem, Buna

Ορυκτός πλούτος –
άδειες εξόρυξης

 Πετρέλαιο και φυσικό αέριο
Επίσης, μέχρι 1.7.2014 είχαν δοθεί συνολικά 696 άδειες, από τις οποίες οι 656 
εξόρυξης.  Ενδεικτικά, έχουν δοθεί άδειες για:
 Χρώμιο: 277 
 Ασβεστόλιθο, πλάκες και ασβεστολιθικά προϊόντα: 236
 Σίδηρο-νικέλιο 32
 Χαλκό 22
 Άργιλο (πηλό): 21 άδειες
 Γύψο-ανυδρίτες: 12 άδειες
 Χαλαζία 5 άδειες
Αναλυτική παρουσίαση: 
http://www.energjia.gov.al/files/userfiles/Tabela_aktive_2014.pdf

 
 

Σελίδα 199 από 109

Μεταφορές

Διεθνές αεροδρόμιο Μητέρα Τερέζα, στη θέση Rinas (25 χλμ. από τα Τίρανα)
http://www.tirana-airport.com/   

Αριθμός πτήσεων 2015: 21.351

Επιβατική κίνηση 
αεροδρομίου

2015: 1.977.044 άτομα (991.078 εισήλθαν και 985.966 αναχώρησαν)
2014: 1.810.305 άτομα (896.029 εισήλθαν και 914.276 αναχώρησαν)
2013: 1.757.342 άτομα (873.159 εισήλθαν και 884.183 αναχώρησαν)

Αερομεταφορές cargo
2015: 1.766 τόνοι                                           airmail: 463 τόνοι (2015)
2014: 1.845 τόνοι                                            
2013: 1.778 τόνοι

Σιδηρόδρομος
Αλβανικοί Σιδηρόδρομοι HSH
http://www.hsh.com.al/
Δίκτυο σε λειτουργία: 379 χλμ. (2015)

Επιβατική κίνηση
σιδηροδρόμων 2015: 189.000 άτομα, 2014: 187.000 άτομα, 2013: 329.000 άτομα

Μεταφερόμενο φορτίο 
μέσω σιδηροδρόμων

2015: 198.000 τόνοι 
2014: 338.000 τόνοι
2013: 151.000 τόνοι

Θαλάσσιες μεταφορές

Αρχή Λιμένος Δυρραχίου
http://www.apdurres.com.al
Αρχή Λιμένος Αυλώνας
http://www.portivlore.com
Αρχή Λιμένος Αγ. Σαράντα Α.Ε.
http://www.portisarande.al
Αρχή Λιμένος Σεντζίν
http://www.portofshengjin.com

Κίνηση λιμανιών
2015 Δυρραχίου Αυλώνα Αγ. Σαράντα Σεντζίν

Εμπορεύματα
(τόνοι) 3.496.366 89.079 6.000 249.000

Επιβάτες 
(άτομα) 

774.681
(2014)

114.310
(2015)

121.793 
(2011) -

Σύνολο επιβατών στα 
λιμάνια (2015)

565.989 εισήλθαν (186.941 αλλοδαποί και 379.048 ημεδαποί)
619.968 αναχώρησαν (173.763 αλλοδαποί και 446.205 ημεδαποί)

Τουρισμός
Δυναμικότητα διαμονής 2015: 15.323 κλίνες

Αφίξεις σε ξενοδοχεία
2015: 428.000 στο σύνολο, εκ των οποίων:

257.000 Αλλοδαποί
171.000 Ημεδαποί

Διανυκτερεύσεις
2015: 791.000

484.000 Αλλοδαποί
307.000 Ημεδαποί

Αφίξεις αλλοδαπών 
βάσει μέσου μεταφοράς

2015: 4.131.242 στο σύνολο, εκ των οποίων:
211.556 μέσω αέρος
400.742 μέσω θαλάσσης
3.518.944 μέσω εδάφους
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Χώρες προέλευσης 
αλλοδαπών επισκεπτών

2015: 4.131.242 στο σύνολο, εκ των οποίων:
Αφρική: 4.686
Αμερική: 107.080
Ανατολική Ασία και Ειρηνικός: 33.032
Μέση Ανατολή: 3.604
Νότια Ασία: 1.636
Ευρώπη: 3.747.457

- Κεντρική Ευρώπη / Ανατολική: 151.457
- Βόρεια Ευρώπη: 130.352
- Νότια Ευρώπη: 3.152.369
- Δυτική Ευρώπη: 246.811
- Ανατολική Ευρώπη / Μεσόγειος: 66.468

Λοιπές περιοχές: 233.747
Αφίξεις ημεδαπών βάσει 
μέσου μεταφοράς

2015: 4.098.526 στο σύνολο, εκ των οποίων:
352.911 μέσω αέρος
583.892 μέσω θαλάσσης
3.161.723 μέσω εδάφους

Τηλεπικοινωνίες

Κινητή Τηλεφωνία 2015: 3.400.955 ενεργοί συνδρομητές (κάρτες SIM)
2014: 3.359.654 ενεργοί συνδρομητές (κάρτες SIM)

Σταθερή Τηλεφωνία 2015: 229.379 συνδέσεις 2014: 241.070 συνδέσεις
Εταιρείες κινητής
(μερίδια 2015 βάσει 
ενεργών χρηστών)

Vodafone (47,4%), Telekom (πρώην AMC) (31,9%), Albtelecom (πρώην Eagle)
Mobile (14,2%), Plus Communication (6,5%)

Εταιρείας σταθερής
(μερίδια 2015 βάσει 
αριθμού συνδέσεων)

Albelecom (79,72%), Abcom (5,43%), Nisatel (2,13%), ASC (2,05%) και 
πληθώρα εταιρειών μικρού μεγέθους

Εκπαίδευση (δημόσια και ιδιωτική)
 

 

Αριθμός παιδιών σε νηπιαγωγεία Σχολικό έτος 2013 – 2014: 81.448

Αριθμός παιδιών σε σχολεία  
Α΄-βάθμιας – βασικής εκπαίδευσης Σχολικό έτος 2013 – 2014: 377.074

Αριθμός παιδιών σε σχολεία  
Β΄-βάθμιας εκπαίδευσης Σχολικό έτος 2013 – 2014: 151.937

Αριθμός φοιτητών σε ιδρύματα 
Γ΄-βάθμιας εκπαίδευσης

Σχολικό έτος 2013 – 2014: 173.819 
Σε δημόσια: 142.707
Σε ιδιωτικά: 31.112

Ιδρύματα Γ΄-βάθμιας εκπαίδευσης 16 δημόσια και 45 ιδιωτικά
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Υγεία
2009 2010 2011 2012 2013

Αριθμός Νοσοκομείων 44 44 44 44 44

- Αριθμός κλινών στα νοσοκομεία 8.805 8.707 8.711 8.410 8.283

- Αριθμός νοσηλευθέντων στα 
νοσοκομεία 265.200 258.407 240.562 247.220 260.727

- Μέση διάρκεια παραμονής στα 
νοσοκομεία (ημέρες)

5,7 5,8 5,7 6,1 5,5

- Μέση περίοδος 
επαναχρησιμοποίησης κλίνης (bed
turn/ημέρες)

29,9 29.3 28,5 29,4 31,5

- Αριθμός ατόμων που υποβλήθηκαν 
σε χειρουργικές επεμβάσεις 54.553 52.086 51.163 50.802 55.038

Κέντρα Υγείας 616 475 456 421 409
- Αριθμός επισκέψεων ασθενών στα 

κέντρα υγείας 2.575.726 3.103.102 2.933.835 3.020.925 3.184.669

Πολυκλινικές 46 46 46 46 46
- Αριθμός επισκέψεων ασθενών στις 

πολυκλινικές 2.279.865 2.353.440 2.626.077 2.598.309 1.733.897

Ασθενοφόρα 1.772 2.079 1.970 1.946 1.998

- Αριθμός περιστατικών  που 
εξυπηρετήθηκαν από ασθενοφόρα 893.652 1.094.574 1.365.484 1.340.135 1.334.058
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Βασικά οικονομικά μεγέθη

ΑΕΠ σε τρέχουσες 
τιμές 

2015: 1.444.700 εκατ. ALL (εκτίμηση Υπ. Οικονομικών) (≈ 10.395 εκατ. ευρώ)
2014: 1.394.419 εκατ. ALL (προσωρινά στοιχεία) (περίπου 9.962 εκατ. ευρώ)
2013: 1.350.053 εκατ. ALL (περίπου 9.625 εκατ. ευρώ),
2012: 1.332.811 εκατ. ALL (περίπου 9.585 εκατ. ευρώ) (INSTAT)

Κατά κεφαλή ΑΕΠ 2014:  3.443 € ή 4.569 $ΗΠΑ (INSTAT), 2013:  3.323 € ή 4.411 $ΗΠΑ (INSTAT)
Τομεακή κατανομή 
ΑΕΠ** (2014*)
* προσωρινά στοιχεία
** Επιπλέον καθαροί 
φόροι 12,7%

 Αγροτικός τομέας:   20,00%
 Βιομηχανία:            12,80%
 Υπηρεσίες:             45,76%
 Κατασκευές:              8,71%

Εισροές 
άμεσων ξένων 
επενδύσεις

Έτος 2010 2011 2012 2013 2014
Αξία σε εκ. € 793,32 630,35 665,78 944,76 869,17

Μεταβολή
από προηγ. έτος 10,66% -20,54% 5,62% 41,90% - 8,1%

Δημόσιο χρέος 
κεντρικής κυβέρνησης

2015: 1.042,20 δισ. ALL ή 72,39% (εκτίμηση)
2014: 977,10 δισ. ALL ή 69,77% ΑΕΠ
2013: 884,70 δισ. ALL ή 65,51% ΑΕΠ
2012: 828,00 δισ. ALL ή 62,12% ΑΕΠ 

Δημοσιονομικό 
έλλειμμα

2015: -55,30 δισ. ALL ή 3,89% ΑΕΠ (εκτίμηση)
2014: -72,13 δισ. ALL ή 5,17% ΑΕΠ
2013: -66,94 δισ. ALL ή 4,96% ΑΕΠ
2012: -45,86 δισ. ALL ή 3,44% ΑΕΠ

Εισροές 
μεταναστευτικών 
εμβασμάτων

Έτος 2010 2011 2012 2013 2014
Αξία σε εκ. € 696,49 669,57 680,15 546,84 594,7

Μεταβολή από
προηγ. έτος -10,97% -3,86% 1,58% -19,60% 8,8%

2015: 438,9 εκ. € (προσωρινά στοιχεία, έως 30,09.2015)
Πληθωρισμός 2015: 1,90%, 2014: 1,63%, 2013: 1,94%, 2012: 2,04%, 2011: 3,45%, 2010: 3,56%
Ανεργία 2015:13,3%, 2014:13,3%, 2013: 13,5%, 2012: 12,9%, 2011: 13,0%

Ανάπτυξη

2013 2014 2015 2016
ΔΝΤ/IMF 2,1% 2,7% 3,4% 3,8%
Παγκόσμια Τράπεζα/World Bank 2,1% 2,7% 3,2% 3,5%
ΕΤΑΑ/EBRD 1,7% 2,3% 3,3% 3,5%
Αλβ. Υπουργείο Οικονομικών 1,83 % 2,6% 4,0% 4,5%

 

Κρατικός προϋπολογισμός
Έσοδα 2015: 381,14 δισ. ALL, 2014: 366, 69 δισ. ALL, 2013: 327, 18 δισ. ALL
Δαπάνες 2015: 436,44  δισ. ALL, 2014: 438, 82 δισ. ALL, 2013: 394, 12 δισ. ALL
Έλλειμμα 2015: -55,30 δισ. ALL, 2014: -72, 13 δισ. ALL, 2013: -66, 94 δισ. ALL
Έλλειμμα ως ποσοστό ΑΕΠ 2015: 3,89%*,  2014: 5,17%,  2013: 4,96%, 2012: 3,44%

*εκτίμηση
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Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς – ΕΕ - Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου
 Μέλος των Η.Ε. και των κυριότερων διεθνών οργανισμών και φορέων, μεταξύ των οποίων, από 28 

Σεπτεμβρίου 2000 του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO), από το 2007 της CEFTA (Central
European Free Trade Agreement) και από 1 Απριλίου 2009 του ΝΑΤΟ.

 Έχει υπογράψει Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με τις 4 χώρες ΕΖΕΣ και την Τουρκία.
 Στις 12 Ιουνίου 2006 υπογράφηκε η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ – Αλβανίας. Την 24 

Ιουνίου 2014 έλαβε το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας.
 Από τις 16 Δεκεμβρίου 2010, οι Αλβανοί πολίτες κατέχουν βιομετρικά διαβατήρια με τα οποία μπορούν 

ελεύθερα να ταξιδεύουν στον χώρο Σένγκεν, χωρίς να χρειάζονται θεώρηση. 
 Έχει υπογράψει Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με 40 χώρες. Η αντίστοιχη Συμφωνία με την 

Ελλάδα υπεγράφη στην Αθήνα, την 14.07.1995 (Ν. 2755/ΦΕΚ Α 252/19.11.1999) και τέθηκε σε ισχύ 
από 01.01.2001.

 Έχει υπογράψει Συμφωνία Αμοιβαίας Προώθησης και Προστασίας Επενδύσεων με 44 χώρες. Η 
αντίστοιχη Συμφωνία με την Ελλάδα υπεγράφη στα Τίρανα, την 01.08.1991 (Ν. 2059/ΦΕΚ Α 
21/14.7.1992) και τέθηκε σε ισχύ από 04.01.1995.

Εξωτερικό εμπόριο
Όγκος εμπορίου 2015: 787,74 δισ. ALL (5,64 δισ. €), 2014: 808,03 δισ. ALL (5,77 δισ. €)
Εμπορικό ισοζύγιο 2015: -301,38 δισ. ALL (-2,16 δισ. €), 2014: -296,52 δισ. ALL (-2,12 δισ. €)
Εξαγωγές 2015: 243,18 δισ. ALL (1,74 δισ. €), 2014: 255,76 δισ. ALL (1,83 δισ. €)
Εισαγωγές 2015: 544,56 δισ. ALL (3,90 δισ. €), 2014: 552,28 δισ. ALL (3,94 δισ. €)
Ποσοστό κάλυψης 
εξαγωγών/εισαγωγών 2015: 44,66%, 2014: 46,31%,  2013: 47,62%

Κυριότερες χώρες 
εξαγωγής     

2015:  Ιταλία (50,87%), Κόσοβο (8,60%), Ισπανία (5,18%), Μάλτα (4,61%), 
Ελλάδα (3,91%), Γερμανία (3,11%), Τουρκία (2,86%), Κίνα (2,70%)

Κυριότερα εξαγόμενα 
προϊόντα   

2015: (HS 27) ορυκτά καύσιμα (18,59%), (HS 64) υποδήματα, γκέτες και  
ανάλογα είδη (17.93%), (HS 62) ενδύματα και είδη ένδυσης, που δεν είναι 
πλεκτά (11,09%), (HS 72) σίδηρος – χάλυβας (7,81%), (HS 61) ενδύματα 
και είδη ένδυσης (7,10%).

Κυριότερες χώρες 
εισαγωγής     

2015: Ιταλία (30,30%), Κίνα (8,55%), Τουρκία (8,03%),  Ελλάδα (7,84%), 
Γερμανία (6,67%), Σερβία (3,81%)

Κυριότερα εισαγόμενα 
προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2015: (HS 27) ορυκτά καύσιμα (10,40%), (HS 84) λέβητες, μηχανές, συσκευές 
(7,99%), (HS 85) μηχανές, συσκευές και εξοπλισμός (7,15%), (HS 87) 
οχήματα (5,94%), (HS 39) πλαστικά (3,64%), (HS 30)  φαρμακευτικά 
προϊόντα (3,55%), (HS 72) σίδηρος - χάλυβας (3,45%).
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 Έχει υπογράψει Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με 40 χώρες. Η αντίστοιχη Συμφωνία με την 

Ελλάδα υπεγράφη στην Αθήνα, την 14.07.1995 (Ν. 2755/ΦΕΚ Α 252/19.11.1999) και τέθηκε σε ισχύ 
από 01.01.2001.

 Έχει υπογράψει Συμφωνία Αμοιβαίας Προώθησης και Προστασίας Επενδύσεων με 44 χώρες. Η 
αντίστοιχη Συμφωνία με την Ελλάδα υπεγράφη στα Τίρανα, την 01.08.1991 (Ν. 2059/ΦΕΚ Α 
21/14.7.1992) και τέθηκε σε ισχύ από 04.01.1995.

Εξωτερικό εμπόριο
Όγκος εμπορίου 2015: 787,74 δισ. ALL (5,64 δισ. €), 2014: 808,03 δισ. ALL (5,77 δισ. €)
Εμπορικό ισοζύγιο 2015: -301,38 δισ. ALL (-2,16 δισ. €), 2014: -296,52 δισ. ALL (-2,12 δισ. €)
Εξαγωγές 2015: 243,18 δισ. ALL (1,74 δισ. €), 2014: 255,76 δισ. ALL (1,83 δισ. €)
Εισαγωγές 2015: 544,56 δισ. ALL (3,90 δισ. €), 2014: 552,28 δισ. ALL (3,94 δισ. €)
Ποσοστό κάλυψης 
εξαγωγών/εισαγωγών 2015: 44,66%, 2014: 46,31%,  2013: 47,62%

Κυριότερες χώρες 
εξαγωγής     

2015:  Ιταλία (50,87%), Κόσοβο (8,60%), Ισπανία (5,18%), Μάλτα (4,61%), 
Ελλάδα (3,91%), Γερμανία (3,11%), Τουρκία (2,86%), Κίνα (2,70%)

Κυριότερα εξαγόμενα 
προϊόντα   

2015: (HS 27) ορυκτά καύσιμα (18,59%), (HS 64) υποδήματα, γκέτες και  
ανάλογα είδη (17.93%), (HS 62) ενδύματα και είδη ένδυσης, που δεν είναι 
πλεκτά (11,09%), (HS 72) σίδηρος – χάλυβας (7,81%), (HS 61) ενδύματα 
και είδη ένδυσης (7,10%).

Κυριότερες χώρες 
εισαγωγής     

2015: Ιταλία (30,30%), Κίνα (8,55%), Τουρκία (8,03%),  Ελλάδα (7,84%), 
Γερμανία (6,67%), Σερβία (3,81%)

Κυριότερα εισαγόμενα 
προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2015: (HS 27) ορυκτά καύσιμα (10,40%), (HS 84) λέβητες, μηχανές, συσκευές 
(7,99%), (HS 85) μηχανές, συσκευές και εξοπλισμός (7,15%), (HS 87) 
οχήματα (5,94%), (HS 39) πλαστικά (3,64%), (HS 30)  φαρμακευτικά 
προϊόντα (3,55%), (HS 72) σίδηρος - χάλυβας (3,45%).
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Διμερές εμπόριο Ελλάδος  - Αλβανίας
Όγκος εμπορίου 2015: 52,23 δισ. ALL (373,07 εκ. €), 2014: 60,91 δισ. ALL (435,04 εκ. €)
Ισοζύγιο Ελλάδας 2015: 33,21 δισ. ALL (237,19 εκ. €), 2014: 43,21 δισ. ALL (308,64 εκ. €)
Αλβανικές εισαγωγές από 
Ελλάδα 2015: 42,72 δισ. ALL (305,13 εκ. €), 2014: 52,06 δισ. ALL (371,84 εκ. €)

Κυριότερα εισαγόμενα 
προϊόντα

2015: (HS 27) ορυκτά καύσιμα (12,66%), (HS 72) σίδηρος – χάλυβας (6,87%), 
(HS 39) πλαστικές ύλες (6,13%), (HS 24) καπνά (4,79%), (HS 01) ζώντα 
ζώα (4,43%) (HS 08) καρποί και φρούτα βρώσιμα (4,13%), (HS 48) χαρτί 
και χαρτόνια (4,08%), (HS 84) λέβητες, μηχανές, συσκευές (3,90%), (HS 
20) παρασκευάσματα λαχανικών, φρούτων και ξηρών καρπών (3,15%), 
και (HS 73) τεχνουργήματα από σίδηρο - χάλυβα (2,70%).

Αλβανικές εξαγωγές προς 
Ελλάδα 2015: 9,51 δισ. ALL (67,94 εκ. €), 2014: 8,85 δισ. ALL (63,21 εκ. €)

Κυριότερα εξαγόμενα 
προϊόντα

2015: (HS 61) ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης (19,93%), (HS 62) 
ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης, που δεν είναι πλεκτά (18,06%), 
(HS 20) παρασκευάσματα λαχανικών, φρούτων και ξηρών καρπών 
(8,41%), (HS 27) ορυκτά καύσιμα (6,06%), (HS 72) σίδηρος – χάλυβας 
(6,61%), (HS 48) χαρτί και χαρτόνια (5,03%), (HS 76) αλουμίνιο και είδη 
(4,39%), (HS 24) καπνός (4,25%), (HS 07) βρώσιμα λαχανικά και 
δημητριακά (3,07%) και (HS 44) ξύλο και τεχνουργήματα από ξύλο 
(2,99%).

Κατάταξη Αλβανίας σε εκθέσεις διεθνών οργανισμών

Σύνολο 
αξιολογούμενων 

χωρών
(τελευταίας 
έκδοσης)

2010
θέση

2011
θέση

2012
θέση

2013
θέση

2014
θέση

2015
θέση

Transparency 
International

“C ti  P ti  
168 87η 95η 113η 116η 110η 88η

World Economic Forum
“Global Competitiveness” 

R t ”
140 88η 78η 89η 95η 97η 93η

Heritage Foundation–
Wall Street Journal
“I d  f E i  

178 53η 70ή 57η 58η 63η 59η

World Bank
“Doing Business” 189 82η 77η 82η 108η 68η 97η

World Economic Forum
“Global Enabling Trade” 138 59η - 49η - 69η -
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2. Άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Αλβανία
2.1.Θεσμικό πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας

Το βασικό θεσμικό πλαίσιο στην Αλβανία για την άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας είναι ο Ν. 9901/2007 για τους επιτηδευματίες και τις εμπορικές εταιρείες (όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει), μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα και στους ξένους 
επενδυτές να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα με τους εξής τρόπους: α) ίδρυση 
αλβανικής εμπορικής εταιρείας, είτε προσωπικής, όπως ατομική, ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη 
εταιρεία, είτε κεφαλαιουχικής εταιρείας, όπως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμη 
εταιρεία, β) ίδρυση υποκαταστήματος ή γραφείο αντιπροσωπείας και γ) δημιουργία 
συνεταιρισμού/κοινοπραξίας.

Κατά τον ίδιο τρόπο, μία αλλοδαπή εταιρεία, μπορεί να ασκήσει επιχειρηματική 
δραστηριότητα στην Αλβανία με την ίδρυση εταιρείας σε μια από τις ως άνω νομικές μορφές, 
την ίδρυση υποκαταστήματος ή αντιπροσωπείας. 

Για όλες ανεξαιρέτως τις εταιρικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία, 
υφίσταται, από 1ης Σεπτεμβρίου 2007, υποχρέωση εγγραφής τους στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφής 
(QKR, www.qkr.gov.al), σύμφωνα με το Ν. 9723/2007. Το Εθνικό Κέντρο Εγγραφής, λειτουργεί 
ως «one stop shop» και παρέχει τη δυνατότητα ίδρυσης επιχείρησης, εντός μίας ημέρας, με 
ελάχιστο διοικητικό τέλος 100 αλβανικών λεκ (περίπου 0,72 €) και ταυτόχρονη εγγραφή στα 
φορολογικά μητρώα, στο μητρώο κοινωνικής ασφάλισης, στο μητρώο υγειονομικής ασφάλισης 
και στην επιθεώρηση εργασίας, καθώς και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου 
στον οποίο έχει έδρα η επιχείρηση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής η 
επιχείρηση αποκτά κοινό μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης σε όλα τα ως άνω μητρώα (NIPT).

2.2.Νομικές μορφές εταιρειών – Γενικές ρυθμίσεις
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ως άνω Ν. 9723/2007 και τον Ν. 9901/2008 «Περί 

επιτηδευματιών και εμπορικών εταιρειών», οι νομικές μορφές των εταιρειών που εγγράφονται 
στο QKR είναι οι ακόλουθες:

• Ατομική Επιχείρηση - Sole Entrepreneur – Tregtari
• Ομόρρυθμη Εταιρεία – General/Unlimited Partnership – Shoqeri Kolektive 
• Ετερόρρυθμη Εταιρεία – Limited Partnership – Shoqeri Komandite
• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης – Limited Liability Company – Shoqeri me Pergjegjesi 

te Kufizuara (sh.p.k)
• Ανώνυμη Εταιρεία – Joint Stock Company – Shoqeri Anonime (sh.a)
• Κοινοπραξία – Joint Venture – Shoqeri e Thjeshte

 Ατομική Επιχείρηση
Η ατομική επιχείρηση ασκεί τη δραστηριότητά της υπό την επωνυμία του ιδιοκτήτη. Οι 

ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες υποβάλλουν αίτηση και αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης 
(βιομετρικό διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας), στα κέντρα εξυπηρέτησης του Εθνικού Κέντρου 
Εγγραφής (QKR). Στην αίτηση περιλαμβάνονται τα στοιχεία ταυτότητας, η ταχυδρομική 
διεύθυνση της οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας, το είδος της δραστηριότητας της 
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εταιρεία, β) ίδρυση υποκαταστήματος ή γραφείο αντιπροσωπείας και γ) δημιουργία 
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Κατά τον ίδιο τρόπο, μία αλλοδαπή εταιρεία, μπορεί να ασκήσει επιχειρηματική 
δραστηριότητα στην Αλβανία με την ίδρυση εταιρείας σε μια από τις ως άνω νομικές μορφές, 
την ίδρυση υποκαταστήματος ή αντιπροσωπείας. 

Για όλες ανεξαιρέτως τις εταιρικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία, 
υφίσταται, από 1ης Σεπτεμβρίου 2007, υποχρέωση εγγραφής τους στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφής 
(QKR, www.qkr.gov.al), σύμφωνα με το Ν. 9723/2007. Το Εθνικό Κέντρο Εγγραφής, λειτουργεί 
ως «one stop shop» και παρέχει τη δυνατότητα ίδρυσης επιχείρησης, εντός μίας ημέρας, με 
ελάχιστο διοικητικό τέλος 100 αλβανικών λεκ (περίπου 0,72 €) και ταυτόχρονη εγγραφή στα 
φορολογικά μητρώα, στο μητρώο κοινωνικής ασφάλισης, στο μητρώο υγειονομικής ασφάλισης 
και στην επιθεώρηση εργασίας, καθώς και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου 
στον οποίο έχει έδρα η επιχείρηση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής η 
επιχείρηση αποκτά κοινό μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης σε όλα τα ως άνω μητρώα (NIPT).

2.2.Νομικές μορφές εταιρειών – Γενικές ρυθμίσεις
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ως άνω Ν. 9723/2007 και τον Ν. 9901/2008 «Περί 

επιτηδευματιών και εμπορικών εταιρειών», οι νομικές μορφές των εταιρειών που εγγράφονται 
στο QKR είναι οι ακόλουθες:

• Ατομική Επιχείρηση - Sole Entrepreneur – Tregtari
• Ομόρρυθμη Εταιρεία – General/Unlimited Partnership – Shoqeri Kolektive 
• Ετερόρρυθμη Εταιρεία – Limited Partnership – Shoqeri Komandite
• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης – Limited Liability Company – Shoqeri me Pergjegjesi 

te Kufizuara (sh.p.k)
• Ανώνυμη Εταιρεία – Joint Stock Company – Shoqeri Anonime (sh.a)
• Κοινοπραξία – Joint Venture – Shoqeri e Thjeshte

 Ατομική Επιχείρηση
Η ατομική επιχείρηση ασκεί τη δραστηριότητά της υπό την επωνυμία του ιδιοκτήτη. Οι 

ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες υποβάλλουν αίτηση και αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης 
(βιομετρικό διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας), στα κέντρα εξυπηρέτησης του Εθνικού Κέντρου 
Εγγραφής (QKR). Στην αίτηση περιλαμβάνονται τα στοιχεία ταυτότητας, η ταχυδρομική 
διεύθυνση της οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας, το είδος της δραστηριότητας της 
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επιχείρησης και δείγμα υπογραφής του ιδιοκτήτη. Η εγγραφή στο QKR γίνεται είτε 
αυτοπροσώπως, είτε ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.

 Ομόρρυθμη Εταιρεία
Στην ομόρρυθμη εταιρεία, όλοι οι εταίροι ευθύνονται χωρίς περιορισμό και σε 

ολόκληρο για τις υποχρεώσεις της. Η διαχείρισή της ανήκει σε όλους τους ομόρρυθμους 
εταίρους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό. Επίσης, κάθε εταίρος μπορεί να 
εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων. Η ομόρρυθμη εταιρεία εκδίδει ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις,  ενώ τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εταίρων ρυθμίζονται από το 
καταστατικό, το οποίο υποβάλλεται στο QKR.

 Ετερόρρυθμη Εταιρεία
Στην ετερόρρυθμη εταιρεία, μορφή η οποία χρησιμοποιείται σπάνια, υπάρχουν ένας ή 

περισσότεροι ομόρρυθμοι εταίροι, με απεριόριστη και εις ολόκληρο ευθύνη, και ένας ή 
περισσότεροι ετερόρρυθμοι εταίροι που ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους 
στο κεφάλαιο. Οι ετερόρρυθμοι εταίροι δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στη διοίκηση της 
εταιρείας, ακόμα και αν λάβουν σχετική εξουσιοδότηση, αλλιώς ευθύνονται ως ομόρρυθμοι 
εταίροι. Η ετερόρρυθμη εταιρεία δε λύεται λόγω θανάτου ή αποχώρησης ενός ή περισσοτέρων 
ετερόρρυθμων εταίρων.

 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (sh.p.k.)
Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης είναι η συνηθέστερη νομική μορφή εταιρείας στην 

Αλβανία και ιδρύεται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ευθύνονται 
μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους στο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο της ΕΠΕ είναι διαιρεμένο 
σε μερίδια, για την ονομαστική αξία των οποίων δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις, ενώ το 
ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για την ίδρυση ΕΠΕ ανέρχεται σε 100 αλβανικά λεκ (περίπου 
0,70 ευρώ). Η εισφορά των εταίρων μπορεί να είναι σε χρήμα ή σε είδος.  Οι διαχειριστές της 
εταιρείας ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονική περίοδο μέχρι 5 ετών, με δυνατότητα 
ανανέωσης, και ο διορισμός τους ισχύει από την ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας στο QKR.

Συνήθεις αποφάσεις λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση, εφ’ όσον οι 
παρευρισκόμενοι αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 30% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ για τις 
έκτακτες (όπως αλλαγή καταστατικού, μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, συγχωνεύσεις, 
εξαγορές, διανομή κερδών) απαιτείται πλειοψηφία ¾ των παρόντων στη Γ.Σ. μετόχων, εφ’ όσον 
οι τελευταίοι αντιπροσωπεύουν άνω του 50% του εταιρικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης καταγράφονται στα πρακτικά και φυλάσσονται από τους διαχειριστές της 
εταιρείας.

 Ανώνυμη Εταιρεία (sh.a.)
Το κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας διαιρείται σε μετοχές και οι μέτοχοι ευθύνονται 

μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους στο κεφάλαιο. Το ελάχιστο απαιτούμενο αρχικό 
κεφάλαιο ανέρχεται σε α) 3,5 εκατ. λεκ (περίπου 25.000 ευρώ) για την ίδρυση Α.Ε. μη δημόσιας 
εγγραφής και β) σε 10 εκατ. λεκ (περίπου 70.000 ευρώ) για ίδρυση Α.Ε. δημόσιας εγγραφής.
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Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με την ανάληψη από τους 
μετόχους της υποχρέωσης να το καταβάλουν στην εταιρεία σε χρήμα ή σε είδος (δεν 
επιτρέπεται καταβολή εισφοράς υπό μορφή παροχής υπηρεσιών), ενώ το σύνολο της αξίας των 
μετοχών που αντιστοιχούν σε εισφορές σε είδος και τουλάχιστον το 25% της ονομαστικής αξίας 
των μετοχών που αντιστοιχούν σε χρηματικές εισφορές πρέπει να καταβληθούν πριν την 
εγγραφή της εταιρείας. Το υπόλοιπο κεφάλαιο μπορεί να καταβληθεί σε δόσεις, σύμφωνα με τις 
σχετικές αποφάσεις των διοικητικών οργάνων της εταιρείας. 

Δικαιώματα που συνδέονται με τις μετοχές δεν μπορούν να μεταβιβαστούν πριν την 
εγγραφή της εταιρείας στο QKR. Όλες οι μετοχές έχουν την ίδια ονομαστική αξία, αλλά μπορεί 
να υπάρχει διάκριση «κοινών» και «προνομιούχων» μετοχών. Οι τελευταίες μπορεί, επίσης, να 
στερούνται δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να 
αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του εγγεγραμμένου μετοχικού  κεφαλαίου.

Ως προς το σύστημα διοίκησης των Ανώνυμων Εταιρειών, η αλβανική νομοθεσία 
προβλέπει την εκτέλεση των διοικητικών και εποπτικών καθηκόντων μέσω δύο Συμβουλίων, 
ενός Διοικητικού και ενός Εποπτικού, ή μέσω ενός μόνο Διοικητικού/Εποπτικού Συμβουλίου, 
επιφορτισμένου και με τις δύο λειτουργίες.

 Κοινοπραξία
Οι κοινοπραξίες αναφέρονται στην αλβανική νομοθεσία (αρ. 1074-1112 Αστικού 

Κώδικα) με τον όρο «απλές εταιρείες» και αποτελούνται από δύο ή περισσότερα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τα οποία συμφωνούν να ασκούν οικονομική 
δραστηριότητα και να μοιραστούν τα κέρδη που απορρέουν από αυτήν.

Οι εταίροι συνεισφέρουν στο κεφάλαιο βάσει της μεταξύ τους συναφθείσας 
συμφωνίας, ενώ δεν ορίζεται ελάχιστο απαιτούμενο ύψος κεφαλαίου. Κάθε εταίρος μπορεί να 
συμμετέχει στη διαχείριση της εταιρείας και να προβαίνει σε ενέργειες για τους σκοπούς της, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη συμφωνία. Επίσης, όλοι οι εταίροι ευθύνονται από κοινού 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία και την 
εταιρική συμφωνία.

 Υποκατάστημα - Αντιπροσωπεία
Ο ξένος επενδυτής μπορεί να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα στην Αλβανία 

μέσω υποκαταστήματος ή γραφείου αντιπροσωπείας. Και σε αυτή την περίπτωση απαιτείται 
εγγραφή στο QKR, καθώς και ορισμός νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Τα 
υποκαταστήματα αντιμετωπίζονται από το φορολογικό σύστημα ως εγχώριες οντότητες και 
έχουν την ίδια νομική προσωπικότητα με τη μητρική εταιρεία. Τα υποκαταστήματα έχουν 
ξεχωριστή διοίηκηση και ασκούν τις δραστηριότητές τους με τρίτους στο όνομα της μητρικής 
εταιρείας. Τα γραφεία αντιπροσωπείας, από την άλλη πλευρά, δεν έχουν νομική 
προσωπικότητα και λειτουργούν όχι με σκοπό τη δημιουργία εσόδων, αλλά την προώθηση της 
δραστηριότητας της εταιρείας, υπογράφοντας συμφωνίες στο όνομα και για λογαριασμό της 
εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν.
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Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με την ανάληψη από τους 
μετόχους της υποχρέωσης να το καταβάλουν στην εταιρεία σε χρήμα ή σε είδος (δεν 
επιτρέπεται καταβολή εισφοράς υπό μορφή παροχής υπηρεσιών), ενώ το σύνολο της αξίας των 
μετοχών που αντιστοιχούν σε εισφορές σε είδος και τουλάχιστον το 25% της ονομαστικής αξίας 
των μετοχών που αντιστοιχούν σε χρηματικές εισφορές πρέπει να καταβληθούν πριν την 
εγγραφή της εταιρείας. Το υπόλοιπο κεφάλαιο μπορεί να καταβληθεί σε δόσεις, σύμφωνα με τις 
σχετικές αποφάσεις των διοικητικών οργάνων της εταιρείας. 

Δικαιώματα που συνδέονται με τις μετοχές δεν μπορούν να μεταβιβαστούν πριν την 
εγγραφή της εταιρείας στο QKR. Όλες οι μετοχές έχουν την ίδια ονομαστική αξία, αλλά μπορεί 
να υπάρχει διάκριση «κοινών» και «προνομιούχων» μετοχών. Οι τελευταίες μπορεί, επίσης, να 
στερούνται δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να 
αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του εγγεγραμμένου μετοχικού  κεφαλαίου.

Ως προς το σύστημα διοίκησης των Ανώνυμων Εταιρειών, η αλβανική νομοθεσία 
προβλέπει την εκτέλεση των διοικητικών και εποπτικών καθηκόντων μέσω δύο Συμβουλίων, 
ενός Διοικητικού και ενός Εποπτικού, ή μέσω ενός μόνο Διοικητικού/Εποπτικού Συμβουλίου, 
επιφορτισμένου και με τις δύο λειτουργίες.

 Κοινοπραξία
Οι κοινοπραξίες αναφέρονται στην αλβανική νομοθεσία (αρ. 1074-1112 Αστικού 

Κώδικα) με τον όρο «απλές εταιρείες» και αποτελούνται από δύο ή περισσότερα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τα οποία συμφωνούν να ασκούν οικονομική 
δραστηριότητα και να μοιραστούν τα κέρδη που απορρέουν από αυτήν.

Οι εταίροι συνεισφέρουν στο κεφάλαιο βάσει της μεταξύ τους συναφθείσας 
συμφωνίας, ενώ δεν ορίζεται ελάχιστο απαιτούμενο ύψος κεφαλαίου. Κάθε εταίρος μπορεί να 
συμμετέχει στη διαχείριση της εταιρείας και να προβαίνει σε ενέργειες για τους σκοπούς της, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη συμφωνία. Επίσης, όλοι οι εταίροι ευθύνονται από κοινού 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία και την 
εταιρική συμφωνία.

 Υποκατάστημα - Αντιπροσωπεία
Ο ξένος επενδυτής μπορεί να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα στην Αλβανία 

μέσω υποκαταστήματος ή γραφείου αντιπροσωπείας. Και σε αυτή την περίπτωση απαιτείται 
εγγραφή στο QKR, καθώς και ορισμός νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Τα 
υποκαταστήματα αντιμετωπίζονται από το φορολογικό σύστημα ως εγχώριες οντότητες και 
έχουν την ίδια νομική προσωπικότητα με τη μητρική εταιρεία. Τα υποκαταστήματα έχουν 
ξεχωριστή διοίηκηση και ασκούν τις δραστηριότητές τους με τρίτους στο όνομα της μητρικής 
εταιρείας. Τα γραφεία αντιπροσωπείας, από την άλλη πλευρά, δεν έχουν νομική 
προσωπικότητα και λειτουργούν όχι με σκοπό τη δημιουργία εσόδων, αλλά την προώθηση της 
δραστηριότητας της εταιρείας, υπογράφοντας συμφωνίες στο όνομα και για λογαριασμό της 
εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν.
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2.3.Ίδρυση εταιρείας – Διαδικασίες 

2.3.1. Εγγραφή νέας εταιρείας στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφής – QKR
Οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή νέας εταιρείας υποχρεούνται να συμπληρώσουν 

μια αίτηση, την οποία μπορούν να προμηθευτούν: α) από τα κέντρα εξυπηρέτησης του Εθνικού 
Κέντρου Εγγραφής (QKR), β) από την ιστοσελίδα του QKR ή γ) μέσω της ηλεκτρονικής
εφαρμογής του QKR να προβούν σε ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης. Εν 
συνεχεία, υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή μέσω 
εξουσιοδοτημένου προσώπου, στα κέντρα εξυπηρέτησης του QKR (υπάρχουν 2 κέντρα
εξυπηρέτησης στα Τίρανα και 31 περιφερειακά, σε διάφορες περιοχές της χώρας). Σημειώνεται 
ότι στην αίτηση αναφέρονται αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά νομική μορφή της 
επιχείρησης, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι: 

 Εμπορικές εταιρείες (Ο.Ε., ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Κοινοπραξία) – απαιτούμενα 
δικαιολογητικά (κατά περίπτωση):
• Αίτηση, η οποία συμπληρώνεται και υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της 

εταιρείας ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
• Καταστατικό της εταιρείας.
• Πράξη διορισμού του διαχειριστή/νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
• Καταθετήριο τράπεζας για την καταβολή του κεφαλαίου (αν το κεφάλαιο είναι 

καταβεβλημένο).
• Σε περίπτωση εταίρου αλλοδαπού νομικού προσώπου: 

o εγγραφή της μητρικής εταιρείας στο εμπορικό μητρώο της χώρας προέλευσης,
o βεβαίωση ότι η εταιρεία δε βρίσκεται σε εκκαθάριση ή πτώχευση,
o σύνθεση των διοικητικών οργάνων της εταιρείας.

• Αντίγραφα έγκυρων εγγράφων ταυτοποίησης.
• Υπόδειγμα υπογραφής του διαχειριστή/νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Στο καταστατικό θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
• Επωνυμία της εταιρείας
• Νομική Μορφή εταιρείας
• Μέτοχοι
• Αρχικό κεφάλαιο
• Έδρα της εταιρείας
• Κανονισμοί διοίκησης της εταιρείας
• Αντικείμενο
• Διάρκεια της εταιρείας

 Υποκατάστημα ή Γραφείο Αντιπροσωπείας – απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για την εγγραφή υποκαταστήματος ή γραφείου 

αντιπροσωπείας  είναι τα ακόλουθα:
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• Αίτηση, η οποία συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο του 
υποκαταστήματος, της αντιπροσωπείας, της μητρικής εταιρείας ή από πρόσωπο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο. 
• Καταστατικό της μητρικής εταιρείας.
• Πρόσφατο (μέχρι 90 ημέρες προγενέστερο της αίτησης) απόσπασμα του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου, όπου είναι εγγεγραμμένη η μητρική εταιρεία και από το οποίο να 
προκύπτει:

o εγγραφή της μητρικής εταιρείας στο εμπορικό μητρώο της χώρας προέλευσης
o βεβαίωση ότι η εταιρεία δε βρίσκεται σε εκκαθάριση ή πτώχευση
o σύνθεση των διοικητικών οργάνων της εταιρείας.

• Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου, 
εξουσιοδοτημένου από καταστατικό, οργάνου για την ίδρυση υποκαταστήματος ή 
αντιπροσωπείας στην Αλβανία και το διορισμό του νόμιμου εκπροσώπου τους.
• Οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας και έκθεση ελεγκτή για το τελευταίο 
οικονομικό έτος.
• Εξουσιοδότηση προσώπου για την υποβολή.
• Αντίγραφα έγκυρων εγγράφων ταυτοποίησης.
• Υπόδειγμα υπογραφής του διαχειριστή/νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Περισσότερες πληροφορίες, στην αγγλική γλώσσα, αναλυτικές οδηγίες για τη 
διαδικασία ίδρυσης εταιρείας στην Αλβανία, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
ανάλογα με τη νομική της μορφή, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Εθνικού 
Κέντρου Εγγραφής (www.qkr.gov.al), στη θέση http://www.qkr.gov.al/nrc/Udhezime_Bij.aspx.

Στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφής μπορούν επίσης, να αναζητηθούν πληροφορίες (όπως 
νομική μορφή, αντικείμενο δραστηριότητας, ημερομηνία ίδρυσης, ΑΦΜ, ονόματα και ποσοστά 
μετόχων, εταιρικό κεφάλαιο κ.ά.) για κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Αλβανία. Η 
αναζήτηση των πληροφοριών μπορεί να γίνει από τους ενδιαφερόμενους, είτε ηλεκτρονικά 
(http://www.qkr.gov.al/nrc/Kerko_Per_Subjekt.aspx), βάσει ονόματος ή ΑΦΜ (NIPT-NUIS), είτε 
κατόπιν αιτήματος προς το QKR με μικρή οικονομική επιβάρυνση. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία 
εγγραφής είναι διαθέσιμα μόνο στην αλβανική γλώσσα. 

2.3.2. Διαδικασίες αδειοδότησης από το Εθνικό Κέντρο Αδειών – QKL 
Μετά την κατάθεση της αίτησης εγγραφής στο QKR, ενδέχεται να χρειαστεί και αίτηση 

εγγραφής στο Εθνικό Κέντρο Έκδοσης Αδειών (QKL), σύμφωνα με το Ν.10081/23.02.2009. Οι 
δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση ειδικής άδειας είναι κυρίως εκείνες που 
άπτονται της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. 

Στο ως άνω καθεστώς εμπίπτουν, ενδεικτικά, οι ακόλουθες κατηγορίες 
δραστηριοτήτων:

• Υπηρεσίες ασφάλειας προσώπων, κτιρίων, επιχειρήσεων κ.λπ..
• Παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία τροφίμων.
• Ιατρικές, νοσοκομειακές και υπηρεσίες πρώτης βοήθειας.
• Παραγωγή, εμπορία και πώληση φαρμάκων.
• Παραγωγή και επεξεργασία καπνικών προϊόντων.
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• Αίτηση, η οποία συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο του 
υποκαταστήματος, της αντιπροσωπείας, της μητρικής εταιρείας ή από πρόσωπο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο. 
• Καταστατικό της μητρικής εταιρείας.
• Πρόσφατο (μέχρι 90 ημέρες προγενέστερο της αίτησης) απόσπασμα του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου, όπου είναι εγγεγραμμένη η μητρική εταιρεία και από το οποίο να 
προκύπτει:

o εγγραφή της μητρικής εταιρείας στο εμπορικό μητρώο της χώρας προέλευσης
o βεβαίωση ότι η εταιρεία δε βρίσκεται σε εκκαθάριση ή πτώχευση
o σύνθεση των διοικητικών οργάνων της εταιρείας.

• Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου, 
εξουσιοδοτημένου από καταστατικό, οργάνου για την ίδρυση υποκαταστήματος ή 
αντιπροσωπείας στην Αλβανία και το διορισμό του νόμιμου εκπροσώπου τους.
• Οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας και έκθεση ελεγκτή για το τελευταίο 
οικονομικό έτος.
• Εξουσιοδότηση προσώπου για την υποβολή.
• Αντίγραφα έγκυρων εγγράφων ταυτοποίησης.
• Υπόδειγμα υπογραφής του διαχειριστή/νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Περισσότερες πληροφορίες, στην αγγλική γλώσσα, αναλυτικές οδηγίες για τη 
διαδικασία ίδρυσης εταιρείας στην Αλβανία, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
ανάλογα με τη νομική της μορφή, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Εθνικού 
Κέντρου Εγγραφής (www.qkr.gov.al), στη θέση http://www.qkr.gov.al/nrc/Udhezime_Bij.aspx.

Στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφής μπορούν επίσης, να αναζητηθούν πληροφορίες (όπως 
νομική μορφή, αντικείμενο δραστηριότητας, ημερομηνία ίδρυσης, ΑΦΜ, ονόματα και ποσοστά 
μετόχων, εταιρικό κεφάλαιο κ.ά.) για κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Αλβανία. Η 
αναζήτηση των πληροφοριών μπορεί να γίνει από τους ενδιαφερόμενους, είτε ηλεκτρονικά 
(http://www.qkr.gov.al/nrc/Kerko_Per_Subjekt.aspx), βάσει ονόματος ή ΑΦΜ (NIPT-NUIS), είτε 
κατόπιν αιτήματος προς το QKR με μικρή οικονομική επιβάρυνση. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία 
εγγραφής είναι διαθέσιμα μόνο στην αλβανική γλώσσα. 

2.3.2. Διαδικασίες αδειοδότησης από το Εθνικό Κέντρο Αδειών – QKL 
Μετά την κατάθεση της αίτησης εγγραφής στο QKR, ενδέχεται να χρειαστεί και αίτηση 

εγγραφής στο Εθνικό Κέντρο Έκδοσης Αδειών (QKL), σύμφωνα με το Ν.10081/23.02.2009. Οι 
δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση ειδικής άδειας είναι κυρίως εκείνες που 
άπτονται της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. 

Στο ως άνω καθεστώς εμπίπτουν, ενδεικτικά, οι ακόλουθες κατηγορίες 
δραστηριοτήτων:

• Υπηρεσίες ασφάλειας προσώπων, κτιρίων, επιχειρήσεων κ.λπ..
• Παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία τροφίμων.
• Ιατρικές, νοσοκομειακές και υπηρεσίες πρώτης βοήθειας.
• Παραγωγή, εμπορία και πώληση φαρμάκων.
• Παραγωγή και επεξεργασία καπνικών προϊόντων.
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• Οικοδομικές και εργασίες με επιπτώσεις στο περιβάλλον.
• Εξόρυξη και εμπορία πετρελαίου και των προϊόντων του.
• Εξόρυξη και υπηρεσίες σχετικές με φυσικούς πόρους.
• Νομικές – συμβολαιογραφικές υπηρεσίες.
• Μεταφορές (επιβατικές και μη) και ταχυδρομεία 
• Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.
• Υπηρεσίες τομέα καυσίμων και ενέργειας.
• Αλιεία, ιχθυοκαλλιέργεια, εκτροφή και εμπορία ζώων.
• Ανακύκλωση απορριμμάτων – επεξεργασία αποβλήτων.
• Παραγωγή και εμπορία όπλων, στρατιωτικού εξοπλισμού και προϊόντων διττής 

χρήσης.

Οι αιτήσεις για αδειοδότηση εξετάζονται, κατά κανόνα, από τις αρμόδιες δημόσιες 
Αρχές, όμως σε κάποιες περιπτώσεις οι σχετικές αιτήσεις εξετάζονται από το Εθνικό Κέντρο 
Αδειών (National Licensing Center, www.qkl.gov.al), εφ’ όσον υπάρχει σχετική συμφωνία 
μεταξύ του τελευταίου και της αρμόδιας Αρχής. Ειδικά για την εκτέλεση κατασκευαστικών 
έργων στην Αλβανία, απαιτείται και σχετική αδειοδότηση από το Υπουργείο Μεταφορών και 
Υποδομών (http://www.mppt.gov.al , θέση Publikime/Licensime, μόνο στην αλβανική γλώσσα).

Οι άδειες που εκδίδονται από το Εθνικό Κέντρο Αδειών είναι τριών τύπων. Ο πρώτος 
(group 1) αφορά άδειες που εκδίδονται κατόπιν αίτησης – δήλωσης του ενδιαφερόμενου, χωρίς 
να απαιτούνται άλλες διατυπώσεις. Ο δεύτερος (group 2) αφορά άδειες για την έκδοση των 
οποίων απαιτείται η κατάθεση των προβλεπόμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, ενώ για 
τις άδειες του τρίτου τύπου  (group 3) απαιτείται και επιθεώρηση από το Εθνικό Κέντρο Αδειών.

Το διοικητικό τέλος είναι 100 λεκ (περίπου 70 ευρώ), ενώ στην περίπτωση αδειών 
τρίτου τύπου (group 3) και ειδικών αδειών, η τομεακή νομοθεσία μπορεί να προβλέπει την 
καταβολή επιπλέον τέλους στο αρμόδιο Υπουργείο ή/και τα Υπουργεία που εμπλέκονται στη 
διαδικασία αδειοδότησης. Η απόδειξη της πληρωμής υποβάλλεται στο Εθνικό Κέντρο Αδειών, 
κατά το χρόνο έκδοσης άδειας.

Κάθε άδεια που εκδίδεται από κεντρικό ή ανεξάρτητο φορέα, προκειμένου να τεθεί σε 
ισχύ, πρέπει να καταχωρείται στο Εθνικό Μητρώο Αδειών που τηρείται από το Εθνικό Κέντρο 
Αδειών.

Μεταβολές των στοιχείων που αναγράφονται στην άδεια πρέπει να γνωστοποιούνται 
στο Εθνικό Κέντρο Αδειών, εντός 30 ημερών. Σε περίπτωση που οι μεταβολές αφορούν σε 
δεδομένα που αποτελούν κριτήρια για τη χορήγηση της άδειας, εκτός από το Εθνικό Κέντρο 
Αδειών απαιτείται να ενημερώνεται και η Αρχή που εξέδωσε την άδεια, ενώ ο κάτοχος της 
άδειας παύει τις δραστηριότητές του, μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση των νέων στοιχείων από 
τις αρμόδιες Αρχές.

2.3.3. Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων – QKB
Από 1η Απριλίου 2016, σύμφωνα με το Ν. 131/2015, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Qendra Kombëtare e Biznesit - QKB), το οποίο προέκυψε από τη 
συγχώνευση του Εθνικού Κέντρου Εγγραφής (QKR)  και του Εθνικού Κέντρου Αδειοδοτήσεων 
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(QKL). Το οργανόγραμμα του νέου φορέα τέθηκε σε ισχύ στις 15.03.2016 και οι υπηρεσίες του 
παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.qkb.gov.al.

 

3. Φορολογικό – δασμολογικό καθεστώς
3.1. Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Η Αλβανία έχει υπογράψει 40 Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, με τις χώρες: 
Αυστρία, Αίγυπτο, Βέλγιο, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, 
Ελβετία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ινδία, Ισπανία, Ιταλία, 
Ιρλανδία, Κατάρ, Κίνα, Κόσοβο, Κουβέιτ, Κροατία, Λεττονία, Μαλαισία, Μάλτα, Μαυροβούνιο, 
Μολδαβία, Ν. Κορέα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, πΓΔΜ, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσική 
Ομοσπονδία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία και Τσεχία. Με την Ελλάδα η 
Συμφωνία αυτή υπεγράφη στην Αθήνα, στις 14.07.1995 (Ν. 2755/ΦΕΚ Α 252/19.11.1999) και 
είναι σε ισχύ από 01.01.2001. Αναλυτικά για κάθε συμφωνία στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Διεύθυνσης Φορολογίας:

https://www.tatime.gov.al/sq-
al/Legjislacioni/Marr%C3%ABveshje%20tatimore/Pages/Nd%C3%ABrkomb%C3%ABtare.aspx 

Οι διατάξεις των Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας  υπερισχύουν των 
διατάξεων της αλβανικής φορολογικής νομοθεσίας.
 

3.2. Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Σύμφωνα με την αλβανική νομοθεσία (Ν.8438/1998, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει), όλα τα φυσικά πρόσωπα υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. Η φορολογική περίοδος 
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Οι μόνιμοι κάτοικοι στην Αλβανία υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, κατά τη διάρκεια 
της φορολογικής περιόδου, για όλες τις πηγές του εισοδήματός τους, εντός και εκτός αλβανικής 
επικράτειας. Μόνιμοι κάτοικοι θεωρούνται και όσοι διαμένουν στη χώρα για διάστημα, συνεχές 
ή περιοδικό, μεγαλύτερο των 183 ημερών εντός μιας φορολογικής περιόδου. Οι μη μόνιμοι 
κάτοικοι υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, μόνο για τα εισοδήματα, που 
δημιουργήθηκαν εντός της αλβανικής επικράτειας.

Ενδεικτικά, στο φορολογητέο εισόδημα φυσικών προσώπων περιλαμβάνονται: μισθοί, 
μερίσματα, τόκοι τραπεζικών καταθέσεων, πνευματικά δικαιώματα, ενοίκια, υπεραξίες (π.χ. 
από πώληση μετοχών) κ.ά.. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο φόρος εισοδήματος φυσικών 
προσώπων παρακρατείται και αποδίδεται στο κράτος από την πηγή.

Υποχρέωση υποβολής ετήσιας φορολογικής δήλωσης, μέχρι τις 30 Απριλίου του 
επόμενου έτους, έχουν τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα, από 
όλες τις πηγές εισοδήματος, υπερβαίνει το ποσό των 2 εκ. λεκ (περίπου 14.285 ευρώ). Αν 
υπάρχει χρεωστικό υπόλοιπο, αυτό καταβάλλεται την ίδια ημέρα. Αν υπάρχει πιστωτικό 
υπόλοιπο (επιστροφή φόρου), τότε το αντίστοιχο ποσό, είτε καταβάλλεται στον 
φορολογούμενο, είτε συμψηφίζεται με τις οφειλές του επόμενου έτους.
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Σύμφωνα με την αλβανική νομοθεσία (Ν.8438/1998, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει), όλα τα φυσικά πρόσωπα υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. Η φορολογική περίοδος 
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Οι μόνιμοι κάτοικοι στην Αλβανία υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, κατά τη διάρκεια 
της φορολογικής περιόδου, για όλες τις πηγές του εισοδήματός τους, εντός και εκτός αλβανικής 
επικράτειας. Μόνιμοι κάτοικοι θεωρούνται και όσοι διαμένουν στη χώρα για διάστημα, συνεχές 
ή περιοδικό, μεγαλύτερο των 183 ημερών εντός μιας φορολογικής περιόδου. Οι μη μόνιμοι 
κάτοικοι υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, μόνο για τα εισοδήματα, που 
δημιουργήθηκαν εντός της αλβανικής επικράτειας.

Ενδεικτικά, στο φορολογητέο εισόδημα φυσικών προσώπων περιλαμβάνονται: μισθοί, 
μερίσματα, τόκοι τραπεζικών καταθέσεων, πνευματικά δικαιώματα, ενοίκια, υπεραξίες (π.χ. 
από πώληση μετοχών) κ.ά.. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο φόρος εισοδήματος φυσικών 
προσώπων παρακρατείται και αποδίδεται στο κράτος από την πηγή.

Υποχρέωση υποβολής ετήσιας φορολογικής δήλωσης, μέχρι τις 30 Απριλίου του 
επόμενου έτους, έχουν τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα, από 
όλες τις πηγές εισοδήματος, υπερβαίνει το ποσό των 2 εκ. λεκ (περίπου 14.285 ευρώ). Αν 
υπάρχει χρεωστικό υπόλοιπο, αυτό καταβάλλεται την ίδια ημέρα. Αν υπάρχει πιστωτικό 
υπόλοιπο (επιστροφή φόρου), τότε το αντίστοιχο ποσό, είτε καταβάλλεται στον 
φορολογούμενο, είτε συμψηφίζεται με τις οφειλές του επόμενου έτους.
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Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα, υπάρχουν τρία φορολογικά κλιμάκια 
για τα εισοδήματα φυσικών προσώπων από μισθωτές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, εισόδημα 
ύψους μέχρι 30.000 λεκ/μήνα (περίπου 215 ευρώ μηνιαίως) είναι αφορολόγητο, καθώς 
υπόκειται σε μηδενικό φορολογικό συντελεστή. Τα εισοδήματα από 30.001 λεκ/μήνα και έως 
130.000 λεκ/μήνα (περίπου 930 ευρώ μηνιαίως) φορολογούνται με συντελεστή 13% επί του 
ποσού, που υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό. Τα εισοδήματα άνω των 130.000 λεκ/μήνα 
φορολογούνται με συντελεστή 23% για το ποσό, που υπερβαίνει το σύνολο των προηγούμενων 
φορολογικών κλιμακίων, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα. 

Φορολογική κλίμακα εισοδήματος φυσικών προσώπων σε λεκ

Κλιμάκιο μηνιαίου εισοδήματος  
Φορολογικός 

συντελεστής κλιμακίου Φόρος

Από Έως

0 30,000 0% 0%

30,001 130,000 13% έως 13.000 λεκ

130,001 και άνω 23% από 13.001 λεκ 
και άνω 

Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών παρακρατείται και αποδίδεται κάθε μήνα από τον 
εργοδότη στις φορολογικές Αρχές, για λογαριασμό των μισθωτών, το αργότερο μέχρι την 20η

ημέρα του μήνα, που έπεται της καταβολής της μισθοδοσίας.
Οι υπόλοιπες κατηγορίες εισοδήματος φυσικών προσώπων (εκτός μισθών και 

συναφών αποζημιώσεων) φορολογούνται με γενικό συντελεστή 15%. 
Οι αυτοαπασχολούμενοι υποχρεούνται να εγγραφούν στο φορολογικό μητρώο και να 

υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Φορολογούνται, ως επιχειρήσεις, αναλόγως του ύψους των 
εισοδημάτων τους (βλ. κατωτέρω «Φορολογία επιχειρήσεων»).

3.3.Φορολογία επιχειρήσεων

Μέχρι 31.12.2015, οι επιχειρήσεις στην Αλβανία, με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 8 
εκατ. λεκ θεωρούνταν μικρές επιχειρήσεις και υπόκεινταν σε «απλοποιημένη φορολογία επί 
των κερδών για τις μικρές επιχειρήσεις», σύμφωνα με τον Ν.181/12.28.2013, ο οποίος 
τροποποίησε το Ν. 9632/30.10.2006 «Περί συστήματος τοπικών φόρων» (βλ. σχετικά Εγκύκλιο 
32/31.12.2013 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας στην ιστοσελίδα www.tatime.gov ).

Συγκεκριμένα, οι μικρές επιχειρήσεις με συνολικά έσοδα μέχρι 2 εκατ. λεκ,
φορολογούνταν με σταθερό ποσό ύψους 25.000 λεκ (περίπου 180 ευρώ), με υποχρέωση 
καταβολής εντός του πρώτου εξαμήνου του εκάστοτε οικονομικού έτους.

Οι μικρές επιχειρήσεις, με συνολικά έσοδα από 2 εκατ. λεκ έως 8 εκατ. λεκ (περίπου 
57.140 ευρώ), υπόκεινταν σε συντελεστή 7,5% επί της φορολογητέας βάσης. Ο οφειλόμενος

 
 

Σελίδα 213 από 109

φόρος προκαταβάλλεται σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις (στις 20 του μηνός, που έπεται του 
τριμήνου και η τελευταία δόση καταβάλλεται στις 20 Δεκεμβρίου), ενώ η ετήσια εκκαθάριση 
γίνεται μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις, με κύκλο εργασιών άνω των 8 εκ. λεκ φορολογούνται με 
συντελεστή 15%.

Από 1.1.2016. με το Ν.142/2015, ο οποίος, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τροποποιήσεις 
του Ν.9632/30.10.2006 ως προς τους τοπικούς φόρους, οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών 
κάτω από 5 εκατ. λεκ (περίπου 36.000 €) απαλλάσσονται από φόρο. Επίσης, η φορολογία για 
τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από 5 εκατ. λεκ έως 8 εκατ. λεκ (περίπου 58.000 €) 
μειώθηκε σε 5%. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, με κύκλο εργασιών άνω των 8 εκ. λεκ συνεχίζουν να 
φορολογούνται με συντελεστή 15%.

Φορολογία επιχειρήσεων μέχρι 31.12.2015  Φορολογία επιχειρήσεων από 1.1.2016

Κύκλος εργασιών  
Φορολογικός 

συντελεστής ή 
φόρος

Κύκλος εργασιών
Φορολογικός 

συντελεστής ή 
φόρος

έως 2 εκατ. λεκ 25.000 λεκ έως 5 εκατ. λεκ 0%

2 εκατ. λεκ – 8 εκατ. λεκ 7,5% 5 εκατ. λεκ – 8 εκατ. λεκ 5%

άνω των 8 εκατ. λεκ 15% άνω των 8 εκατ. λεκ 15%

Το λογιστικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό. Οι επιχειρήσεις προκαταβάλουν τον 
φόρο επί των κερδών σε τριμηνιαία βάση (μέχρι τις 30 του τρίτου μήνα κάθε τριμήνου) ή 
μπορούν να επιλέξουν να πραγματοποιούν μηνιαίες καταβολές (μέχρι τις 15 του εκάστοτε 
μήνα).

Οι νεοσυσταθείσες παραγωγικές επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να μην 
πραγματοποιήσουν τις προαναφερθείσες καταβολές για χρονική περίοδο 6 μηνών ή μέχρι το 
τέλος του οικονομικού έτους, αν το διάστημα αυτό είναι μικρότερο.

Το ποσό των μηνιαίων προκαταβολών του φόρου κερδών υπολογίζεται βάσει έτους 
αναφοράς ως εξής: 

- Για τους μήνες Ιανουάριο έως Απρίλιο, βάσει των εσόδων του έτους πριν το αμέσως 
προηγούμενο.

- Για τους μήνες Μάιο έως Δεκέμβριο, βάσει των εσόδων του αμέσως προηγούμενου 
έτους.

Αν η επιχείρηση αποδείξει ότι το φορολογητέο εισόδημα του τρέχοντος έτους θα είναι 
σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο του έτους αναφοράς, οι αρμόδιες Αρχές μπορούν να 
μειώσουν το ποσό των προκαταβολών. Στην περίπτωση αυτή όμως, αν ο συνολικός 
οφειλόμενος φόρος στο τέλος του έτους υπερβαίνει το άθροισμα των μηνιαίων προκαταβολών 
κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, επιβάλλεται τόκος υπερημερίας επί της διαφοράς. Επίσης, 
οι φορολογικές Αρχές μπορούν να αυξήσουν το ποσό των προκαταβολών, εάν κρίνουν ότι το 
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Φορολογία επιχειρήσεων μέχρι 31.12.2015  Φορολογία επιχειρήσεων από 1.1.2016

Κύκλος εργασιών  
Φορολογικός 

συντελεστής ή 
φόρος

Κύκλος εργασιών
Φορολογικός 

συντελεστής ή 
φόρος

έως 2 εκατ. λεκ 25.000 λεκ έως 5 εκατ. λεκ 0%

2 εκατ. λεκ – 8 εκατ. λεκ 7,5% 5 εκατ. λεκ – 8 εκατ. λεκ 5%

άνω των 8 εκατ. λεκ 15% άνω των 8 εκατ. λεκ 15%

Το λογιστικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό. Οι επιχειρήσεις προκαταβάλουν τον 
φόρο επί των κερδών σε τριμηνιαία βάση (μέχρι τις 30 του τρίτου μήνα κάθε τριμήνου) ή 
μπορούν να επιλέξουν να πραγματοποιούν μηνιαίες καταβολές (μέχρι τις 15 του εκάστοτε 
μήνα).

Οι νεοσυσταθείσες παραγωγικές επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να μην 
πραγματοποιήσουν τις προαναφερθείσες καταβολές για χρονική περίοδο 6 μηνών ή μέχρι το 
τέλος του οικονομικού έτους, αν το διάστημα αυτό είναι μικρότερο.

Το ποσό των μηνιαίων προκαταβολών του φόρου κερδών υπολογίζεται βάσει έτους 
αναφοράς ως εξής: 

- Για τους μήνες Ιανουάριο έως Απρίλιο, βάσει των εσόδων του έτους πριν το αμέσως 
προηγούμενο.

- Για τους μήνες Μάιο έως Δεκέμβριο, βάσει των εσόδων του αμέσως προηγούμενου 
έτους.

Αν η επιχείρηση αποδείξει ότι το φορολογητέο εισόδημα του τρέχοντος έτους θα είναι 
σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο του έτους αναφοράς, οι αρμόδιες Αρχές μπορούν να 
μειώσουν το ποσό των προκαταβολών. Στην περίπτωση αυτή όμως, αν ο συνολικός 
οφειλόμενος φόρος στο τέλος του έτους υπερβαίνει το άθροισμα των μηνιαίων προκαταβολών 
κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, επιβάλλεται τόκος υπερημερίας επί της διαφοράς. Επίσης, 
οι φορολογικές Αρχές μπορούν να αυξήσουν το ποσό των προκαταβολών, εάν κρίνουν ότι το 
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φορολογητέο εισόδημα τους τρέχοντος έτους θα υπερβεί κατά ποσοστό υψηλότερο του 10% το 
εισόδημα του έτους αναφοράς. Οι επιχειρήσεις που σημείωσαν ζημίες κατά τα έτη αναφοράς 
υπολογίζουν το ύψος των προκαταβολών βάσει των προβλέψεών τους για το τρέχον έτος.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν την ετήσια φορολογική δήλωση και να 
καταβάλλουν τη διαφορά, που ενδεχομένως προκύπτει μεταξύ του αθροίσματος των 
προκαταβολών και του συνολικού οφειλόμενου φόρου, μέχρι την 31η Μαρτίου του επόμενου 
έτους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες διαδικασίες και μη τήρησης των 
προβλεπόμενων προθεσμιών, επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι.

Σε περίπτωση καθυστερημένων οφειλών, επιβάλλεται επιτόκιο της τάξης του 120% επί 
του διατραπεζικού επιτοκίου. Σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, επιβάλλεται 
πρόστιμο 10.000 λεκ (περίπου 70 ευρώ), ενώ αν η μη υποβολή συνιστά και φοροδιαφυγή, τότε
επιβάλλεται και πρόστιμο ίσο με το ποσό της φοροδιαφυγής.

Οι φορολογικές οντότητες στη χώρα υποχρεούνται να παρακρατούν και να αποδίδουν 
στο αλβανικό κράτος, φόρο 15% (εκτός αν υπάρχει Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας 
που ορίζει διαφορετικά) επί των ακαθάριστων πληρωμών τους για μερίσματα, διανομή κερδών, 
τόκους, πνευματικά δικαιώματα, ενοίκια, τεχνικές, διοικητικές, οικονομικές και ασφαλιστικές 
υπηρεσίες κ.ά., προς άλλες οντότητες, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίες δεν είναι 
εγγεγραμμένες στα αλβανικά φορολογικά μητρώα.

Ο Ν.99/2015, που τέθηκε σε ισχύ από 12.11.2015,  τροποποιεί το Ν. 9920/2008 «Περί 
Φορολογικών Διαδικασιών στην Αλβανική Δημοκρατία», σε διάφορα σημεία ως προς την 
εγγραφή των εταιρειών, την τεκμηρίωση και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα. 

Ο νέος νόμος προβλέπει ότι ένας αγοραστής μπορεί να μην πληρώσει για αγαθά ή 
παρεχόμενες υπηρεσίες, στην περίπτωση που ο πωλητής δεν εκδώσει νόμιμο παραστατικό για 
τη συναλλαγή. 

Ακόμη, εισάγονται περιορισμοί στους χονδρέμπορους, ώστε να μην εμπλέκονται στο 
λιανικό εμπόριο. Συγκεκριμένα, έως 31.03.2016, οι πωλήσεις σε φυσικά άτομα δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνουν το 10% της αξίας των αγαθών που είχαν πωληθεί τον αντίστοιχο μήνα του 
προηγούμενου έτους (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αρχής γενομένης την 1.4.2016, οι 
φορολογούμενοι που εμπλέκονται στο χονδρικό εμπόριο δεν θα επιτρέπεται να προβαίνουν σε 
πωλήσεις λιανικής. 

Όσον αφορά στις εταιρείες, των οποίων οι καταστάσεις και οι φορολογικές δηλώσεις 
πιστοποιούνται από ορκωτούς ελεγκτές, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπ’ όψιν από τη 
φορολογική διοίκηση κατά την ανάλυση κινδύνου. Σε περίπτωση, όμως, που πραγματοποιηθεί 
έλεγχος και βρεθεί παρατυπία, επιβάλλεται πρόστιμο και στην ελεγκτική εταιρεία. Έως 
31.12.2015, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διορθώσουν τυχόν λάθη και παραλείψεις 
στις δηλώσεις των προηγουμένων ετών, δίχως πρόστιμο, παρά μόνο καταβάλλοντας την 
φορολογία που τους αναλογεί και τις προσαυξήσεις. 

Αναφορικά με τα πρόστιμα που προβλέπονται στον Ν. 99/2015, αναφέρονται τα εξής:
• Σε περίπτωση που μία επιχείρηση δεν είναι εγγεγραμμένη, οι κρατικές αρχές δύνανται 

να προβούν σε κλείσιμο της επιχείρησης και κατάσχεση όλων των εμπορευμάτων και 
του εξοπλισμού, καταβολή προστίμου 15.000 λεκ (περίπου 107 €) στις μεγάλες 
επιχειρήσεις και 10.000 λεκ (περίπου 70 €) στις μικρές, ανάκληση αδείας για μια 
περίοδο 6 μηνών και ποινική δίωξη. 
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• Σε περίπτωση απουσίας της συνήθους τεκμηρίωσης, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 λεκ
(περίπου 70 €) για κάθε παράβαση στις μικρές επιχειρήσεις και 50.000 λεκ/παράβαση 
(περίπου 350 €) στις λοιπές επιχειρήσεις. 

• Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί εργαζόμενος, τουλάχιστον 1 ημέρα πριν ξεκινήσει 
εργασία, επιβάλλεται πρόστιμο 500.000 λεκ (περίπου 3.550 €) στους επιχειρηματίες 
που υπόκεινται σε ΦΠΑ και φορολογία κερδών και 50.000 λεκ (περίπου 350 €) στους 
υπόλοιπους επιχειρηματίες. 

• Αν πραγματοποιείται συναλλαγή αξίας άνω των 150.000 λεκ (περίπου 1.070 €) με 
μετρητά, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 10% της αξίας της συναλλαγής.

• Προϊόντα που δεν συνοδεύονται από το σχετικό τιμολόγιο αγοράς ή δελτίο αποστολής 
κατάσχονται. 

• Στις επιχειρήσεις που δεν έχουν ταμειακή μηχανή επιβάλλεται πρόστιμο 50.000 λεκ 
(περίπου 350 €) την πρώτη φορά και σε περίπτωση επανελέγχου και μη συμμόρφωσης 
κατάσχεται όλο το εμπόρευμα. 

• Όταν δεν εκδίδεται απόδειξη, επιβάλλεται πρόστιμο 200.000 λεκ (περίπου 1.430 €) για 
τους φορολογούμενους που υπάγονται σε φόρο εισοδήματος και 50.000 λεκ (περίπου 
350 €) για τους λοιπούς φορολογούμενους. 

• Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης παράβασης, το πρόστιμο ανέρχεται σε 300.000 λεκ
(περίπου 2.140 €), ενώ μετά από επιβολή προστίμου δύο φορές, οι φορολογικές αρχές 
μπορούν να προβούν σε ποινική δίωξη του φορολογουμένου. 

• Πρόστιμο 30.000 λεκ (περίπου 215 €) επιβάλλεται σε περίπτωση που η απόδειξη, είτε 
δεν περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, είτε αναγράφει διαφορετικό ποσό από το 
πραγματικό. 

• Πρόστιμο επιβάλλεται και στον καταναλωτή ο οποίος δεν έχει πάρει απόδειξη και αυτό 
ανέρχεται σε 1.000 λεκ (περίπου 7 €).

• Υποχρεωτική είναι η αναγραφή των τιμών των προϊόντων ή των υπηρεσιών και σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης το πρόστιμο ανέρχεται σε 35.000 λεκ (περίπου 250 €) 
στις μικρές επιχειρήσεις και 65.000 λεκ (περίπου 460 €) στις υπόλοιπες. 

• Φορολογούμενοι, οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα, εμποδίζουν την φορολογική έρευνα 
τιμωρούνται με πρόστιμο, 100.000 λεκ (περίπου 715 €) οι μικρές επιχειρήσεις και 
1.000.000 λεκ (περίπου 7.150 €) οι υπόλοιπες. 

• Τέλος, πρόστιμα επιβάλλονται και στις τράπεζες, σε περίπτωση που δεν ζητούν τα 
απαραίτητα στοιχεία ταυτότητας για άνοιγμα λογαριασμού ή άλλες συναλλαγές (50.000 
λεκ, περίπου 350 €), αν δεν τηρούν τα χρονικά περιθώρια για ειδοποίηση της 
φορολογικής διοίκησης για το άνοιγμα λογαριασμού ή άλλες συναλλαγές (40.000 λεκ,
περίπου 280 €) και αν δεν εκτελούν εντός μίας εργάσιμης ημέρας τις εντολές μεταφοράς 
ποσού από φορολογούμενους στον προϋπολογισμό (125% του διατραπεζικού 
επιτοκίου για κάθε ημέρα καθυστέρησης).

Περισσότερες λεπτομέρειες για το φορολογικό καθεστώς στην Αλβανία μπορούν να 
αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας www.tatime.gov.al.



Hellenic - Albanian Business Relations Index 2016 - 2017  //   215

 
 

Σελίδα 215 από 109

• Σε περίπτωση απουσίας της συνήθους τεκμηρίωσης, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 λεκ
(περίπου 70 €) για κάθε παράβαση στις μικρές επιχειρήσεις και 50.000 λεκ/παράβαση 
(περίπου 350 €) στις λοιπές επιχειρήσεις. 

• Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί εργαζόμενος, τουλάχιστον 1 ημέρα πριν ξεκινήσει 
εργασία, επιβάλλεται πρόστιμο 500.000 λεκ (περίπου 3.550 €) στους επιχειρηματίες 
που υπόκεινται σε ΦΠΑ και φορολογία κερδών και 50.000 λεκ (περίπου 350 €) στους 
υπόλοιπους επιχειρηματίες. 

• Αν πραγματοποιείται συναλλαγή αξίας άνω των 150.000 λεκ (περίπου 1.070 €) με 
μετρητά, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 10% της αξίας της συναλλαγής.

• Προϊόντα που δεν συνοδεύονται από το σχετικό τιμολόγιο αγοράς ή δελτίο αποστολής 
κατάσχονται. 

• Στις επιχειρήσεις που δεν έχουν ταμειακή μηχανή επιβάλλεται πρόστιμο 50.000 λεκ 
(περίπου 350 €) την πρώτη φορά και σε περίπτωση επανελέγχου και μη συμμόρφωσης 
κατάσχεται όλο το εμπόρευμα. 

• Όταν δεν εκδίδεται απόδειξη, επιβάλλεται πρόστιμο 200.000 λεκ (περίπου 1.430 €) για 
τους φορολογούμενους που υπάγονται σε φόρο εισοδήματος και 50.000 λεκ (περίπου 
350 €) για τους λοιπούς φορολογούμενους. 

• Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης παράβασης, το πρόστιμο ανέρχεται σε 300.000 λεκ
(περίπου 2.140 €), ενώ μετά από επιβολή προστίμου δύο φορές, οι φορολογικές αρχές 
μπορούν να προβούν σε ποινική δίωξη του φορολογουμένου. 

• Πρόστιμο 30.000 λεκ (περίπου 215 €) επιβάλλεται σε περίπτωση που η απόδειξη, είτε 
δεν περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, είτε αναγράφει διαφορετικό ποσό από το 
πραγματικό. 

• Πρόστιμο επιβάλλεται και στον καταναλωτή ο οποίος δεν έχει πάρει απόδειξη και αυτό 
ανέρχεται σε 1.000 λεκ (περίπου 7 €).

• Υποχρεωτική είναι η αναγραφή των τιμών των προϊόντων ή των υπηρεσιών και σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης το πρόστιμο ανέρχεται σε 35.000 λεκ (περίπου 250 €) 
στις μικρές επιχειρήσεις και 65.000 λεκ (περίπου 460 €) στις υπόλοιπες. 

• Φορολογούμενοι, οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα, εμποδίζουν την φορολογική έρευνα 
τιμωρούνται με πρόστιμο, 100.000 λεκ (περίπου 715 €) οι μικρές επιχειρήσεις και 
1.000.000 λεκ (περίπου 7.150 €) οι υπόλοιπες. 

• Τέλος, πρόστιμα επιβάλλονται και στις τράπεζες, σε περίπτωση που δεν ζητούν τα 
απαραίτητα στοιχεία ταυτότητας για άνοιγμα λογαριασμού ή άλλες συναλλαγές (50.000 
λεκ, περίπου 350 €), αν δεν τηρούν τα χρονικά περιθώρια για ειδοποίηση της 
φορολογικής διοίκησης για το άνοιγμα λογαριασμού ή άλλες συναλλαγές (40.000 λεκ,
περίπου 280 €) και αν δεν εκτελούν εντός μίας εργάσιμης ημέρας τις εντολές μεταφοράς 
ποσού από φορολογούμενους στον προϋπολογισμό (125% του διατραπεζικού 
επιτοκίου για κάθε ημέρα καθυστέρησης).

Περισσότερες λεπτομέρειες για το φορολογικό καθεστώς στην Αλβανία μπορούν να 
αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας www.tatime.gov.al.
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3.4. Τοπικοί φόροι  
Στους τοπικούς φόρους περιλαμβάνονται: η απλοποιημένη φορολογία επί των κερδών 

για τις μικρές επιχειρήσεις (μέχρι 31.12.2015, καθώς από 1.1.2016 απαλλάσσονται από το 
φόρο), ο φόρος ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας (για κτίρια, αγροτική γη κλπ), φόρος για νέες 
κατασκευές, φόρος μεταβίβασης ακινήτων, τέλος χρήσης δημόσιου χώρου, τέλος διαμονής σε 
ξενοδοχείο κ.ά..

Επισημαίνεται ότι από 1.1.2016, με το Ν.142/2015 τροποποιήθηκαν κάποιες διατάξεις 
του Ν.9632/30.10.2006 ως προς τους τοπικούς φόρους. Το πλήρες κείμενο του νόμου, στην 
αλβανική γλώσσα, είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Ligj:142/2015:17.12.2015.

3.4.1. Φόρος ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν ακίνητη περιουσία υπόκεινται σε φόρο 

ιδιοκτησίας ακινήτων, οποίος καταβάλλεται στις τοπικές Αρχές, σε ετήσια βάση. Το ποσό του 
επιβαλλόμενου φόρου διαφέρει ανάλογα με την περιοχή, το είδος και τη χρήση του ακινήτου, 
υπολογίζεται σε λεκ/τ.μ. και καθορίζεται από το αρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο. Ειδικότερα, ο 
ετήσιος φόρος ιδιοκτησίας αγροτικής γης καθορίζεται σε λεκ ανά εκτάριο και κυμαίνεται μεταξύ 
700-5.600 λεκ/εκτάριο. Απαλλάσσονται από το φόρο,  γεωργικές εκτάσεις, που έχουν φυτευτεί 
με οπωρώνες ή αμπέλια, για τα πρώτα πέντε έτη από τη στιγμή της φύτευσης. Για τα κτίρια, ο 
αντίστοιχος φόρος, ενδεικτικά, κυμαίνεται μεταξύ 5-400 λεκ/τ.μ. ανάλογα με την περιοχή, όπου 
βρίσκεται το ακίνητο, τη χρήση και την παλαιότητα. Οι ιδιοκτήτες δύο ή περισσότερων 
κατοικιών θα επιβαρύνονται με φόρο 5-30 λεκ/τ.μ. (αναλόγως της περιοχής του ακινήτου) για το 
πρώτο ακίνητο και με διπλάσιο φόρο για τα υπόλοιπα ακίνητα. Διευκρινίζεται ότι μέχρι 
31.12.2016, η φορολογία ακίνητης περιουσίας είχε εφαρμογή μόνο επί κτιρίων και αγροτικής 
γης.

Από 1.1.2016, όλες οι οικοδομήσιμες εκτάσεις εντός των πόλεων υπάγονται σε φόρο 
ακίνητης περιουσίας, ύψους από 0,14 - 0,56 λεκ/τ.μ. για φυσικά πρόσωπα και 12 - 20 λεκ/τ.μ. 
για επιχειρήσεις.

Επίσης, από 1.1.2016 για τη φορολογία ακίνητης περιουσίας επί κτιρίων, υπόχρεος 
δεν είναι μόνο ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, αλλά και ο χρήστης του. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται 
ανεξαρτήτως αν το κτίριο είναι δεόντως καταχωρημένο στο κτηματολόγιο.

3.4.2. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων
Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων κυριότητας επί της ακίνητης περιουσίας υπόκειται σε 

φόρο μεταβίβασης ακινήτων, ο οποίος καταβάλλεται με την αίτηση εγγραφής της μεταβίβασης. 
Η μεταβίβαση γης υπόκειται σε φορολογία 2% επί της τιμής πώλησης, εκτός εάν η τιμή αυτή 
είναι μικρότερη από την εκάστοτε τιμή αναφοράς (προβλέπονται ελάχιστες τιμές αναφοράς 
ανάλογα με την περιοχή, όπου βρίσκεται το ακίνητο), οπότε ο φόρος υπολογίζεται επί της 
τελευταίας. Στην περίπτωση μεταβίβασης κτιρίων, ενδεικτικά, ο φόρος κυμαίνεται μεταξύ 100-
2000 λεκ/τ.μ., ανάλογα με την περιοχή και τη χρήση του ακινήτου. Επισημαίνεται ότι στην 
περίπτωση μεταβίβασης κτιρίων, πέραν του ανωτέρω φόρου, επιβάλλεται και φόρος γης για το 
οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται το κτίριο.  
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3.4.3. Φόρος νέων κατασκευών
Μέχρι 31.12.2015, σε κάθε νέα κατασκευή, η σχετική νομοθεσία προέβλεπε την 

επιβολή τοπικού φόρου 1-3% (για την περιοχή των Τιράνων το ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 2-
4%) επί του συνολικού ποσού της επένδυσης. 

Από 1.1.2016, για τις κατοικίες ή τις μονάδες επιχειρήσεων, ο φόρος αυξήθηκε σε 8% 
της τιμής πώλησης. Για τις άλλες κατασκευές (τουριστικές, βιομηχανικές και δημόσιες), ο φόρος 
συνεχίζεται να υπολογίζεται ως ποσοστό 1-3% της αξίας της επένδυσης και για τα Τίρανα, 2-
4%.

Για τα έργα υποδομής (εθνικές οδοί, λιμάνια, αεροδρόμια, σήραγγες, φράγματα,
κατασκευή ενεργειακών υποδομών, σήραγγες κ.λπ.) ο φορολογικός συντελεστής παραμένει και 
το 2016 σε 0,1% επί της αξίας της επένδυσης, εφ’ όσον αυτή δεν είναι μικρότερη από το κόστος 
αποκατάστασης των τυχόν ζημιών που προκλήθηκαν από τη νέα κατασκευή στις ήδη 
υπάρχουσες υποδομές. Ο εν λόγω φόρος καταβάλλεται μετά την έκδοση της άδειας 
κατασκευής.

3.4.4. Φόρος πινακίδας
Μέχρι 31.12.2015, ο φόρος για τις πινακίδες που χρησιμοποιούνται για την 

αναγνώριση μίας επιχείρησης φορολογείτο με 120 λεκ, ανεξαρτήτως της επιφάνειας της 
πινακίδας.

Από 1.1.2016, πινακίδες έως 2 τ.μ. δεν φορολογούνται.  Για πινακίδες άνω των 2 τ.μ., ο 
φόρος κυμαίνεται από 13.500 λεκ/τ.μ. έως 45.000 λεκ/τ.μ. ανάλογα με τον δήμο όπου βρίσκεται 
η επιχείρηση. Αν πρόκειται για ηλεκτρονική πινακίδα, ο φόρος είναι διπλάσιος. Τέλος, δεν 
ισχύει πλέον ανώτερο όριο στον φόρο πινακίδας, όπως ίσχυε, πριν, για πινακίδες άνω των 18 
τ.μ.

3.4.5. Φόρος διανυκτέρευσης σε ξενοδοχεία
Μέχρι 31.12.2015, ο φόρος ξενοδοχείων υπολογιζόταν ως ποσοστό επί της τιμής.  Από 

1.1.2016, είναι πλέον ένα σταθερό ποσό, το οποίο καθορίζεται βάσει της κατηγορίας του 
ξενοδοχείου και του δήμου όπου βρίσκεται. Ενδεικτικά, για ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων στα 
Τίρανα ο φόρος ανέρχεται σε 350 λεκ/βράδυ (περίπου 2,5 €)

3.5. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
Ο γενικός συντελεστής Φ.Π.Α. είναι 20%, ενώ ορισμένες συναλλαγές εξαιρούνται της 

επιβάρυνσης Φ.Π.Α. Οι κυριότερες κατηγορίες που εξαιρούνται είναι:

• Φάρμακα και ιατρικές υπηρεσίες (από 1.4.2014)
• Εξαγωγές
• Πώληση και ενοικίαση γης
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3.4.3. Φόρος νέων κατασκευών
Μέχρι 31.12.2015, σε κάθε νέα κατασκευή, η σχετική νομοθεσία προέβλεπε την 
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3.4.4. Φόρος πινακίδας
Μέχρι 31.12.2015, ο φόρος για τις πινακίδες που χρησιμοποιούνται για την 

αναγνώριση μίας επιχείρησης φορολογείτο με 120 λεκ, ανεξαρτήτως της επιφάνειας της 
πινακίδας.

Από 1.1.2016, πινακίδες έως 2 τ.μ. δεν φορολογούνται.  Για πινακίδες άνω των 2 τ.μ., ο 
φόρος κυμαίνεται από 13.500 λεκ/τ.μ. έως 45.000 λεκ/τ.μ. ανάλογα με τον δήμο όπου βρίσκεται 
η επιχείρηση. Αν πρόκειται για ηλεκτρονική πινακίδα, ο φόρος είναι διπλάσιος. Τέλος, δεν 
ισχύει πλέον ανώτερο όριο στον φόρο πινακίδας, όπως ίσχυε, πριν, για πινακίδες άνω των 18 
τ.μ.

3.4.5. Φόρος διανυκτέρευσης σε ξενοδοχεία
Μέχρι 31.12.2015, ο φόρος ξενοδοχείων υπολογιζόταν ως ποσοστό επί της τιμής.  Από 

1.1.2016, είναι πλέον ένα σταθερό ποσό, το οποίο καθορίζεται βάσει της κατηγορίας του 
ξενοδοχείου και του δήμου όπου βρίσκεται. Ενδεικτικά, για ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων στα 
Τίρανα ο φόρος ανέρχεται σε 350 λεκ/βράδυ (περίπου 2,5 €)

3.5. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
Ο γενικός συντελεστής Φ.Π.Α. είναι 20%, ενώ ορισμένες συναλλαγές εξαιρούνται της 

επιβάρυνσης Φ.Π.Α. Οι κυριότερες κατηγορίες που εξαιρούνται είναι:

• Φάρμακα και ιατρικές υπηρεσίες (από 1.4.2014)
• Εξαγωγές
• Πώληση και ενοικίαση γης
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• Πώληση και ενοικίαση ακινήτων (εκτός ξενοδοχειακών μονάδων), εφ’ όσον ο 
χρόνος μίσθωσης υπερβαίνει τους δύο μήνες (η ενοικίαση μπορεί να υπόκειται 
σε Φ.Π.Α. κατόπιν αιτήσεως του εκμισθωτή)

• Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
• Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
• Ορισμένες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τον 

πετρελαϊκό τομέα
• Εφημερίδες και περιοδικά, καθώς και διαφημιστικές και εκτυπωτικές υπηρεσίες 

που σχετίζονται με αυτά
• Υπηρεσίες στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων

Όσον αφορά στα εισαγόμενα προϊόντα, ο Φ.Π.Α. αποδίδεται στο αλβανικό κράτος 
κατά την εισαγωγή και υπολογίζεται επί της τελικής τιμής, όπως διαμορφώνεται με βάση την 
τιμή CIF ή την τιμή αναφοράς του τελωνείου και προστιθέμενων όλων των δασμών, τελών, 
ειδικών φόρων κατανάλωσης κ.λπ. επιβαρύνσεων. 

Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί συναλλαγές, με ετήσιο κύκλο 
εργασιών άνω των 5 εκ. λεκ, που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. υποχρεούται να εγγραφεί στο μητρώο 
«Υπόχρεων Καταβολής Φ.Π.Α.».  Η εγγραφή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την 1η

Ιανουαρίου του επόμενου έτος από εκείνο οπότε και ξεπεράστηκε το κατώφλι των 5 εκ. λεκ. Τα 
πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εισαγωγών-εξαγωγών, 
καθώς όσοι παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ιατροί, 
αρχιτέκτονες, λογιστές κ.ά.), εγγράφονται στο μητρώο ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών.

Οποιαδήποτε μη εγκατεστημένη στην Αλβανία επιχείρηση, παρέχει υπηρεσίες ή 
προϊόντα εντός της χώρας και υπόκειται σε καταβολή ΦΠΑ, είναι υποχρεωμένη να ορίσει ως 
εκπρόσωπο έναν μόνιμο κάτοικο Αλβανίας, ο οποίος θα εγγραφεί στο μητρώο Φ.Π.Α., θα 
ενεργεί στο όνομα της επιχείρησης και θα φέρει ευθύνη για την εκπλήρωση των σχετικών 
υποχρεώσεων της εταιρείας. Σημειώνεται ότι η ως άνω υποχρέωση αφορά και επιχειρήσεις των 
οποίων ο κύκλος εργασιών δεν ξεπερνά το όριο πέραν του οποίου απαιτείται εγγραφή στο 
μητρώο για Φ.Π.Α.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής Φ.Π.Α. για τα «Βιβλία Πωλήσεων και Αγορών» 
είναι η 10η μέρα του μήνα αναφοράς (σε ισχύ από τις 6.2.2015 με την υπ’ αριθμ. 6/30.1.2015 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών). 
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3.6. Ειδικός φόρος (excise tax)
Σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως τα αλκοολούχα και ενεργειακά ποτά, τα 

καπνικά προϊόντα, ο καφές, το πετρέλαιο και τα υποπροϊόντα αυτού κ.ά., επιβάλλεται ειδικός 
φόρος, είτε παράγονται στην Αλβανία, είτε εισάγονται.

Από 1.1.2016, παρέχεται η δυνατότητα στους εισαγωγείς να επικολλήσουν την ειδική 
ταινία του ειδικού φόρου εντός της χώρας, σε ειδικές φορολογικές αποθήκες.

Αναλυτικός κατάλογος, των επιβαρύνσεων ειδικού φόρου των ως άνω προϊόντων, που 
υπόκεινται σε αυτό το καθεστώς, περιέχεται στον τελευταίο τροποποιητικό νόμο «περί ειδικού 
φόρου» (Νο 140/2015), που ισχύει από 1.1.2016. Το πλήρες κείμενο του οποίου είναι 
διαθέσιμο ηλεκτρονικά, στην αλβανική γλώσσα, στην ιστοσελίδα της Τελωνειακής Διοίκησης 
της Αλβανίας στη θέση:
http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/documents/AKCIZA/Ligji%20nr.%20140_2015%20P
er%20akcizat.pdf .

Ειδικός Φόρος 2016 - Συνοπτικός κατάλογος προϊόντων  (Ν. 140/2015)

Προϊόν Δασμολογική κλάση (CN) Φόρος

Καφές
09011100, 09011200
09012100, 09012200,
090190,
21011100,210112,92,21011298

0
60 ALL/kg  
50 ALL/kg
250 ALL/kg

Ενεργειακά ποτά 22 02 10 00 30 ALL/λίτρο 

Μπύρα από βύνη 2203
- 360 ALL/hl/ βαθμό αλκοόλ αν η παραγωγή είναι 
μικρότερη από 200.000 hl/ έτος
- 710 ALL/hl/βαθμό αλκοόλ αν η παραγωγή είναι 
μεγαλύτερη από 200.000 hl/ έτος

Ελαφρά κρασιά και 
ελαφρά ποτά που 
έχουν υποστεί ζύμωση

220421, 220429, 220430, 22043010, 22043096, 
22043098, 22051010, 22059010, 22060010, 22060051, 
22060059, 22060081, 22060089

- 3.000 ALL/hl για αλκοολικό βαθμό ως 12,5 βαθμούς 
και  4.000 ALL/hl για αλκοολικό βαθμό άνω των 12,5 
βαθμών, αν η παραγωγή (εγχώρια ή ξένη) είναι 
μικρότερη ή ίση από 10.000 hl/ έτος
- 10.000 ALL/hl για αλκοολικό βαθμό ως 12,5 βαθμούς 
και 12.000 ALL/hl για αλκοολικό βαθμό άνω των 12,5 
βαθμών, αν η παραγωγή (εγχώρια ή ξένη) είναι 
μεγαλύτερη από 10.000 hl/ έτος

Αφρώδης οίνος, 
σαμπάνια, ποτά που 
έχουν υποστεί ζύμωση 
και ενδιάμεσα 
αλκοολούχα ποτά

220410, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 
22051010, 22059010, 22060031, 22060039, 22042185, 
22042186, 22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 
22042191, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 
22042197, 22042198, 22042985, 22042986, 22042987, 
22042988, 22042989, 22042990, 22042991, 22042993, 
22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 
22051010, 22051090, 22059010, 2205 9090, 22060010, 
22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 
22060089

5.200 ALL/hl
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3.6. Ειδικός φόρος (excise tax)
Σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως τα αλκοολούχα και ενεργειακά ποτά, τα 

καπνικά προϊόντα, ο καφές, το πετρέλαιο και τα υποπροϊόντα αυτού κ.ά., επιβάλλεται ειδικός 
φόρος, είτε παράγονται στην Αλβανία, είτε εισάγονται.

Από 1.1.2016, παρέχεται η δυνατότητα στους εισαγωγείς να επικολλήσουν την ειδική 
ταινία του ειδικού φόρου εντός της χώρας, σε ειδικές φορολογικές αποθήκες.

Αναλυτικός κατάλογος, των επιβαρύνσεων ειδικού φόρου των ως άνω προϊόντων, που 
υπόκεινται σε αυτό το καθεστώς, περιέχεται στον τελευταίο τροποποιητικό νόμο «περί ειδικού 
φόρου» (Νο 140/2015), που ισχύει από 1.1.2016. Το πλήρες κείμενο του οποίου είναι 
διαθέσιμο ηλεκτρονικά, στην αλβανική γλώσσα, στην ιστοσελίδα της Τελωνειακής Διοίκησης 
της Αλβανίας στη θέση:
http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/documents/AKCIZA/Ligji%20nr.%20140_2015%20P
er%20akcizat.pdf .

Ειδικός Φόρος 2016 - Συνοπτικός κατάλογος προϊόντων  (Ν. 140/2015)

Προϊόν Δασμολογική κλάση (CN) Φόρος

Καφές
09011100, 09011200
09012100, 09012200,
090190,
21011100,210112,92,21011298

0
60 ALL/kg  
50 ALL/kg
250 ALL/kg

Ενεργειακά ποτά 22 02 10 00 30 ALL/λίτρο 

Μπύρα από βύνη 2203
- 360 ALL/hl/ βαθμό αλκοόλ αν η παραγωγή είναι 
μικρότερη από 200.000 hl/ έτος
- 710 ALL/hl/βαθμό αλκοόλ αν η παραγωγή είναι 
μεγαλύτερη από 200.000 hl/ έτος

Ελαφρά κρασιά και 
ελαφρά ποτά που 
έχουν υποστεί ζύμωση

220421, 220429, 220430, 22043010, 22043096, 
22043098, 22051010, 22059010, 22060010, 22060051, 
22060059, 22060081, 22060089

- 3.000 ALL/hl για αλκοολικό βαθμό ως 12,5 βαθμούς 
και  4.000 ALL/hl για αλκοολικό βαθμό άνω των 12,5 
βαθμών, αν η παραγωγή (εγχώρια ή ξένη) είναι 
μικρότερη ή ίση από 10.000 hl/ έτος
- 10.000 ALL/hl για αλκοολικό βαθμό ως 12,5 βαθμούς 
και 12.000 ALL/hl για αλκοολικό βαθμό άνω των 12,5 
βαθμών, αν η παραγωγή (εγχώρια ή ξένη) είναι 
μεγαλύτερη από 10.000 hl/ έτος

Αφρώδης οίνος, 
σαμπάνια, ποτά που 
έχουν υποστεί ζύμωση 
και ενδιάμεσα 
αλκοολούχα ποτά

220410, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 
22051010, 22059010, 22060031, 22060039, 22042185, 
22042186, 22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 
22042191, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 
22042197, 22042198, 22042985, 22042986, 22042987, 
22042988, 22042989, 22042990, 22042991, 22042993, 
22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 
22051010, 22051090, 22059010, 2205 9090, 22060010, 
22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 
22060089

5.200 ALL/hl
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Προϊόν Δασμολογική κλάση (CN) Φόρος

Αλκοολούχα ποτά

22042192, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 
22042197, 22042198, 22042992, 22042993, 22042994, 
22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22051090, 
22059090, 22060010, 22060031, 22060039, 22060051, 
22060059, 22060081, 22060089, 22082012, 22082014, 
22082026, 22082027, 22082029, 22082040, 22082062, 
22082064, 22082086, 22082087, 22082089, 22083011, 
22083019, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 
22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 
22084011, 22084031, 22084039, 22084051, 22084091, 
22084099, 22085011, 22085019, 22085091, 22085099, 
22086011, 22086019, 22086091, 22086099, 22087010, 
2087090, 22089011, 22089019, 22089033, 22089038, 
22089041, 22089045, 2089048, 22089052, 22089054, 
22089056, 22089069, 22089071, 22089075, 22089077, 
22089078

- 65.000 ALL/hl άνυδρης αλκοόλης αν η παραγωγή 
(εγχώρια και ξένη) είναι μικρότερη ή ίση από 20.000 hl/
έτος
- 84.500 ALL/hl άνυδρης αλκοόλης αν η παραγωγή 
(εγχώρια και ξένη) είναι μεγαλύτερη από 20.000 hl/ έτος

Ρακί 22082029 20.000 ALL/hl άνυδρης αλκοόλης

Προϊόντα που 
περιέχουν μη 
μετουσιωμένη αιθυλική 
αλκοόλη

22071000, 222089091, 22089099 45.000 ALL/hl άνυδρης αλκοόλης

Προϊόντα που 
περιέχουν 
μετουσιωμένη αιθυλική 
αλκοόλη

22072000 0 (μηδέν)

Προϊόντα που 
περιέχουν
αιθυλική αλκοόλη

Κεφάλαια 17 έως 22 
Όλα τα προϊόντα που περιέχουν βαθμό αλκοόλ
1,2% κατ 'όγκο και ανεξάρτητα από την ταξινόμηση

45.000 ALL/hl άνυδρης αλκοόλης

Πούρα και πουράκια 24021000 2.500 ALL/kg

Τσιγάρα που περιέχουν 
καπνό 240220

5.500 ALL/ 1.000 τμχ
(από 1.1.2017 6.500 ALL/ 1.000 τμχ)

Πούρα, πουράκια & 
τσιγάρα υποκατάστατα 
καπνού

240290 2.240  ALL/kg

Άλλα καπνά και 
υποκατάστατα καπνού 2403

4.400  ALL/kg
(από 1.1.2017  5.800 ALL/ 1.000 kg)

Έλαια και λίπη ζωικά/ 
φυτικά και προϊόντα 
αυτών (θέρμ./κίνηση), 
μεθανόλη κλπ.

1507 έως1518, 29051100, 3811 και 3817 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του 
νόμου

Πυροτεχνήματα 36041000, 36049000 200 ALL/kg

Ελαστικά 4011 20  ALL/kg για νέα ελαστικά
πεπιεσμένου αέρα από καουτσούκ 
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Σημειώνεται ότι η περαιτέρω αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα και 
τον καπνό που αναμενόταν από 1.1.2016, αναστάλθηκε και το επίπεδο του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης παραμένει στα επίπεδα του 2015. Ακόμη, από 1.1.2016, παρέχεται απαλλαγή 
από τον φόρο κατανάλωσης για τον καπνό που παράγεται στην χώρα από φυσικά πρόσωπα 
και προορίζεται για προσωπική κατανάλωση (έως 25 κιλά/έτος).

3.7. Φόρος υλικών συσκευασίας
Σύμφωνα με τα άρθρα 3,4,5 του Ν. 9975/2008 περί «Εθνικών Φόρων», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει και την υπ’ αριθμ. 27/16.12.2014, Οδηγία, τα υλικά συσκευασίας μίας 
χρήσης από πλαστικό και γυαλί (κεφάλαια 39 και 70 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας), 
εισαγόμενα ή εγχωρίως παραγόμενα, επιβαρύνονται με φόρο της τάξης των 100 ALL/kg για τα 
υλικά από πλαστικό και 10 ALL/kg για τα υλικά από γυαλί. Τα εγχωρίως παραγόμενα υλικά 
συσκευασίας από ανακυκλωμένο πλαστικό επιβαρύνονται με 50 ALL/kg. Για τα εισαγόμενα 
προϊόντα, ο εν λόγω φόρος καταβάλλεται στις τελωνειακές Αρχές κατά την εισαγωγή. 

Όσον αφορά στα προϊόντα συσκευασίας από πλαστική ύλη, ο ως άνω φόρος 
επιβάλλεται σε όλα τα προϊόντα του υποκεφαλαίου 3923 της Συνδυασμένης  Ονοματολογίας, 

Προϊόν Δασμολογική κλάση (CN) Φόρος

Ενεργειακά προϊόντα 
(καύσιμα κ.ά.)

27071010, 27071090, 27072010, 27072090, 27073010, 
27073090, 27075010, 27075090, 27101211
27101251, 27101259

27101241, 27101245, 27101249, 27101931 έως 
27101948, 27101951 έως 27101969, 271020 , 2901, 
2902,

27101911 έως 27101929
27101921 έως 27101925 

27101971 έως 27101999, 27121090, 34031910, 
34039900,  

27109100 έως 27109900, 27132000, 271390, 2715, 
29051100,  

27131100

27111211, 27111219, 27111291, 27111293, 27111294, 
27111297, 27111310, 27111330, 27111391, 27111397, 
27111400 

-50 ALL/λίτρο για ορυκτέλαια, που ανήκουν στους 
κωδικούς Σ.Ο. της κλάσης 2707, για πετρέλαιο, που 
απαιτεί συγκεκριμένη διαδικασία επεξεργασίας , για 
ελαφρά έλαια, για βενζίνη με μόλυβδο, με περιεκτικότητα 
μολύβδου άνω των 0,013 γραμμάρια /λίτρο 

- 37 ALL/lλίτρο ή 37 ALL/kg για ελαφρά έλαια, βενζίνη 
και αμόλυβδη βενζίνη, με περιεκτικότητα μολύβδου έως 
0,013 γραμμάρια /λίτρο, για βαρύ πετρέλαιο (ντίζελ), 
βιοντίζελ, βαρέα  έλαια, λιπαρά οξέα, υδρογονάνθρακες 
άκυκλοι και κυκλικοί

- 20 ALL λίτρο / για πετρέλαιο και καύσιμο τύπου 
πετρελαίου

- 40 ALL/kg για λιπαντικά και άλλα έλαια, για
παρασκευάσματα για τη λίπανση μηχανών και γράσο

- 5 ALL/kg για υπολείμματα ελαίων, πίσσας, 
πετρελαίου, υπολείμματα πετρελαίου και ασφαλτούχων 
ορυκτών και ασφαλτικά μείγματα

- 2 ALL/kg για οπτάνθρακα πετρελαίου 

- 0 ALL/ λίτρο για αέρια πετρελαίου και άλλους 
αεριώδεις υδρογονάνθρακες
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όταν εισάγονται χωριστά (άδεια), καθώς και όταν συσκευάζουν άλλα προϊόντα (είτε 
εισαγόμενα, είτε εγχωρίως παραγόμενα), που κατατάσσονται σε διαφορετική δασμολογική 
κλάση (εκτός του υποκεφαλαίου 3923), και το πλαστικό υλικό καταλαμβάνει τουλάχιστον το 
51% της συνολικής μάζας της συσκευασίας. 

Όσον αφορά στα προϊόντα  συσκευασίας από γυαλί,  ο ως άνω φόρος (10 λεκ/kg) 
επιβάλλεται σε όλα τα προϊόντα του υποκεφαλαίου 7010 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας,
όταν εισάγονται χωριστά (άδεια), καθώς και όταν συσκευάζουν άλλα προϊόντα (είτε 
εισαγόμενα, είτε εγχωρίως παραγόμενα), που κατατάσσονται σε διαφορετική δασμολογική 
κλάση (εκτός του υποκεφαλαίου 7010), και το γυαλί καταλαμβάνει τουλάχιστον το 80% της 
συνολικής μάζας της συσκευασίας.

Στις περιπτώσεις που τα ως άνω υλικά συσκευασίας (υποκεφάλαια 3923 και 7010 της 
Συνδυασμένης  Ονοματολογίας) συσκευάζουν άλλα προϊόντα, για τον υπολογισμό του φόρου 
λαμβάνεται υπ’ όψιν η διαφορά του μεικτού από το καθαρό βάρος των προϊόντων.

Τα παρακάτω προϊόντα, είτε εισάγονται ξεχωριστά (άδεια), είτε συσκευάζουν άλλα 
προϊόντα, απαλλάσσονται του φόρου συσκευασίας:
- πλαστικά κιβώτια
- πλαστικά βαρέλια με χωρητικότητα ≥ 20 λίτρα
- πλαστικές θήκες για CD και DVD
- πλαστικά δοχεία (τάπερ) για τρόφιμα
- πλαστικά κουτιά ψηφοφορίας
- πλαστικά δοχεία για καφέ, τσάι, μπαχαρικά
- πλαστικά δοχεία για τρόφιμα, όπως: μαρμελάδες, ψωμί, σάλτσες, φρούτα, βούτυρο, λάδι

κλπ
- πλαστικές συσκευασίες για ορούς, αίμα και φάρμακα
- γυάλινες αμπούλες φαρμάκων
- γυάλινες φιάλες για τη διατήρηση ορού, αίματος και φαρμάκων
- πλαστικές και γυάλινες συσκευασίες σε τελωνειακό καθεστώς  αναστολής. 

3.8. Δασμοί
Η Αλβανία, ως μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, εφαρμόζει δασμολογική 

πολιτική βάσει της ρήτρας του «μάλλον ευνοούμενου κράτους», ενώ για την Τουρκία, καθώς και 
τα μέλη των CEFTA (Βοσνία - Ερζεγοβίνη, πΓΔΜ, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Κόσοβο) 
και EFTA (Λίχτενσταϊν, Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία), με τις οποίες έχουν συναφθεί Συμφωνίες 
Ελεύθερου Εμπορίου (FTA), εφαρμόζεται προτιμησιακό καθεστώς.

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ ΕΕ – Αλβανίας, η 
οποία τέθηκε σε ισχύ την 1.4.2009, για τα περισσότερα προϊόντα προέλευσης ΕΕ, εφ’ όσον 
συνοδεύονται από EUR1 ή δήλωση καταγωγής επί του τιμολογίου, οι εισαγωγικοί δασμοί 
έχουν καταργηθεί, ή μειώνονται, βάσει χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στην ως άνω 
Συμφωνία, μέχρι την οριστική κατάργησή τους. Ειδικώτερα, στα βιομηχανικά προϊόντα 
(κεφάλαια 25 – 97 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας) προέλευσης ΕΕ δεν επιβάλλονται 
εισαγωγικοί δασμοί, ενώ ορισμένα αγροτικά προϊόντα επιβαρύνονται βάσει των σχετικών 
διατάξεων της Συμφωνίας.
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Οι δασμοί, οι οποίοι επιβάλλονται βάσει των 8ψήφιων κωδικών της Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας, είναι αποκλειστικά επί της αξίας (ad valorem). Για τις δασμολογικές κλάσεις, 
που επιβαρύνονται με εισαγωγικούς δασμούς, οι επιβαλλόμενοι συντελεστές είναι της τάξης 
του 2%, 5%, 6%, 10% και 15%. Αναλυτικός κατάλογος των επιβαλλόμενων δασμών ανά 
δασμολογική κλάση και προέλευση προϊόντος, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
Αλβανικών Τελωνείων (www.dogana.gov.al), στη θέση

http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/NK2016.pdf.
Επίσης, το ως άνω δασμολόγιο είναι διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα 

του Γραφείου ΟΕΥ, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
         http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=47630

Το ποσό της δασμολογικής επιβάρυνσης υπολογίζεται επί της τιμής CIF. Σε περίπτωση 
που η τιμή CIF είναι μικρότερη από την αντίστοιχη τιμή αναφοράς του τελωνείου (reference
price), τότε όλες οι επιβαρύνσεις υπολογίζονται επί της τιμής αναφοράς και όχι επί της τιμής 
του τιμολογίου.

4. Σήμανση – Πρότυπα – Πιστοποιητικά
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1344 από 10.10.2008 απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου της Αλβανίας, τα τρόφιμα θα πρέπει να έχουν ετικέτα σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα. Οι ετικέτες των τροφίμων που προορίζονται για τους τελικούς καταναλωτές θα πρέπει 
να διαθέτουν ετικέτα στην αλβανική γλώσσα, όπου αναφέρονται: όνομα προϊόντος, συστατικά, 
ποσότητα συστατικών, χώρα καταγωγής, καθαρό βάρος, ποσότητα ή όγκος, ημερομηνία λήξης, 
τρόπος διατήρησης, σχετικές προειδοποιήσεις για τον καταναλωτή, όνομα και πλήρης 
διεύθυνση του εισαγωγέα, οδηγίες χρήσης (εφ’ όσον είναι απαραίτητες για την ορθή χρήση του 
προϊόντος) και για τα ποτά με περιεκτικότητα αλκοόλ άνω του 1,2% κατ’ όγκο θα πρέπει να 
αναγράφεται ο αλκοολικός βαθμός του προϊόντος. Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να 
αναγράφονται είτε στην αρχική ετικέτα είτε σε αυτοκόλλητη ετικέτα πάνω από την αρχική.

Τα υπόλοιπα προϊόντα, τα οποία δεν προορίζονται για βρώση/πόση, είναι απαραίτητο 
να αναγράφουν στα αλβανικά, τις απαραίτητες πληροφορίες για την αναγνώριση και χρήση του 
προϊόντος. Ειδικότερα για τα απορρυπαντικά, η σήμανση ρυθμίζεται από την υπ’ αριθμ. 669 
από 28.9.2011 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Αλβανίας.

Όσον αφορά στα πρότυπα, η εφαρμογή τους είναι κατά κύριο λόγο εθελοντική. Βάσει 
νόμου, υποχρεωτική είναι η τήρηση προτύπων σε τρόφιμα, ποτά και φαρμακευτικά προϊόντα.

Ο αρμόδιος οργανισμός για την κατάρτιση, υιοθέτηση, τροποποίηση και έλεγχο των 
προτύπων, βάσει του Ν. 36/2009 και της υπ’ αριθμ. 88/2009 απόφασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου είναι η Γενική Διεύθυνση Προτυποποίησης (DPS), η οποία εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Τα 
στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής: 

Mine Peza Nr 143/3, P.O. Box 98, AL-1014 Tirana
Tel: + 355 (04)  222 62 55
Fax: + 355 (04) 224 71 77
E-mail: info@dps.gov.al, Web: www.dps.gov.al
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προτύπων, βάσει του Ν. 36/2009 και της υπ’ αριθμ. 88/2009 απόφασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου είναι η Γενική Διεύθυνση Προτυποποίησης (DPS), η οποία εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Τα 
στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής: 

Mine Peza Nr 143/3, P.O. Box 98, AL-1014 Tirana
Tel: + 355 (04)  222 62 55
Fax: + 355 (04) 224 71 77
E-mail: info@dps.gov.al, Web: www.dps.gov.al
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Για τα τρόφιμα, αρμόδια αρχή είναι η Εθνική Αρχή Τροφίμων (Autoriteti Kombetar I
Ushqimit), η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Διαχείρισης Υδάτων και λειτουργεί βάσει της υπ’ αριθμ. 1081/21.10.2009 απόφασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
http://aku.gov.al/aku_new/?lang=en και στο email: info@aku.gov.al.

Επίσης, για τα φυτά, ζώα και προϊόντα αυτών, υπάρχουν τα φυτοϋγειονομικά 
πιστοποιητικά και κτηνιατρικά πιστοποιητικά, τα οποία βρίσκονται στην αρμοδιότητα του 
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων, Γενική Διεύθυνση 
Γεωργικών Υπηρεσιών. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
http://www.bujqesia.gov.al/ και στο τηλέφωνο +355 4 22 59 333.

Όσον αφορά στα φαρμακευτικά προϊόντα, αρμόδιος φορέας για την ανάλυση, τον 
έλεγχο, την εγγραφή των φαρμάκων στον ειδικό κατάλογο, την έκδοση των αδειών εισαγωγής 
κλπ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας 
(http://www.shendetesia.gov.al/).

Τέλος, η πιστοποίηση των προϊόντων δεν είναι υποχρεωτική. Η υποχρεωτική 
πιστοποίηση προϊόντων αφορά κυρίως σε υγειονομικά χαρακτηριστικά των προϊόντων 
διατροφής και σε φάρμακα. Όσον αφορά στα εργαστήρια, η πιστοποίηση των εργαστηρίων 
επίσης, δεν είναι υποχρεωτική, παρά μόνο αν σχετίζονται με θέματα υγείας και ασφάλειας. 
Αρμόδιος φορέας για την πιστοποίηση είναι η Αλβανική Διεύθυνση Πιστοποίησης (DA) υπό το 
Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. 
 

5. Προστασία Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) στην Αλβανία ρυθμίζεται από το 

Ν. 9380/2005 «Για τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα συγγενή δικαιώματα», όπως 
προστέθηκε και τροποποιήθηκε με τους Ν.9934/ 2008 και Ν. 78/2013. 

Τα πνευματικά δικαιώματα εφαρμόζονται για έργα λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά και 
επιστημονικά. Καλύπτουν ακόμη, μουσική, προγράμματα τηλεόρασης, προγράμματα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, βάσεις δεδομένων και έργα πολυμέσων. Η προστασία της 
πνευματικής ιδιοκτησίας είναι αυτόματη, δίχως να απαιτείται προηγούμενη καταχώρηση. 
Ωστόσο, το Αλβανικό Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων, όπου οι δημιουργοί μπορούν να 
καταχωρήσουν τη δουλειά τους, λειτουργεί ως θεματοφύλακας, ειδικά σε περίπτωση διαμάχης 
περί ιδιοκτησίας κάποιου έργου. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

Αλβανικό Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων (Albanian Copyright Office)
Zyra Shqiptare per te drejtat e autorit (ZSHDA)
Δ/ντης κ. Evien Dako
Τηλ: 0355 4 2 232 008
Φαξ: 0355 4 2 232 008
Email: zshda@zshda.gov.al
Ιστοσελίδα: http://www.zshda.gov.al/?lang=en

Η Αλβανία έχει κυρώσει τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα 
και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά, του Διεθνούς Οργανισμού Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας (WIPO), όπως τη Συνθήκη της Βέρνης. Συνεπώς, τα έργα δημιουργών από 
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οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο μέλος αυτών των συνθηκών απολαμβάνει την ίδια 
προστασία με τους Αλβανούς δημιουργούς. Επίσης, ως μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (WTO) εφαρμόζει την συμφωνία TRIPS, η οποία ρυθμίζει θέματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας συναφή με το εμπόριο. Για οποιαδήποτε καταπάτηση των πνευματικών 
δικαιωμάτων, είναι δυνατή η προσφυγή στα αλβανικά δικαστήρια. Πρέπει να σημειωθεί, όμως, 
ότι δεν υπάρχει εξειδικευμένο δικαστήριο, για την προστασία της πνευματικής ή βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας.

Η προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας ρυθμίζεται από τον Ν.9947/2008 «Περί 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας», όπως προστέθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν.10/2013 και το 
Ν.55/2014. Ειδικά με το Ν.55/2014, το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας εναρμονίσθηκε, πλήρως, με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 98/44/EC για την «προστασία 
των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων», 98/71/EC για τη «νομική προστασία σχεδίων και 
υποδειγμάτων», 2008/95/EC για «την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί 
σημάτων» και 2004/48/EC σχετικά με την «επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας».

Ο νόμος για τη βιομηχανική ιδιοκτησία ρυθμίζει τη χορήγηση και προστασία των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των υποδειγμάτων χρησιμότητας
(για την προστασία των εφευρέσεων), των βιομηχανικών σχεδίων, των εμπορικών σημάτων,
των γεωγραφικών ενδείξεων, καθώς και των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Προκειμένου να 
χαίρουν προστασίας στην Αλβανία, τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στη 
Γενική Διεύθυνση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων, υπό το Υπουργείο 
Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Τα στοιχεία 
επικοινωνίας είναι:

Γενική Διεύθυνση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων
Drejtoria e Përgjithshme e Patentave dhe Markave
Γενικός Δ/ντης: κ. Evlin Lako
Δ/νση: Bulevardi "Gjergj Fishta",Nr.10, Kati V, Tirana, Albania
Τηλ: +355-(0)-4 2236288
E-mail: mailinf@dppm.gov.al
Ιστοσελίδα: http://www.dppm.gov.al/

Τα σχέδια και τα εμπορικά σήματα μπορούν να καταχωρηθούν και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Η Αλβανία έχει εισχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Διπλώματα 
Ευρεσιτεχνίας και είναι πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας (European Patent Organization -EPO), από τον Μάιο 2010. Ακόμη, έχει 
εισχωρήσει στη Σύμβαση Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (European Patent
Cooperation Treaty - PCT), η οποία απλοποιεί τις διαδικασίες κατά την αίτηση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.
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οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο μέλος αυτών των συνθηκών απολαμβάνει την ίδια 
προστασία με τους Αλβανούς δημιουργούς. Επίσης, ως μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (WTO) εφαρμόζει την συμφωνία TRIPS, η οποία ρυθμίζει θέματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας συναφή με το εμπόριο. Για οποιαδήποτε καταπάτηση των πνευματικών 
δικαιωμάτων, είναι δυνατή η προσφυγή στα αλβανικά δικαστήρια. Πρέπει να σημειωθεί, όμως, 
ότι δεν υπάρχει εξειδικευμένο δικαστήριο, για την προστασία της πνευματικής ή βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας.

Η προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας ρυθμίζεται από τον Ν.9947/2008 «Περί 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας», όπως προστέθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν.10/2013 και το 
Ν.55/2014. Ειδικά με το Ν.55/2014, το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας εναρμονίσθηκε, πλήρως, με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 98/44/EC για την «προστασία 
των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων», 98/71/EC για τη «νομική προστασία σχεδίων και 
υποδειγμάτων», 2008/95/EC για «την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί 
σημάτων» και 2004/48/EC σχετικά με την «επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας».

Ο νόμος για τη βιομηχανική ιδιοκτησία ρυθμίζει τη χορήγηση και προστασία των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των υποδειγμάτων χρησιμότητας
(για την προστασία των εφευρέσεων), των βιομηχανικών σχεδίων, των εμπορικών σημάτων,
των γεωγραφικών ενδείξεων, καθώς και των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Προκειμένου να 
χαίρουν προστασίας στην Αλβανία, τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στη 
Γενική Διεύθυνση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων, υπό το Υπουργείο 
Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Τα στοιχεία 
επικοινωνίας είναι:

Γενική Διεύθυνση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων
Drejtoria e Përgjithshme e Patentave dhe Markave
Γενικός Δ/ντης: κ. Evlin Lako
Δ/νση: Bulevardi "Gjergj Fishta",Nr.10, Kati V, Tirana, Albania
Τηλ: +355-(0)-4 2236288
E-mail: mailinf@dppm.gov.al
Ιστοσελίδα: http://www.dppm.gov.al/

Τα σχέδια και τα εμπορικά σήματα μπορούν να καταχωρηθούν και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Η Αλβανία έχει εισχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Διπλώματα 
Ευρεσιτεχνίας και είναι πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας (European Patent Organization -EPO), από τον Μάιο 2010. Ακόμη, έχει 
εισχωρήσει στη Σύμβαση Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (European Patent
Cooperation Treaty - PCT), η οποία απλοποιεί τις διαδικασίες κατά την αίτηση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.
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6. Αλλοδαποί πολίτες στην Αλβανία 
6.1. Καθεστώς εισόδου αλλοδαπών στην Αλβανία

Το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διέπει το νομικό καθεστώς των αλλοδαπών πολιτών στην 
Αλβανία είναι ο Ν. 108/2013 «περί αλλοδαπών», ο οποίος ρυθμίζει τα σχετικά με την είσοδο, 
την παραμονή, την απασχόληση και την έξοδο των αλλοδαπών στην / από τη Δημοκρατία της 
Αλβανίας, καθώς και οι συναφείς Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδόθηκαν το 
2013 και 2014 για τον καθορισμό κριτηρίων, διαδικασιών και απαραίτητων δικαιολογητικών 
για τη είσοδο, διαμονή και μεταχείριση αλλοδαπών, καθώς και τον καθορισμό διαδικασιών για 
την έκδοση άδειας εργασίας, ή την άρνηση έκδοσής της, την ανανέωση ή την ακύρωσή της. Εν 
γένει, η αλβανική νομοθεσία είναι εναρμονισμένη με το κεκτημένο της ΕΕ σχετικά με την 
μεταναστευτική πολιτική.

Οι πολίτες της ΕΕ και της ζώνης Σένγκεν, της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της 
Τουρκίας, της Ουκρανίας, του Καζακστάν, του Κοσσυφοπέδιου, οι πολίτες των χωρών που 
εξαιρούνται από την υποχρέωση θεώρησης Σένγκεν, λόγω της απελευθέρωσης του καθεστώτος 
των θεωρήσεων, οι κάτοχοι έγκυρης θεώρησης πολλαπλών εισόδων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου 
Βασίλειου ή θεώρησης Σένγκεν, οι κάτοχοι έγκυρης άδειας διαμονής του Ηνωμένου Βασίλειου, 
των ΗΠΑ, ή ενός από τα κράτη της Σένγκεν, μπορούν να επισκεφτούν την Αλβανία χωρίς 
(θεώρηση εισόδου) visa, παρουσιάζοντας μόνο ένα έγκυρο έγγραφο ταυτότητας στο σημείο 
διέλευσης των συνόρων. 

Έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν εντός της Αλβανικής επικράτειας έως και 90 ημέρες 
εντός χρονικού διαστήματος 180 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να υποβάλουν αίτηση 
για άδεια παραμονής. Η διάρκεια της άδειας παραμονής μπορεί να είναι τρεις μήνες, έξι μήνες, 
ένα έτος, δύο ή πέντε έτη ή μόνιμη.

6.2. Άδεια παραμονής για εργασία αλλοδαπού πολίτη στην Αλβανία
Σύμφωνα με το Ν. 108/2013 «περί αλλοδαπών», ο οποίος ρυθμίζει την είσοδο, την 

παραμονή, την απασχόληση και την έξοδο των αλλοδαπών στην / από τη Δημοκρατία της 
Αλβανίας, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι οι αλλοδαποί, οι οποίοι πρόκειται να εργαστούν 
στην Αλβανία, σε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή ως αυτοαπασχολούμενοι, θα πρέπει να 
διαθέτουν άδεια παραμονής, η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες αλβανικές Αρχές κατόπιν 
αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

Για τη χορήγηση άδειας παραμονής στην Αλβανία, απαιτείται  να υποβληθεί σχετική 
αίτηση προς την αρμόδια τοπική Αρχή «για τη φύλαξη Συνόρων και τη Μετανάστευση» της 
Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών της Αλβανίας, ως ακολούθως:

Α. Για την απόκτηση άδειας παραμονής στο πλαίσιο οικονομικών επαγγελματικών και 
εμπορικών δραστηριοτήτων και απασχόλησης, o αλλοδαπός πολίτης πρέπει να υποβάλει τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Συμπλήρωση του εντύπου αίτησης Αρ. 8, (χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία).
2. Διαβατήριο, το οποίο επιτρέπει τη νόμιμη είσοδο στη Δημοκρατία της Αλβανίας  και 

φωτοτυπία των σελίδων του διαβατηρίου, που έχουν υπηρεσιακά σημειώματα που 
αφορούν στη συγκεκριμένη υπόθεση. Το διαβατήριο πρέπει να ισχύει για διάστημα 
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τουλάχιστον 3 μηνών μετά τη λήξη της άδειας παραμονής, για την οποία γίνεται η 
αίτηση. Το διαβατήριο επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους κατά τον χρόνο υποβολής 
της αίτησης, ενώ αντίγραφο φυλάσσεται στο αρχείο.

3. Ποινικό μητρώο από τη χώρα καταγωγής ή/και από τη χώρα όπου ο ενδιαφερόμενος 
έχει νόμιμη διαμονή, που να έχει εκδοθεί τους τελευταίους 6 μήνες, μεταφρασμένο στα 
αλβανικά, πιστοποιημένο και επικυρωμένο από τη Διπλωματική ή Προξενική Αρχή της 
Δημοκρατίας της Αλβανίας (στη χώρα έκδοσής του).
Η επικύρωση (προξενική θεώρηση) ή όχι αυτού του έγγραφου βασίζεται στις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από διμερείς συμφωνίες.

4. Συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας.
5. Πιστοποιητικό γέννησης ή/και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχουν 

εκδοθεί κατά τους τελευταίους 6 μήνες, μεταφρασμένα στην αλβανική γλώσσα, 
πιστοποιημένα και επικυρωμένα από τη Διπλωματική ή Προξενική Αρχή της 
Δημοκρατίας της Αλβανίας (στη χώρα έκδοσής τους).
Η επικύρωση (προξενική θεώρηση) ή όχι αυτών των εγγράφων βασίζεται στις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από διμερείς συμφωνίες.

6. Δυο (2) φωτογραφίες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αλβανικού διαβατηρίου.
7. Δήλωση για το λόγο διαμονής.
8. Φωτοτυπία της άδειας εργασίας ή φωτοτυπία άδειας εξάσκησης επαγγελματικής       

δραστηριότητας.
9. Υγειονομικό πιστοποιητικό (για τους πολίτες που προέρχονται από κράτη, που έχουν 

πληγεί από επιδημίες), όπως ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας.

Β. Για την ανανέωση άδειας παραμονής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1. Συμπλήρωση του εντύπου αίτησης Αρ. 8, (χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία).
2. Διαβατήριο, το οποίο επιτρέπει τη νόμιμη είσοδο στη Δημοκρατία της Αλβανίας  και 

φωτοτυπία των σελίδων του διαβατηρίου, που έχουν υπηρεσιακά σημειώματα που 
αφορούν στη συγκεκριμένη υπόθεση. Το διαβατήριο πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 3 
μήνες μετά τη λήξη της άδειας παραμονής που ζητείται. Το διαβατήριο επιστρέφεται 
στους ενδιαφερόμενους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ενώ το αντίγραφο 
φυλάσσεται στο αρχείο.

3. Φωτοτυπία προηγούμενης άδειας διαμονής.
4. Δικαιολογητικά τα οποία επιβεβαιώνουν την ανάγκη ανανέωσης άδειας διαμονής και τα 

ίδια δικαιολογητικά ως ανωτέρω σημείο Α, εκτός από το ποινικό μητρώο από τη χώρα 
καταγωγής. 

Γ. Για την έκδοση άδειας παραμονής για δύο έτη, απαιτείται ο αλλοδαπός να έχει 
διαμείνει νομίμως για χρονικό διάστημα ενός έτους (με προσωρινή άδεια παραμονής) στη 
Δημοκρατία της Αλβανίας και εν συνεχεία να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
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τουλάχιστον 3 μηνών μετά τη λήξη της άδειας παραμονής, για την οποία γίνεται η 
αίτηση. Το διαβατήριο επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους κατά τον χρόνο υποβολής 
της αίτησης, ενώ αντίγραφο φυλάσσεται στο αρχείο.

3. Ποινικό μητρώο από τη χώρα καταγωγής ή/και από τη χώρα όπου ο ενδιαφερόμενος 
έχει νόμιμη διαμονή, που να έχει εκδοθεί τους τελευταίους 6 μήνες, μεταφρασμένο στα 
αλβανικά, πιστοποιημένο και επικυρωμένο από τη Διπλωματική ή Προξενική Αρχή της 
Δημοκρατίας της Αλβανίας (στη χώρα έκδοσής του).
Η επικύρωση (προξενική θεώρηση) ή όχι αυτού του έγγραφου βασίζεται στις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από διμερείς συμφωνίες.

4. Συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας.
5. Πιστοποιητικό γέννησης ή/και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχουν 

εκδοθεί κατά τους τελευταίους 6 μήνες, μεταφρασμένα στην αλβανική γλώσσα, 
πιστοποιημένα και επικυρωμένα από τη Διπλωματική ή Προξενική Αρχή της 
Δημοκρατίας της Αλβανίας (στη χώρα έκδοσής τους).
Η επικύρωση (προξενική θεώρηση) ή όχι αυτών των εγγράφων βασίζεται στις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από διμερείς συμφωνίες.

6. Δυο (2) φωτογραφίες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αλβανικού διαβατηρίου.
7. Δήλωση για το λόγο διαμονής.
8. Φωτοτυπία της άδειας εργασίας ή φωτοτυπία άδειας εξάσκησης επαγγελματικής       

δραστηριότητας.
9. Υγειονομικό πιστοποιητικό (για τους πολίτες που προέρχονται από κράτη, που έχουν 

πληγεί από επιδημίες), όπως ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας.

Β. Για την ανανέωση άδειας παραμονής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1. Συμπλήρωση του εντύπου αίτησης Αρ. 8, (χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία).
2. Διαβατήριο, το οποίο επιτρέπει τη νόμιμη είσοδο στη Δημοκρατία της Αλβανίας  και 

φωτοτυπία των σελίδων του διαβατηρίου, που έχουν υπηρεσιακά σημειώματα που 
αφορούν στη συγκεκριμένη υπόθεση. Το διαβατήριο πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 3 
μήνες μετά τη λήξη της άδειας παραμονής που ζητείται. Το διαβατήριο επιστρέφεται 
στους ενδιαφερόμενους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ενώ το αντίγραφο 
φυλάσσεται στο αρχείο.

3. Φωτοτυπία προηγούμενης άδειας διαμονής.
4. Δικαιολογητικά τα οποία επιβεβαιώνουν την ανάγκη ανανέωσης άδειας διαμονής και τα 

ίδια δικαιολογητικά ως ανωτέρω σημείο Α, εκτός από το ποινικό μητρώο από τη χώρα 
καταγωγής. 

Γ. Για την έκδοση άδειας παραμονής για δύο έτη, απαιτείται ο αλλοδαπός να έχει 
διαμείνει νομίμως για χρονικό διάστημα ενός έτους (με προσωρινή άδεια παραμονής) στη 
Δημοκρατία της Αλβανίας και εν συνεχεία να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
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1. Συμπλήρωση του εντύπου αίτησης Αρ. 8, (χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία).
2. Διαβατήριο, το οποίο επιτρέπει τη νόμιμη είσοδο στη Δημοκρατία της Αλβανίας  και 

φωτοτυπία των σελίδων του διαβατηρίου, που έχουν υπηρεσιακά σημειώματα που 
αφορούν στη συγκεκριμένη υπόθεση. Το διαβατήριο πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 3 
μήνες μετά τη λήξη της άδειας παραμονής που ζητείται. Το διαβατήριο επιστρέφεται 
στους ενδιαφερόμενους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ενώ το αντίγραφο 
φυλάσσεται στο αρχείο.

3. Φωτοτυπία προηγούμενης άδειας παραμονής.
4. Δικαιολογητικά τα οποία επιβεβαιώνουν την ανάγκη έκδοσης άδειας παραμονής 2 ετών 

και τα ίδια δικαιολογητικά ως ανωτέρω σημείο Α, εκτός από το ποινικό μητρώο από τη 
χώρα καταγωγής. 
Δ. Για την έκδοση άδειας μόνιμης παραμονής, ο αλλοδαπός θα πρέπει να υποβάλει  τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Συμπλήρωση του εντύπου αίτησης Αρ. 8, (χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία).
2. Διαβατήριο, το οποίο επιτρέπει τη νόμιμη είσοδο στη Δημοκρατία της Αλβανίας  και 

φωτοτυπία των σελίδων του διαβατηρίου, που έχουν υπηρεσιακά σημειώματα που 
αφορούν στη συγκεκριμένη υπόθεση. Το διαβατήριο πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 3 
μήνες μετά τη λήξη της άδειας παραμονής που ζητείται. Το διαβατήριο επιστρέφεται 
στους ενδιαφερόμενους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ενώ το αντίγραφο 
φυλάσσεται στο αρχείο. 

3. Φωτοτυπία προηγούμενων αδειών παραμονής οι οποίες επιβεβαιώνουν την πενταετή 
συνεχόμενη διαμονή του στην Αλβανία.

4. Δικαιολογητικά τα οποία επιβεβαιώνουν την ανάγκη έκδοσης μόνιμης άδειας 
παραμονής και τα ίδια δικαιολογητικά ως ανωτέρω σημείο Α, εκτός από το ποινικό 
μητρώο από τη χώρα καταγωγής. 

Το κόστος της αίτησης, ποικίλλει ανάλογα με τον αιτούμενο χρόνο της άδειας 
παραμονής, από 5.000 λεκ (περίπου 35 ευρώ) έως 25.000 λεκ (περίπου 180 ευρώ). 

Με την υποβολή της αίτησης, χορηγείται προσωρινή άδεια παραμονής 2 μηνών, ενώ η
υποχρεωτική προθεσμία για λήψη απάντησης στην αίτηση για άδεια παραμονής, δεν μπορεί 
να υπερβαίνει διάστημα 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Εάν, για λόγους αντικειμενικούς (πχ. ελλιπή δικαιολογητικά), η προθεσμία αυτή πρέπει 
να παραταθεί, τότε κοινοποιείται ο ενδιαφερόμενος από το Γραφείο Μετανάστευσης. Εν 
συνεχεία, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός 30 
ημερών.

Βάσει του Ν. 108/2013 «Περί αλλοδαπών», σε περίπτωση αρνητικής απάντησης ή 
σε περίπτωση που δεν υπάρχει απάντηση μέσα στο νόμιμο διάστημα, ο αλλοδαπός 
πολίτης έχει το δικαίωμα διοικητικής προσφυγής στο Τμήμα Συνόρων και Μετανάστευσης 
εντός 10 ημερών, καθώς και το δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο εντός  μηνός.

Η αίτηση άδειας παραμονής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθεί 
στην ακόλουθη Υπηρεσία:
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Κρατική Αστυνομία της Αλβανίας
Περιφερειακή Διεύθυνση Συνόρων και Μετανάστευσης
(Policia e Shtetit Shqiptar - Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit)
Δ/νση: Rr. Rrexhep Presa, Laprakë, Tiranë, ALBANIA
Τηλ.: 00355 6941 07 766

6.3. Άδεια εργασίας για αλλοδαπό πολίτη στην Αλβανία
Σύμφωνα με το Ν. 108/2013 «περί Αλλοδαπών» και τις συναφείς Αποφάσεις του 

Υπουργικού Συμβουλίου του 2013 και 2014, οι αλλοδαποί πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν να 
εργαστούν στην Αλβανία, υποχρεούνται να έχουν άδεια εργασίας, η οποία χορηγείται από το 
Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και Νεολαίας.

Η αίτηση για χορήγηση άδειας εργασίας πραγματοποιείται πριν την έναρξη εργασίας 
στην Αλβανία. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται στο ως άνω Νόμο και τις συναφείς 
Αποφάσεις και ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο της Άδειας Εργασίας. Οι 
ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες και το έντυπο της σχετικής αίτησης, μπορούν 
να απευθύνονται στο Τμήμα Μετανάστευσης ή τα περιφερειακά Γραφεία Εργασίας στην 
Αλβανία της Εθνικής Υπηρεσίας Απασχόλησης, καθώς και στην Αλβανική Πρεσβεία στη χώρα 
του ενδιαφερόμενου. Ενδεικτικά, μεταξύ των δικαιολογητικών είναι:

1. Αίτηση (Έντυπο για συμπλήρωση, το οποίο χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία).
2. Φωτοτυπία διαβατηρίου.
3. Σύμβαση εργασίας.
4. Ιστορικό Εγγραφής της εταιρείας, όπου θα απασχοληθεί ο αιτών. 
5. Βεβαίωση κατοικίας.
6. Πέντε φωτογραφίες.

Συνήθως απαιτούνται περίπου δέκα ημέρες για τη χορήγηση άδειας εργασίας από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Για τους αλλοδαπούς πολίτες, οι οποίοι πρόκειται να ασκήσουν οικονομική 
δραστηριότητα στην Αλβανία, προβλέπεται η χορήγηση των εξής τύπων άδειας εργασίας:

• Άδεια εργασίας τύπου Α, ανάλογα με το σκοπό ή τύπο της εργασίας, όπως: 
μισθωτή εργασία, οικονομική δραστηριότητα, εποχιακή εργασία, φοιτητές, 
διασυνοριακή απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, με ειδικά ποιοτικά 
προσόντα, παροχή εθελοντικών υπηρεσιών, για τα μέλη οικογένειας, για 
αθλητές και οικιακές βοηθούς.

• Άδεια εργασίας τύπου Β, ανάλογα με το σκοπό ή τύπο της εργασίας, όπως: για 
ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, αυτό-απασχολούμενους και επενδυτές.

• Άδεια εργασίας τύπου C για ειδικές περιπτώσεις και εργασίες με Ανάθεση 
Υπηρεσιών/ Έργων με Συμβάσεις.

• Άδεια εργασίας τύπου D για αλλοδαπούς που έχουν λάβει μόνιμη άδεια 
εργασίας. 

Η διάρκεια εξαρτάται από τον τύπο της άδειας εργασίας. 
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Κρατική Αστυνομία της Αλβανίας
Περιφερειακή Διεύθυνση Συνόρων και Μετανάστευσης
(Policia e Shtetit Shqiptar - Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit)
Δ/νση: Rr. Rrexhep Presa, Laprakë, Tiranë, ALBANIA
Τηλ.: 00355 6941 07 766

6.3. Άδεια εργασίας για αλλοδαπό πολίτη στην Αλβανία
Σύμφωνα με το Ν. 108/2013 «περί Αλλοδαπών» και τις συναφείς Αποφάσεις του 

Υπουργικού Συμβουλίου του 2013 και 2014, οι αλλοδαποί πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν να 
εργαστούν στην Αλβανία, υποχρεούνται να έχουν άδεια εργασίας, η οποία χορηγείται από το 
Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και Νεολαίας.

Η αίτηση για χορήγηση άδειας εργασίας πραγματοποιείται πριν την έναρξη εργασίας 
στην Αλβανία. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται στο ως άνω Νόμο και τις συναφείς 
Αποφάσεις και ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο της Άδειας Εργασίας. Οι 
ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες και το έντυπο της σχετικής αίτησης, μπορούν 
να απευθύνονται στο Τμήμα Μετανάστευσης ή τα περιφερειακά Γραφεία Εργασίας στην 
Αλβανία της Εθνικής Υπηρεσίας Απασχόλησης, καθώς και στην Αλβανική Πρεσβεία στη χώρα 
του ενδιαφερόμενου. Ενδεικτικά, μεταξύ των δικαιολογητικών είναι:

1. Αίτηση (Έντυπο για συμπλήρωση, το οποίο χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία).
2. Φωτοτυπία διαβατηρίου.
3. Σύμβαση εργασίας.
4. Ιστορικό Εγγραφής της εταιρείας, όπου θα απασχοληθεί ο αιτών. 
5. Βεβαίωση κατοικίας.
6. Πέντε φωτογραφίες.

Συνήθως απαιτούνται περίπου δέκα ημέρες για τη χορήγηση άδειας εργασίας από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Για τους αλλοδαπούς πολίτες, οι οποίοι πρόκειται να ασκήσουν οικονομική 
δραστηριότητα στην Αλβανία, προβλέπεται η χορήγηση των εξής τύπων άδειας εργασίας:

• Άδεια εργασίας τύπου Α, ανάλογα με το σκοπό ή τύπο της εργασίας, όπως: 
μισθωτή εργασία, οικονομική δραστηριότητα, εποχιακή εργασία, φοιτητές, 
διασυνοριακή απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, με ειδικά ποιοτικά 
προσόντα, παροχή εθελοντικών υπηρεσιών, για τα μέλη οικογένειας, για 
αθλητές και οικιακές βοηθούς.

• Άδεια εργασίας τύπου Β, ανάλογα με το σκοπό ή τύπο της εργασίας, όπως: για 
ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, αυτό-απασχολούμενους και επενδυτές.

• Άδεια εργασίας τύπου C για ειδικές περιπτώσεις και εργασίες με Ανάθεση 
Υπηρεσιών/ Έργων με Συμβάσεις.

• Άδεια εργασίας τύπου D για αλλοδαπούς που έχουν λάβει μόνιμη άδεια 
εργασίας. 

Η διάρκεια εξαρτάται από τον τύπο της άδειας εργασίας. 
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Ο εκτιμώμενος χρόνος για την χορήγηση της άδειας εργασίας ανέρχεται το πολύ σε 
δέκα ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ο Ν. 108/2013 προβλέπει επίσης, την εξαίρεση συγκεκριμένων κατηγοριών αλλοδαπών 
πολιτών από την υποχρέωση αίτησης για χορήγηση άδειας εργασίας, οι οποίοι όμως 
υποχρεούνται να λάβουν πιστοποιητικό εγγραφής εργασίας, όπως: ατόμων που παρέχουν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, ομιλητές σε σεμινάρια, καλλιτέχνες, που συμμετέχουν σε 
πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λ.π.

Περισσότερες πληροφορίες:
Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και Νεολαίας
Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης/Tμήμα Μετανάστευσης 
Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë/ 
Shërbimi Kombëtar i Punësimit/Sektori i Migracionit 
Τηλ.: 00355 44 538801
Εmail: kontakt@shkp.gov.al, e_arapi04@yahoo.com
http://www.shkp.gov.al

7. Εργασιακό καθεστώς 
7.1. Θεσμικό πλαίσιο εργασιακών σχέσεων

Το νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τις εργασιακές σχέσεις στην Αλβανία είναι: 
«Εργατικός Κώδικας της Δημοκρατίας της Αλβανίας», «Νόμος για την κοινωνική ασφάλιση», 
«Νόμος περί ασφάλισης υγείας», «Νόμος για την προώθηση της απασχόλησης» και «Νόμος 
για την Επιθεώρηση Εργασίας». Η Αλβανία έχει υπογράψει και επικυρώσει όλες τις διεθνείς 
συνθήκες προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ISSH), το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο 
υπ' αριθ. 7703/11.05.1993, είναι αρμόδιο για την κοινωνική ασφάλιση.  Όλοι οι εργαζόμενοι 
στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα διαθέτουν προσωπικό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, ο 
οποίος εκδίδεται από το ISSH.

7.2. Σύμβαση εργασίας, ώρες εργασίας, ετήσια άδεια
Κατά κανόνα, οι συμβάσεις εργασίας συνάπτονται για αόριστο χρονικό διάστημα. 

Σύμβαση εργασίας για ορισμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να δικαιολογείται από 
αντικειμενικούς λόγους, που σχετίζονται με την προσωρινή φύση της εργασίας, για την οποία
θα προσληφθεί ο υπάλληλος. Αν η διάρκεια δεν προσδιορίζεται επακριβώς από τα 
συμβαλλόμενα μέρη, αντιμετωπίζεται ως σύμβαση αορίστου χρόνου. Η σύμβαση εργασίας, 
όπως προβλέπει ο Εργατικός Κώδικας, περιλαμβάνει τα εξής:

• στοιχεία του εργοδότη και του εργαζομένου
• τόπο εργασίας
• γενική περιγραφή της εργασίας 
• είδος της απασχόλησης (πλήρης ή μερική)
• ημερομηνία έναρξης εργασίας
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• διάρκεια απασχόλησης, η οποία μπορεί να είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου
• τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο μερών.

Η Σύμβαση εργασίας δύναται να περιλαμβάνει πρόσθετες υποχρεώσεις και 
δικαιώματα μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, αλλά, σε κάθε περίπτωση εντός του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου, που διέπει τις εργασιακές σχέσεις.

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τη Σύμβαση εργασίας και Βεβαίωση 
καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 
εισοδήματος του μισθωτού στην Περιφερειακή Διεύθυνση Φορολογίας. Σε κάθε περίπτωση 
υποχρεούται στην τήρηση μητρώου εργαζομένων, μισθοδοσίας, παρακράτησης φόρου 
μισθωτών υπηρεσιών και ασφαλιστικών εισφορών.

Οι κανονικές ώρες εργασίας, πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με την αλβανική 
νομοθεσία, είναι 40 ώρες εβδομαδιαίως. Οι ώρες εργασίας, που υπερβαίνουν τις 40 ώρες / 
εβδομάδα,  θεωρούνται υπερωριακή απασχόληση και η αποζημίωση αντιστοιχεί στο 25% 
επιπλέον του κανονικού μισθού για κάθε ώρα εργασίας. Κατά κανόνα, απαγορεύεται η 
απασχόληση τις επίσημες αργίες. Σε περίπτωση, ωστόσο απασχόλησης κατά τη διάρκεια 
επίσημων αργιών ή κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, η αποζημίωση της απασχόλησης 
ανέρχεται στο 50% επιπλέον του μισθού. 

Ο εργοδότης, καταβάλλει σε μηνιαία βάση το μισθό των εργαζομένων, αφού γίνουν οι 
νόμιμες κρατήσεις, φόροι και ασφαλιστικές εισφορές που του αναλογούν. Η καταβολή του 
μηνιαίου μισθού στους εργαζομένους γίνεται τακτικά στο τέλος κάθε μήνα και των 
ημερομίσθιων κάθε δυο εβδομάδες, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην ατομική σύμβαση 
εργασίας.

Ο μισθός των εργαζομένων καταβάλλεται κανονικά κατά τις επίσημες αργίες, οι οποίες 
δεν υπολογίζονται στις ημέρες άδειας. 

Η διάρκεια της ετήσιας άδειας δεν είναι μικρότερη από τέσσερις ημερολογιακές 
εβδομάδες, ήτοι 28 ημερολογιακές ημέρες άδεια μετ 'αποδοχών, για κάθε έτος υπηρεσίας. Όταν 
ο εργαζόμενος δεν έχει συμπληρώσει ένα πλήρες έτος εργασίας, η διάρκεια της ετήσιας άδειας 
μετ’ αποδοχών καθορίζεται σε σχέση με τη διάρκεια της απασχόλησης.

Η εργατική νομοθεσία στην Αλβανία, ρυθμίζει επίσης την απουσία του εργαζομένου 
από την εργασία του, λόγω ασθένειας, αναρρωτικής άδειας, μητρότητας. 

Στις 22 Δεκεμβρίου 2015, δημοσιεύθηκε, στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο 
Νόμος 136/2015 σχετικά με τις τροποποιήσεις στον εργατικό κώδικα της Αλβανίας 
(Ν.7961/1995 και τροποποιήσεις αυτού με το Ν. 9125/29.7.2003)

Πρόκειται για τη σημαντικότερη αλλαγή του εργατικού κώδικα από το 2003, η οποία 
στοχεύει στην παροχή περισσότερης προστασίας και ασφάλειας στους εργαζομένους, στο 
πλαίσιο της εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο. Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ με την 
έλευση 6 μηνών από τη δημοσίευση, ήτοι την 22.6.2016, και αφορούν σε: 

• νέους κανόνες όσον αφορά στην πρόσληψη ξένων εποχιακών εργατών, την προσωρινή 
εργασία και την εργασία από το σπίτι, 

• υποχρέωση υπογραφής σύμβασης εργασίας από την 1η ημέρα εργασίας, η οποία θα 
πρέπει να αναγράφει κάποια υποχρεωτικά πεδία, 
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• διάρκεια απασχόλησης, η οποία μπορεί να είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου
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• βελτίωση των συνθηκών εργασίας, υπερωριακής εργασίας, αδειών μετ’ αποδοχών και 
άνευ αποδοχών, 

• αλλαγές ως προς τους κανόνες τερματισμού της εργασιακής σχέσης, 
• νέους κανόνες για τη γονική άδεια, την άδεια κύησης και τα δικαιώματα της εγκύου και 

της λεχώνας, 
• αλλαγές των όρων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την απεργία, τις 

συνδικαλιστικές ενώσεις και τις διαδικασίες διαιτησίας και διαμεσολάβησης, 
• πρόσβαση κατά προτεραιότητα των εργαζομένων μερικής απασχόλησης σε θέσης 

πλήρους απασχόλησης και 
• εισαγωγή όρων για την προστασία από διακριτική μεταχείριση, από σεξουαλική 

παρενόχληση στον χώρο εργασίας και προστασία προσωπικών δεδομένων
Από τα ως άνω, ενδεικτικά επισημαίνεται ότι ο νέος Κώδικας Εργασίας προβλέπει ότι 

κάθε εργαζόμενος δικαιούται να λάβει ετήσια άδεια και η άδεια αυτή δεν μπορεί να 
αντικατασταθεί από χρηματική αποζημίωση. Κάθε έξι ώρες, ο εργοδότης θα έχει υποχρέωση να 
εγγυηθεί περίοδο ανάπαυσης για τους εργαζόμενους. Όσον αφορά στην άδεια μητρότητας, η 
προτεινόμενη αλλαγή αφορά στο δικαίωμα άδειας και στους δύο γονείς. Επίσης, μετά την 
επιστροφή στην εργασία 63 ημέρες μετά τον τοκετό, οι γονείς έχουν δικαίωμα να λάβουν δυο 
ώρες άδεια μετ’ αποδοχών.

Ο νέος Κώδικας Εργασίας, προβλέπει επίσης τη νομική υποχρέωση ότι οποιαδήποτε 
αλλαγή στους όρους της Σύμβασης Εργασίας θα πρέπει να γίνεται εγγράφως.

7.3. Ασφαλιστικές εισφορές (κοινωνική ασφάλιση και ασφάλεια υγείας) 
Οι συνολικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ανέρχονται στο 24,5% (15% βαρύνει τον 

εργοδότη και 9,5% τον εργαζόμενο) του ακαθάριστου μισθού. 
Για το σκοπό του υπολογισμού των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ο ελάχιστος 

μηνιαίος μισθός από 1.1.2015 ανέρχεται σε 22.000 λεκ (περίπου 157 ευρώ), ενώ ο μέγιστος σε 
97.030 λεκ (περίπου 693 ευρώ). Δηλαδή, στην περίπτωση που ο ακαθάριστος μισθός 
υπολείπεται των 22.000 λεκ, οι εισφορές υπολογίζονται επί ποσού 22.000 λεκ (ανεξαρτήτως 
του πραγματικού ύψους του μισθού). Αντίστοιχα, αν ο μισθός ξεπερνά τα 97.030 λεκ, οι 
εισφορές υπολογίζονται μέχρι το ποσό των 97.030 λεκ.  

Οι εισφορές ασφάλειας υγείας ανέρχονται στο 3,4% (1,7% βαρύνει τον εργοδότη και 
1,7% τον εργαζόμενο) του ακαθάριστου μισθού, χωρίς να υπάρχει ανώτατο όριο. 

Για τους αυτοαπασχολούμενους,  μέχρι 31.12.2015, οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
ανέρχονταν στο 23% επί του διπλάσιου ποσού του ως άνω κατώτατου μισθού, ήτοι επί του 
ποσού των 44.000 λεκ. Από 1.1.2016, ο συντελεστής 23% υπολογίζεται επί του ανώτατου 
μισθού για την κοινωνική ασφάλιση, ήτοι επί του ποσού 97.030 λεκ.

Για τους αυτοαπασχολούμενους,  οι εισφορές ασφάλειας υγείας ανέρχονται  στο 3,4%.
Μέχρι 31.12.2015, υπολογιζόταν επί του διπλάσιου ποσού του ως άνω κατώτατου μισθού, ήτοι 
επί του ποσού των 44.000 λεκ. Από 1.1.2016 ο συντελεστής 3,4% υπολογίζεται επί του 
ακαθάριστου μικτού μισθού.
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Ασφαλιστικές εισφορές και εισφορές υγείας
Μισθωτή εργασία Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές ασφάλειας υγείας
Εργοδότης 15% 1,7%
Εργαζόμενος 9,5% 1,7%
Συνολικές εισφορές 24,5% 3,4%

Αυτοαπασχόληση Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές ασφάλειας υγείας

Αυτοαπασχολούμενος 23% (97.030 λεκ) 3,4% 
(επί του μικτού μισθού-από 1.1.2016)

Οι μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις, με κύκλο εργασιών, που δεν υπερβαίνει τα 8.000.000 
λεκ (περίπου 57.000 ευρώ), καταχωρούνται ως φορολογούμενοι και έχουν το δικαίωμα να 
καταβάλλουν τις ασφαλιστικές  εισφορές κάθε τρίμηνο. 

Οι μεγάλες επιχειρήσεις, με κύκλο εργασιών, που υπερβαίνει τα 8.000.000 λεκ (περίπου 
57.000 ευρώ), οι ασφαλιστικές εισφορές παρακρατούνται από τον εργοδότη από το ακαθάριστο 
μηνιαίο μισθό των εργαζομένων και εν συνεχεία, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει το 
συνολικό οφειλόμενο ποσό της κοινωνικής ασφάλισης και υγείας στις 20 του επόμενου μήνα. 

Τα σχετικά έντυπα και περισσότερες πληροφορίες για τις ασφαλιστικές εισφορές 
διατίθενται από την ιστοσελίδα www.tatime.gov.al.

7.4. Βασικός και μέσος μηνιαίος μισθός 
Ο βασικός μηνιαίος μισθός στην Αλβανία, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου, ανέρχεται σε 22.000 λεκ (περίπου 157 ευρώ) και αφορά πλήρη 
απασχόληση με 174 ώρες/μηνιαίως, που πραγματοποιούνται σε κανονικές ώρες εργασίας.

Ο μέσος μηνιαίος μισθός στο δημόσιο τομέα, το 2015, σύμφωνα με την INSTAT,
ανερχόταν σε 54.000 λεκ (περίπου 386 ευρώ). Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της INSTAT,
ο μέσος μηνιαίος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, το 2014, ήταν είναι 37.323 λεκ (περίπου 267
ευρώ).

Ο μέσος μηνιαίος μισθός κατά το 2014, σε όλους τους οικονομικούς τομείς, πάντα 
σύμφωνα με την INSTAT, ανήλθε σε 45.539 λεκ (περίπου 325 €). Ο μισθός αυτός αφορά όλους 
τους τομείς και υπολογίζεται βάσει των επίσημων δηλώσεων των εταιρειών στη Γενική Δ/νση 
Φορολογίας. Οι άνδρες εμφανίζονται να λαμβάνουν 10% περισσότερη αμοιβή από τις γυναίκες. 
Ο μέσος μισθός κυμαίνεται ανάλογα τη νομική μορφή της εταιρείας και την ιδιοκτησία της. Στο 
δημόσιο, ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός ανέρχεται σε 54.981 λεκ (περίπου 390 €). Σε τομείς, 
όπως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ασφάλειες, ορυχεία, επαγγελματικές, επιστημονικές 
και τεχνικές δραστηριότητες, ο μέσος μισθός είναι ανώτερος του γενικού μέσου. Αντίθετα σε 
τομείς όπως, κατασκευές, χονδρικό εμπόριο και λιανικό εμπόριο, ο μέσος μισθός είναι 
κατώτερος του γενικού μέσου. Σημαντική διαφορά παρατηρείται και στον μέσο μικτό μηνιαίο 
μισθό στις ξένες εταιρείες, όπου αυτός ανέρχεται στα 75.692 λεκ (περίπου 540 €). Τα πέντε
επαγγέλματα με τις υψηλότερες αποδοχές, κατά το 2014, ήταν: διοικητικοί και εμπορικοί 
διευθυντές, διευθυντές παραγωγής, επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών, και γενικοί διευθυντές, ανώτεροι υπάλληλοι και νομικοί.
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Μέσος μηνιαίος μισθός ανά εργαζόμενο και 
δραστηριότητα

Κατηγορία λεκ ευρώ
Ορυχεία και λατομεία 91.646 655
Βιομηχανία 27.989 200
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 
φυσικού αερίου 42.642 305

Κατασκευές 38.447 275
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 
επισκευή μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσικλετών

29.922 214

Διαμονή και Εστίαση 23.254 166
Μεταφορά και αποθήκευση 56.036 400
Υπηρεσίες 39.922 285
Σύνολο δραστηριοτήτων 37.323 267
Πηγή: INSTAT

  

7.5. Εργατικό δυναμικό  
Το 48% του πληθυσμού της Αλβανίας είναι κάτω των 35 ετών (η μέση ηλικία είναι 31,6 

έτη). Η Αλβανία διαθέτει εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Περισσότερα από 1.000.000 άτομα 
έχουν καλό μορφωτικό επίπεδο αφού κάθε χρόνο περισσότεροι από 100.000 φοιτητές 
εγγράφονται στα Πανεπιστήμια της Αλβανίας. Η αγγλική, η ιταλική και η ελληνική γλώσσα 
ομιλείται ευρέως. Ειδικώτερα, λόγω του μεταναστευτικού ρεύματος προς την Ελλάδα, 
σημαντικός αριθμός των νέων έχει λάβει ελληνική παιδεία, είτε στη δευτεροβάθμια είτε ακόμη 
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το 2015, σύμφωνα με την INSTAT, το εργατικό δυναμικό ανερχόταν σε 1.122.000 
άτομα, εκ των οποίων 973.000 ήταν εργαζόμενοι, καταγράφοντας αύξηση κατά 5,19%. Οι 
εγγεγραμμένοι άνεργοι ήταν 149.000.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω αύξηση της απασχόλησης, οφείλεται και στα μέτρα που 
εφαρμόστηκαν το 2015 για την καταπολέμηση της άτυπης οικονομίας, όπου πολλές 
επιχειρήσεις έσπευσαν να εγγραφούν στο μητρώο επιχειρήσεων και εν συνεχεία να 
καταγράψουν το προσωπικό τους, καθώς τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι ιδιαίτερα 
υψηλά.
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8. Δημόσιες Προμήθειες
8.1. Θεσμικό πλαίσιο

Το κύριο θεσμικό πλαίσιο, που διέπει τις Δημόσιες Προμήθειες για αγαθά και 
υπηρεσίες και δημόσια έργα στην Αλβανία είναι ο Ν. 9643 /20.11.2006, «Περί Δημοσίων 
Προμηθειών», ο Ν. 182/2014 περί μερικών τροποποιήσεων και προσθήκες στον Ν. 9643 /20-
11-2006, καθώς επίσης και η Απόφαση υπ’ αριθμ. 914/29.12.2014, σχετικά με την έγκριση των 
δημοσίων κανόνων περί Δημόσιων Προμηθειών. Το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο είναι εν μέρει 
σύμφωνο με τις αντίστοιχες Οδηγίες της ΕΕ.

Η Υπηρεσία Δημοσίων Προμηθειών (PPA) αποτελεί τον κεντρικό φορέα στην Αλβανία,
ο οποίος είναι αρμόδιος για το ηλεκτρονικό σύστημα προμηθειών, δημοσίων έργων και 
παραχωρήσεων / συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Σε αυτό το σύστημα 
πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά όλες οι διαδικασίες για τις δημόσιες συμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μικρής αξίας, και το πρώτο στάδιο της διαδικασίας 
παραχώρησης / σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές 
διατάξεις.

Οι Αναθέτουσες Αρχές είναι αρμόδιες για την προκήρυξη των διαγωνισμών και οι 
υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορές σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Οι όροι, τα γενικά και ειδικά κριτήρια επιλογής, τα απαιτούμενα νομικά και διοικητικά 
έγγραφα των υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, αναφέρονται αναλυτικά στην 
αντίστοιχη προκήρυξη του εκάστοτε διαγωνισμού, σύμφωνα με το πλαίσιο του Ν. 
9643/20.11.2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ενώ προβλέπεται η παροχή 
διευκρινίσεων από την Αναθέτουσα Αρχή.

8.2. Είδη διαδικασιών, όρια διαγωνισμών, νομιμοποίηση εγγράφων
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, προβλέπονται οι ακόλουθες διαδικασίες για 

τις Συμβάσεις Δημόσιων Προμηθειών:

• Ανοικτή διαδικασία
• Περιορισμένη διαδικασία
• Διαδικασία με διαπραγμάτευση
• Αίτημα για υποβολή πρότασης
• Ανταγωνιστική διαδικασία για έργο
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Τα όρια των διαγωνισμών, όπως ισχύουν, σύμφωνα με την τελευταία Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 914//29.12.2014 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Όρια Διαγωνισμών σύμφωνα με την Απόφαση υπ’ αριθμ. 914/29.12.2014

Κατηγορίες Συμβάσεων
Προϋπολογισμός Σύμβασης

λεκ ευρώ *

Συμβάσεις μικρής αξίας 800,000 5,714

Κατηγορίες Συμβάσεων
Προϋπολογισμός Σύμβασης

ανώτατο κατώφλι κατώτατο κατώφλι
λεκ ευρώ * λεκ ευρώ *

Δημόσια έργα 1,200,000,000 8,571,429 12,000,000 85,714

Δημόσιες Συμβάσεις αγαθών και 
υπηρεσιών 200,000,000 1,428,571 8,000,000 57,143

* ενδεικτική ισοτιμία 1 λεκ=140 ευρώ

Για τη βεβαίωση γνησιότητας αντιγράφων των ελληνικών εγγράφων στην αλβανική 
Επικράτεια ισχύει η διαδικασία της προξενικής θεώρησης, σύμφωνα με την Υπουργική 
Απόφαση του αλβανικού Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 134/07.03.2003 και όχι η 
σφραγίδα της Χάγης (Apostile), καθώς υφίσταται εξαίρεση από τη Σύμβαση της Χάγης μεταξύ 
Ελλάδος και Αλβανίας. Τα ως άνω έχουν εφαρμογή στα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τόσο στο 
πλαίσιο των γενικών, όσο και των ειδικών κριτηρίων.

Αν η γλώσσα που χρησιμοποιείται στη διαδικασία είναι η αλβανική, τα έγγραφα σε 
ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφραση στην αλβανική γλώσσα, θεωρημένα 
από Συμβολαιογράφο. 

Αν κάποια από τα απαιτούμενα έγγραφα δεν εκδίδονται στη χώρα προέλευσης της 
επιχείρησης, τότε γίνεται δεκτή έγγραφη υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης, θεωρημένη από 
Συμβολαιογράφο. 

Ο ιστότοπος της Υπηρεσίας Δημόσιων Προμηθειών της Αλβανίας (Public Procurement 
Agency /ΑΡΡ) είναι www.app.gov.al και στη θέση:   https://www.app.gov.al/ep/Legislation.aspx
είναι διαθέσιμα τα κείμενα των ως άνω Νόμων στην αγγλική γλώσσα, και συναφή νομικά 
κείμενα στην αλβανική γλώσσα, καθώς επίσης και κάθε σχετική τροποποίηση ή μεταβολή του 
θεσμικού πλαισίου. 

8.3. Χρήσιμες ιστοσελίδες δημοσίευσης διεθνών διαγωνισμών 
Mε μέριμνα της Υπηρεσίας Δημόσιων Προμηθειών της Αλβανίας (Public Procurement 

Agency /ΑΡΡ), www.app.gov.al, λειτουργεί στη χώρα Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημόσιων
Προμηθειών (E-Procurement System), όπου αναρτώνται οι προκηρύξεις διαγωνισμών για έργα 
και προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα (e-procurement), που 
χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
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Διευκρινίζεται, ότι η ως άνω «ηλεκτρονική πλατφόρμα» λειτουργεί σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας προκήρυξης μέχρι και ανάθεσης και ως εκ τούτου οι προσφορές των 
ενδιαφερομένων υποβάλλονται μέσω αυτής, ενώ από την εκπνοή της οριζόμενης ημερομηνίας 
υποβολής τους μέχρι την ανάθεση του διαγωνισμού προβλέπεται η μεσολάβηση χρονικού 
διαστήματος 25 ημερών.

Ειδικότερα, οι προκηρύξεις των διαγωνισμών προμηθειών και έργων δημοσιεύονται στην 
πλατφόρμα στη θέση Contract Notices, όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τις αναζητήσουν, 
βάσει κριτηρίων. 

Σημειώνεται, ότι ως προς τη συμμετοχή ξένων εταιρειών στους διαγωνισμούς δεν 
υφίσταται περιορισμός, εφ’ όσον πληρούν τους εκάστοτε απαιτούμενους όρους και 
προϋποθέσεις, όμως μόνο οι προκηρύξεις που αφορούν τις διαδικασίες OPEN INT, 
RESTRICTED INT, NEGOTIATED WITH NOTICE INT δημοσιεύονται και στην αγγλική 
γλώσσα.

Επιπρόσθετα, στην ως άνω ιστοσελίδα της αλβανικής Public Procurement Agency, στη 
θέση Information Links, μπορούν να αναζητηθούν (στην αγγλική γλώσσα), η ισχύουσα 
νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες προμήθειες, οι αποφάσεις, κανονισμοί και οι 
κατευθυντήριες αρχές, όπως και εγχειρίδιο οδηγιών (Public Procurement Manual), όπου 
καταγράφονται τα βήματα και οι τεχνικές για την επιτυχή συμμετοχή στις διαδικασίες, καθώς 
και χρήσιμες πληροφορίες για τους χρήστες. 

Παράλληλα στη χώρα λειτουργεί το Αναπτυξιακό Ταμείο Αλβανίας (Albanian 
Development Fund (ADF, http://www.albaniandf.org) το οποίο αποτελεί δημόσιο φορέα, που  
θεσμοθετήθηκε το Μάιο του 2009 (ν. 10130/11.5.2009).

Το ADF, έχοντας πλέον αποκτήσει την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία, είναι 
κυρίως αρμόδιο για την προκήρυξη και διενέργεια διαγωνισμών για έργα, προμήθεια αγαθών 
και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, που χρηματοδοτούνται από την αλβανική Κυβέρνηση 
ή/και διεθνείς αναπτυξιακούς – χρηματοδοτικούς οργανισμούς (World Bank, Council of Europe 
Development Bank, EBRD, EIB, Islamic Bank for Development, OPEC Fund for International 
Development, German KfW κ.ά.) και Αναπτυξιακούς Οργανισμούς ξένων Κυβερνήσεων. Στην 
πλειονότητα πρόκειται για διαγωνισμούς παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών 
και εκτέλεσης έργων βασικών υποδομών και διαχείρισης υδάτινων πόρων (π.χ. αποκατάσταση 
- κατασκευή δρόμων, δικτύων ύδρευσης και άρδευσης, δημοτικών κτιρίων, νοσοκομείων, 
σχολείων κ.λπ.), που υλοποιούνται σε τοπικό – περιφερειακό  επίπεδο.

Όλες ανεξαιρέτως οι προκηρύξεις διεθνών μειοδοτικών διαγωνισμών του Αναπτυξιακού 
Ταμείου της Αλβανίας δημοσιεύονται στον ιστότοπό του, στη θέση Procurements
http://www.albaniandf.org/english/Prokurime/Pages/default.html κατά κατηγορία (Civil Works, 
Consultancy services και Goods), ενώ περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία και τη δομή 
του ADF στην αγγλική γλώσσα, είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.albaniandf.org/english/rreth_nesh/Pages/default.html.

Επιπλέον, προκηρύξεις διεθνών διαγωνισμών για έργα στην Αλβανία που 
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη 
(EBRD) δημοσιεύονται και στην ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της EBRD στη χώρα 
http://www.ebrd.com/albania.html, στη θέση Procurement

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html?c0=on&keywordSearch=
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κυρίως αρμόδιο για την προκήρυξη και διενέργεια διαγωνισμών για έργα, προμήθεια αγαθών 
και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, που χρηματοδοτούνται από την αλβανική Κυβέρνηση 
ή/και διεθνείς αναπτυξιακούς – χρηματοδοτικούς οργανισμούς (World Bank, Council of Europe 
Development Bank, EBRD, EIB, Islamic Bank for Development, OPEC Fund for International 
Development, German KfW κ.ά.) και Αναπτυξιακούς Οργανισμούς ξένων Κυβερνήσεων. Στην 
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σχολείων κ.λπ.), που υλοποιούνται σε τοπικό – περιφερειακό  επίπεδο.

Όλες ανεξαιρέτως οι προκηρύξεις διεθνών μειοδοτικών διαγωνισμών του Αναπτυξιακού 
Ταμείου της Αλβανίας δημοσιεύονται στον ιστότοπό του, στη θέση Procurements
http://www.albaniandf.org/english/Prokurime/Pages/default.html κατά κατηγορία (Civil Works, 
Consultancy services και Goods), ενώ περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία και τη δομή 
του ADF στην αγγλική γλώσσα, είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.albaniandf.org/english/rreth_nesh/Pages/default.html.

Επιπλέον, προκηρύξεις διεθνών διαγωνισμών για έργα στην Αλβανία που 
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη 
(EBRD) δημοσιεύονται και στην ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της EBRD στη χώρα 
http://www.ebrd.com/albania.html, στη θέση Procurement

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html?c0=on&keywordSearch=
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Πληροφορίες για διεθνείς διαγωνισμούς έργων, χρηματοδοτούμενων από την Παγκόσμια 
Τράπεζα στην Αλβανία, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της στη θέση Procurement 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,pagePK:84271
~theSitePK:84266,00.html.

Διαγωνισμοί έργων που  χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (στο πλαίσιο 
του Χρηματοδοτικού Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας/IPA), μπορούν να αναζητηθούν στην 
ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αλβανία 
http://eeas.europa.eu/delegations/albania/index_en.htm, καθώς και στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Διεύθυνσης «Ανάπτυξη και Συνεργασία – EuropeAid» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1284977262222&do=publi.welcome&userlanguage=en.

Προκηρύξεις έργων που υλοποιούνται στην Αλβανία από τον UNDP (United Nations 
Development Programme, Procurement and Administration Unit, UNDP Albania) αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του, στη θέση:

http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/procurement/

9. Ακίνητη Περιουσία
Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί 

στην αγορά ακίνητης περιουσίας στην Αλβανία. Συγκεκριμένα, τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα δύνανται να αγοράσουν γη για εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 
ήδη πραγματοποιήσει επένδυση, αξίας τουλάχιστον τριπλάσιας από την αξία της γης. Όσον 
αφορά στις αγροτικές ή δασικές εκτάσεις, στα βοσκοτόπια και τα λιβάδια, αλλοδαπά φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα δεν μπορούν να αποκτήσουν δικαίωμα ιδιοκτησίας. Μπορούν ωστόσο, να 
μισθώσουν τις εν λόγω εκτάσεις, με μακροχρόνια συμβόλαια, έως και 99 έτη.

Οι ανώτεροι περιορισμοί δεν εφαρμόζονται όταν ιδρύεται αλβανική εταιρεία, ακόμη και 
αν η ιδιοκτησία της ανήκει σε αλλοδαπούς. Ακόμη, η αγορά κατοικίας επιτρέπεται στους 
αλλοδαπούς χωρίς κανέναν περιορισμό. 

Η κρατική ακίνητη περιουσία δύνανται να μεταφερθεί σε ιδιωτικές εταιρείες μέσω 
ιδιωτικοποίησης, μίσθωσης ή εμφύτευσης μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, ανάλογα με το 
ύψος της επένδυσης, την απασχόληση που δημιουργεί και το συμβατικό τίμημα.

Σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι ξεκάθαρο το ιδιοκτησιακό καθεστώς. 
Τα τελευταία έτη γίνεται προσπάθεια εγγραφής των ιδιοκτησιών και απονομής τίτλων 
ιδιοκτησιών. Αρμόδια υπηρεσία είναι το Γραφείο Εγγραφής Ακίνητης Περιουσίας (Zyra e 
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme - http://www.zrpp.gov.al/new/)

Περισσότερες πληροφορίες για την ακίνητη περιουσία είναι διαθέσιμες από τον 
Αλβανικό Οργανισμό Ανάπτυξης Επενδύσεων (AIDA), στον ακόλουθο σύνδεσμο 
http://www.aida.gov.al/pages/property.
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10. Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων
10.1. Προστασία Επενδύσεων

Ο Ν. 7764/1993 «για τις ξένες επενδύσεις», προβλέπει ίση μεταχείριση μεταξύ 
Αλβανών και ξένων επενδυτών στην Αλβανία.

Η Αλβανία έχει υπογράψει 44 Συμφωνίες Αμοιβαίας Προώθησης και Προστασίας 
Επενδύσεων, εκ των οποίων 9 δεν έχουν τεθεί ακόμη σε ισχύ, με τις χώρες Αυστρία, 
Αζερμπαϊτζάν,  Βέλγιο-Λουξεμβούργο,  Βοσνία - Ερζεγοβίνη,  Βουλγαρία, Κίνα, Κροατία, 
Κύπρο, Τσεχία, Δανία Αίγυπτο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα (σε ισχύ από 
04/01/1995), Ουγγαρία,  Ιράν, Ισραήλ,  Ιταλία,  Ν. Κορέα, Κουβέιτ, Λιθουανία, ΠΓΔΜ,
Μαλαισία, Μάλτα, Μολδαβία, Ολλανδία Πολωνία, Πορτογαλία, Κατάρ,  Ρουμανία, Ρωσική 
Ομοσπονδία, Σαν Μαρίνο, Σερβία. Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τυνησία, Τουρκία, 
Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Με την Ελλάδα η Συμφωνία 
αυτή υπεγράφη στα Τίρανα, την 01.08.1991 και τέθηκε σε ισχύ από 04.01.1995. Αναλυτικά για 
κάθε συμφωνία στην ιστοσελίδα της UNCTAD:
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/2

Η Αλβανία είναι επίσης μέλος στη Σύμβαση για τη Διευθέτηση των Διαφορών σχετικών 
με τις Επενδύσεις.

10.2. Νόμος 55/2015 «Περί στρατηγικών επενδύσεων»
Σύμφωνα με τον Ν. 55/2015 «Περί στρατηγικών επενδύσεων στη Δημοκρατία της 

Αλβανίας», ο οποίος ψηφίσθηκε στις 28.5.2015, προβλέπονται ταχείες διαδικασίες για τα 
πολυάριθμα γραφειοκρατικά στάδια που απαιτούνται για την υλοποίηση μίας στρατηγικής 
επένδυσης. Προσδιορίζονται έξι στρατηγικοί τομείς, για κάθε έναν εκ των οποίων, ορίζεται το 
κατώφλι του κόστους της επένδυσης, προκειμένου αυτή να λάβει το καθεστώς: (α) της 
«στρατηγικής επένδυσης με υποστηρικτική διαδικασία» ή (β) της «στρατηγικής επένδυσης με 
ειδική διαδικασία», όπως φαίνεται στον κάτωθι πίνακα.

Στρατηγικοί τομείς
Στρατηγική επένδυση

«Υποστηρικτική διαδικασία» «Ειδική διαδικασία»
Ενέργεια και εξόρυξη ≥ 30 εκατ. € ≥ 50 εκατ €

Μεταφορές και υποδομές 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
καθώς και αστικών αποβλήτων

≥ 30 εκατ. € ≥ 50 εκατ. €

Τουρισμός ≥ 5 εκατ. € και τουλάχιστον 80 
νέες θέσεις εργασίας ≥ 50 εκατ. €

Γεωργία και αλιεία ≥ 3 εκατ. € και τουλάχιστον 50 
νέες θέσεις εργασίας ≥ 50 εκατ. €

Περιοχές Τεχνολογικής και 
Οικονομικής Ανάπτυξης ≥ 5 εκατ. € ≥ 50 εκατ. €

Ανάπτυξη περιοχών 
προτεραιότητας

≥ 1 εκατ . € και τουλάχιστον 
150 νέες θέσεις εργασίας

≥ 5 εκατ. € και τουλάχιστον 
600 νέες θέσεις εργασίας
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Το καθεστώς της στρατηγικής επένδυσης με ειδική διαδικασία μπορεί, επίσης, να 
χορηγείται σε περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων, το κόστος των οποίων είναι ίσο ή μεγαλύτερο 
των € 100 εκατ. ανεξαρτήτως τομέα. 

Παράλληλα, προβλέπεται διοικητική δομή, εντός του αλβανικού Οργανισμού 
Ανάπτυξης Επενδύσεων (AIDA), η οποία θα παρέχει υπηρεσίες «ενιαίας θυρίδας» («single 
window») στους στρατηγικούς επενδυτές. Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες αυτές αφορούν στην 
προετοιμασία, στην εφαρμογή, στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση ενός στρατηγικού 
επενδυτικού σχεδίου, καθώς επίσης και στην έκδοση των αδειών, εγκρίσεων και 
γνωμοδοτήσεων, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα από όλους τους 
δημόσιους φορείς, που συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες, άμεσα ή έμμεσα, όταν πρόκειται 
για στρατηγικές επενδύσεις υπό το καθεστώς της «υποστηρικτικής διαδικασίας».

Όταν οι επενδύσεις εμπίπτουν στο καθεστώς της «ειδικής διαδικασίας», εκτός των 
προαναφερόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβάνονται επιπλέον, διαδικασίες απαλλοτρίωσης 
ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε ιδιώτες, καθώς και τυχόν εγκρίσεις από το 
Κοινοβούλιο, εφόσον αυτές απαιτούνται.  

O νόμος για τις στρατηγικές επενδύσεις θα ισχύει έως τον Δεκέμβριο 2018, αναμένεται 
να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων στην Αλβανία και να συμβάλλει 
σημαντικά στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε βασικούς τομείς της οικονομίας.

Το πλήρες κείμενο του νόμου είναι διαθέσιμο, στην αλβανική γλώσσα, στην ιστοσελίδα 
του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:
http://kek.al/wp-content/uploads/2015/07/Ligj-Nr.-55_2015-Per-Investimet-Strategjike-ne-
RSH.pdf

Στις 16.12.2015, η Α/Κυβέρνηση ενέκρινε 9 εφαρμοστικές αποφάσεις σχετικά με τον 
νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις, οι οποίες καθορίζουν τις οικονομικές και νομικές 
υποχρεώσεις των επενδυτών, προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα των στρατηγικών 
επενδυτών και να χαίρουν της θεσμικής υποβοήθησης και των απλουστευμένων διαδικασιών 
για την υλοποίηση της επένδυσης. Ο Αλβανικός Οργανισμός Ανάπτυξης Επενδύσεων (AIDA) 
θα δρα ως η μοναδική πύλη εισόδου για τις στρατηγικές επενδύσεις (με καταβολή σχετικού 
τιμήματος). 

Τόσο ο Ν. 55/2015 για τις στρατηγικές επενδύσεις, όσο και η δευτερεύουσα νομοθεσία 
τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016. Στον ακόλουθο σύνδεσμο είναι διαθέσιμη στα 
αγγλικά η σχετική νομοθεσία, καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό για τις στρατηγικές επενδύσεις 
στην Αλβανία http://aida.gov.al/pages/strategic-investments.

10.3. Συμβάσεις Παραχώρησης
Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις παραχώρησης αποτελείται κυρίως από 

το Νόμο 125/2013 «Περί παραχωρήσεων και συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα», ο 
οποίος ενσωμάτωσε την Οδηγία της ΕΕ 2004/18/EC στο αλβανικό δίκαιο και αντικατέστησε το 
Νόμο 9663/2006 που ίσχυε έως τότε. Οι διατάξεις του Ν. 9663/2006 εφαρμόζονται μόνο στις 
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συμβάσεις παραχώρησης, οι οποίες είχαν συναφθεί ή των οποίων οι διαδικασίες ανάθεσης ή 
αναθεώρησης είχαν ξεκινήσει, πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.125/2013. 

Πρόσφατα, στις 27.7.2015, ψηφίσθηκε ο Νόμος 77/2015 «Περί τροποποιήσεων και 
προσθηκών στο Ν.125/2013», ο οποίος ρυθμίζει, κυρίως, θέματα που άπτονται της 
διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης μίας σύμβασης παραχώρησης.

Το θεσμικό πλαίσιο είναι διαθέσιμο, στην αλβανική γλώσσα, στις κάτωθι ιστοθέσεις:
• Ν. 77/2015: http://kek.al/wp-content/uploads/2015/08/LIGJ-77-2015-Per-Koncensionet-

dhe-PP.pdf
• Ν. 125/2013: http://www.kpp.gov.al/ppadv/DF_DocumentViewer.aspx?id=01b1717a-

766b-4604-8bd9-d774100c98ae
• Ν. 9663/2006: 

http://www.energjia.gov.al/files/userfiles/koncesione/20070622152059_ligj_9663.pdf
• Ν.8561/1999 "Περί απαλλοτρίωσης και προσωρινής χρήσης ιδιωτικής περιουσίας για 

το δημόσιο συμφέρον": 
http://www.energjia.gov.al/files/userfiles/Koncesione_2/2015/Ligji-_8561.pdf

Ακόμη, στην κάτωθι ιστοθέση υπάρχουν διαθέσιμες οι σχετικές εφαρμοστικές πράξεις 
(υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κ.α.):   http://www.energjia.gov.al/al/baza-
ligjore/koncesione/vkm1426776682

Σύμφωνα με το νόμο, οι τομείς των δημοσίων υπηρεσιών ή υποδομών που μπορούν να 
δοθούν με το καθεστώς της παραχώρησης ή ΣΔΙΤ αφορούν, μεταξύ άλλων, σε μεταφορές, 
παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, επεξεργασία και διανομή ύδατος,  διαχείριση 
λυμάτων και απορριμμάτων, έργα αποστράγγισης και άρδευσης, τηλεπικοινωνίες, εκπαίδευση, 
υγεία, τουρισμό, πολιτισμό και αθλήματα, υποδομή φυλακών, ανακύκλωση κ.α. 

10.4. Επενδυτικά Κίνητρα
Η Αλβανική νομοθεσία δεν προσφέρει κίνητρα ειδικά για τους ξένους επενδυτές, οι 

οποίοι, όμως, μπορούν να επωφεληθούν των κινήτρων που είναι διαθέσιμα για τις εγχώριες 
εταιρείες.

Το καθεστώς των επιδοτήσεων ρυθμίζεται από το Ν. 9374/2005 «Περί κρατικών 
ενισχύσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.10183/2009.  Ο νόμος ισχύει για  όλους τους τομείς 
της παραγωγής και των υπηρεσιών στην Αλβανία, εκτός από τη γεωργία και την αλιεία. Οι 
κρατικές ενισχύσεις μπορούν να αφορούν σε επιδοτήσεις και δωρεές, διάφορες 
φοροελαφρύνσεις, όπως απαλλαγές από δασμούς και Φ.Π.Α., μειώσεις και εκπτώσεις, καθώς 
και επιδοτούμενα προγράμματα για την απασχόληση.

Επιπροσθέτως, η αλβανική Κυβέρνηση, βάσει της υπ’ αριθμ.  735 / 05.11.2014 
απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προσφέρει τη δυνατότητα μακροχρόνιας μίσθωσης 
κρατικών ακινήτων, έκτασης  άνω των 500 τ.μ., με το συμβολικό τίμημα του 1 €. Η ανωτέρω 
απόφαση, η οποία τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 54 / 05.02.2014, διευρύνει το πεδίο εφαρμογής 
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συμβάσεις παραχώρησης, οι οποίες είχαν συναφθεί ή των οποίων οι διαδικασίες ανάθεσης ή 
αναθεώρησης είχαν ξεκινήσει, πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.125/2013. 

Πρόσφατα, στις 27.7.2015, ψηφίσθηκε ο Νόμος 77/2015 «Περί τροποποιήσεων και 
προσθηκών στο Ν.125/2013», ο οποίος ρυθμίζει, κυρίως, θέματα που άπτονται της 
διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης μίας σύμβασης παραχώρησης.

Το θεσμικό πλαίσιο είναι διαθέσιμο, στην αλβανική γλώσσα, στις κάτωθι ιστοθέσεις:
• Ν. 77/2015: http://kek.al/wp-content/uploads/2015/08/LIGJ-77-2015-Per-Koncensionet-

dhe-PP.pdf
• Ν. 125/2013: http://www.kpp.gov.al/ppadv/DF_DocumentViewer.aspx?id=01b1717a-

766b-4604-8bd9-d774100c98ae
• Ν. 9663/2006: 

http://www.energjia.gov.al/files/userfiles/koncesione/20070622152059_ligj_9663.pdf
• Ν.8561/1999 "Περί απαλλοτρίωσης και προσωρινής χρήσης ιδιωτικής περιουσίας για 

το δημόσιο συμφέρον": 
http://www.energjia.gov.al/files/userfiles/Koncesione_2/2015/Ligji-_8561.pdf

Ακόμη, στην κάτωθι ιστοθέση υπάρχουν διαθέσιμες οι σχετικές εφαρμοστικές πράξεις 
(υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κ.α.):   http://www.energjia.gov.al/al/baza-
ligjore/koncesione/vkm1426776682

Σύμφωνα με το νόμο, οι τομείς των δημοσίων υπηρεσιών ή υποδομών που μπορούν να 
δοθούν με το καθεστώς της παραχώρησης ή ΣΔΙΤ αφορούν, μεταξύ άλλων, σε μεταφορές, 
παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, επεξεργασία και διανομή ύδατος,  διαχείριση 
λυμάτων και απορριμμάτων, έργα αποστράγγισης και άρδευσης, τηλεπικοινωνίες, εκπαίδευση, 
υγεία, τουρισμό, πολιτισμό και αθλήματα, υποδομή φυλακών, ανακύκλωση κ.α. 

10.4. Επενδυτικά Κίνητρα
Η Αλβανική νομοθεσία δεν προσφέρει κίνητρα ειδικά για τους ξένους επενδυτές, οι 

οποίοι, όμως, μπορούν να επωφεληθούν των κινήτρων που είναι διαθέσιμα για τις εγχώριες 
εταιρείες.

Το καθεστώς των επιδοτήσεων ρυθμίζεται από το Ν. 9374/2005 «Περί κρατικών 
ενισχύσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.10183/2009.  Ο νόμος ισχύει για  όλους τους τομείς 
της παραγωγής και των υπηρεσιών στην Αλβανία, εκτός από τη γεωργία και την αλιεία. Οι 
κρατικές ενισχύσεις μπορούν να αφορούν σε επιδοτήσεις και δωρεές, διάφορες 
φοροελαφρύνσεις, όπως απαλλαγές από δασμούς και Φ.Π.Α., μειώσεις και εκπτώσεις, καθώς 
και επιδοτούμενα προγράμματα για την απασχόληση.

Επιπροσθέτως, η αλβανική Κυβέρνηση, βάσει της υπ’ αριθμ.  735 / 05.11.2014 
απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προσφέρει τη δυνατότητα μακροχρόνιας μίσθωσης 
κρατικών ακινήτων, έκτασης  άνω των 500 τ.μ., με το συμβολικό τίμημα του 1 €. Η ανωτέρω 
απόφαση, η οποία τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 54 / 05.02.2014, διευρύνει το πεδίο εφαρμογής 
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της εν λόγω ενίσχυσης, προσφέροντάς την, κατόπιν διαγωνισμού και εν συνεχεία απόφασης 
του Υπουργικού Συμβουλίου της Αλβανίας, σε εταιρείες, οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν:

• επένδυση σε μονάδα βιομηχανικής παραγωγής άνω των 300 εκ. λεκ (περ. 2.145.000 €),
• επένδυση με το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (φασόν), με δημιουργία 

τουλάχιστον 50 θέσεων εργασίας,
• επένδυση σε μονάδα αγροτικής βιομηχανίας (agrobusiness), όπως συλλογή, επεξεργασία 

και εμπορία αγροτικών προϊόντων ή ζωικού κεφαλαίου, άνω των 100 εκ. λεκ ( περ. 
715.000 €), 

• επένδυση σε δραστηριότητες σχετικά με την εκπαίδευση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
άνω των 200 εκ. λεκ (περ. 1.429.000 €),

• επένδυση σε κατασκευαστική δραστηριότητα, σε υπηρεσίες συντήρησης ή σκαφών 
θαλάσσης, άνω των 500 εκ. λεκ (περ. 3.572.000 €).

Ο μισθωτής υποχρεούται στην προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, ίσης με το 2% της 
αξίας της επένδυσης. Πρόστιμα και κατάπτωση της εγγυητικής προβλέπονται, σε περίπτωση 
που ο μισθωτής δεν τηρεί τους όρους της σύμβασης.

Ακόμη, ο Ν. 8987/2002 παρέχει κίνητρα για την κατασκευή εργοστασίων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Επενδυτές, εγχώριοι ή αλλοδαποί, που εγκαθιστούν νέα ή 
ανακατασκευάζουν υπάρχουσα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με εγκατεστημένη 
ισχύ άνω των 5 MW, με χρήση υγρής ή στερεής καύσιμης ύλης, χωρίς περιορισμούς για άλλες 
ανανεώσιμες πηγές, δικαιούνται απαλλαγή από δασμούς για τον εισαγόμενο μηχανολογικό και 
άλλο εξοπλισμό, ενώ τους επιστρέφονται οι δασμοί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για την 
εισαγωγή της καύσιμης ύλης. Επίσης, η κυβέρνηση προχώρησε στις κάτωθι ρυθμίσεις στον 
τομέα της ενέργειας: το τσιμέντο και ο χάλυβας που εισάγονται για την κατασκευή 
υδροηλεκτρικών εργοστασίων απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. και τα καύσιμα που 
χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες παραγωγής πετρελαίου απαλλάσσονται του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης.

Προκειμένου να ενισχυθεί ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας 
υποδημάτων (με καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή - φασόν),ο οποίος 
συνεισφέρει σημαντικά στην απασχόληση, η Αλβανική Κυβέρνηση, το 2014, προχώρησε στην 
κατάρτιση ενός ειδικού πακέτου ενίσχυσης της εν λόγω βιομηχανίας, το οποίο περιλαμβάνει:

• Απαλλαγή από Φ.Π.Α. για μηχανήματα και εξοπλισμό
• Απαλλαγή από τις δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης για 1 έτος, για τους νέους 

υπαλλήλους
• Κρατική επιδότηση των μισθών για 4 μήνες για τους νέους υπαλλήλους
• Κίνητρα για την εκπαίδευση υπαλλήλων
• Διευκόλυνση στις τελωνειακές διαδικασίες
• Επιστροφή Φ.Π.Α.
• Δυνατότητα υπαγωγής στο καθεστώς μίσθωσης με το συμβολικό τίμημα του 1 €
• Εκπροσώπηση του κλάδου στο Εθνικό Οικονομικό Συμβούλιο
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• Δημιουργία "One Stop Shop" στον Αλβανικό Οργανισμό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(AIDA), ειδικά για τη βιομηχανία με καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή 
(φασόν)

Περισσότερες πληροφορίες για το πακέτο ενίσχυσης της βιομηχανίας φασόν είναι 
διαθέσιμες (στα αλβανικά), στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://www.aida.gov.al/images/publikime/docs/katalogu_ok_1_compressed.pdf.

Η Κυβέρνηση σχεδιάζει ανάλογο πακέτο ενίσχυσης και για τον αγροτικό τομέα. 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο του Γραφείου ΟΕΥ 
Τιράνων: http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42094.

10.5. Περιοχές Τεχνολογικής και Οικονομικής Ανάπτυξης  (TEDA)
Η αλβανική Κυβέρνηση, με γνώμονα την προώθηση των εγχώριων επενδύσεων και την 

προσέλκυση νέων ξένων επενδύσεων, ψήφισε στις 28.5.2015,  το Νόμο 54/2015, ο οποίος 
τροποποιεί το Ν. 9789/2007 περί «Ίδρυσης και Λειτουργίας Οικονομικών Ζωνών». Η 
κυβέρνηση ενέκρινε τις κάτωθι τρεις οικονομικές ζώνες, οι οποίες θα απολαμβάνουν το 
καθεστώς της «Περιοχής Τεχνολογικής και Οικονομικής Ανάπτυξης» (TEDA):

• Spitalle, στην περιοχή του Δυρραχίου (έκτασης 213 εκταρίων), 
• Koplik, στην περιοχή της Σκόδρας (έκτασης 61 εκταρίων) και 
• Vlora, στην περιοχή της Αυλώνας (έκτασης 230 εκταρίων).
Εντός των περιοχών αυτών, προσφέρονται σε ιδιώτες κατασκευαστές (developers) και 

χρήστες (users), δικαιώματα αποκλειστικής ανάπτυξης και χρήσης, μέσω μακροχρόνιας 
μίσθωσης και μια σειρά από φορολογικά και άλλα κίνητρα, όπως:

- Απαλλαγή από δασμούς και Φ.Π.Α. των αγαθών που προορίζονται για τις TEDA 
- Δυνατότητα μεταφοράς αγαθών από μία TEDA σε άλλη, δίχως υποχρέωση καταβολής 

δασμών και Φ.Π.Α.
- Μειωμένη φορολογία επί των κερδών κατά 50% για τα πρώτα 5 έτη.
- Έκπτωση φόρου 20% επί της ετήσιας δαπάνης κεφαλαίου, για διετή περίοδο κατά την 

έναρξη της επένδυσης
- Απαλλαγή από τον φόρο επιπτώσεων των κατασκευών στις υποδομές για τους 

developers των ζωνών
- Απαλλαγή των νέων κατασκευών από τον φόρο ακίνητης περιουσίας για μία περίοδο 

5 ετών
- Απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας
- 150% των ποσών που δαπανούνται για μισθούς και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

και υγειονομικής περίθαλψης εκπίπτει από τον φόρο κατά το 1ο έτος λειτουργίας. Για τα 
επόμενα έτη, οποιοδήποτε ποσό πλέον των δαπανηθέντων το προηγούμενο έτος θα εκπίπτει σε 
ποσοστό 150%.

- Οι δαπάνες εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης αναγνωρίζονται για φορολογικούς 
σκοπούς στο 200% των πραγματοποιηθέντων για 10 έτη από την έναρξη της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας.
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Προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα ανωτέρω κίνητρα, πρέπει να διασφαλισθεί ότι η 
μεταφορά υπάρχουσας επιχείρησης στη ζώνη δεν έγινε έχοντας ως αποκλειστικό σκοπό την 
προνομιακή φορολογική μεταχείριση ή ότι τα αγαθά που παράγονται στη ζώνη δεν πωλούνται 
στην Αλβανία σε τιμή χαμηλότερη από αυτή που θεωρείται ως «αγοραία αξία».

Η επιλογή των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν στις ανωτέρω ζώνες θα γίνει με 
διαγωνισμό. Το αρμόδιο αλβανικό Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου 
και Επιχειρηματικότητας αναμένεται να ολοκληρώσει το εφαρμοστικό θεσμικό πλαίσιο, 
αναφορικά με τα κριτήρια και τους κανόνες για την επιλογή των εταιρειών, τα κριτήρια για την 
υπαγωγή σε φορολογικά κίνητρα  και τον κανονισμό λειτουργίας των εν λόγω περιοχών.

Τον Φεβρουάριο του 2016, οι υποψήφιοι, που κατέθεσαν προσφορές για την επιλογή 
εταιρείας ανάπτυξης (developer) για την Ζώνη Τεχνολογικής και Οικονομικής Ανάπτυξης 
(TEDA) στην περιοχή Spitalla του Δυρραχίου, στο πλαίσιο σχετικού διεθνούς διαγωνισμού, 
που προκηρύχθηκε  στις 26.8.2015, ενημερώθηκαν για τον αποκλεισμό τους και ο διαγωνισμός 
κηρύχθηκε άγονος. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ήταν α) η κοινοπραξία των κινεζικών επιχειρήσεων 
“Haiteng Zhejiang Investment Co Ltd” και “Beijing Dongrun Tongbao Technology Co Ltd” και β) 
η ιταλική εταιρεία “RENDur4 Ltd”.

Περισσότερες πληροφορίες, είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.teda.gov.al.

10.6. Εθνικό Συμβούλιο για τις Επενδύσεις 
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της EBRD «Investment Climate and Governance 

Initiative» (ICGI), τον Απρίλιο 2015, με την υπ’ αριθμ. 294/08.04.2015 απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου της Αλβανίας ιδρύθηκε το Εθνικό Συμβούλιο για τις Επενδύσεις, ένας 
θεσμός που έχει στόχο τη βελτίωση του διαλόγου ανάμεσα στο κράτος και τις επιχειρήσεις, τη 
λήψη μέτρων για την ενίσχυση του επιχειρηματικού κλίματος στη χώρα, την πάταξη των 
εμποδίων για επενδύσεις και την αύξηση των επενδύσεων, τόσο από ξένες, όσο και από 
εγχώριες επιχειρήσεις. Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, 
Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και μέλη ο Υπουργός Επικρατείας για τις 
Σχέσεις με το Κοινοβούλιο, ο Υπουργός Επικρατείας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Αλβανικός 
Οργανισμός για την Ανάπτυξη Επενδύσεων AIDA, η Γεν. Δ/ντρια Φορολογίας, η Γεν. Δ/ντρια 
Τελωνείων, η Τράπεζα της Αλβανίας, η EBRD (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης), η Ευρωπαϊκή Ένωση, και η Παγκόσμια Τράπεζα με το IFC (International Finance 
Corporation). Ως μη μόνιμα μέλη δύνανται να συμμετέχουν τρεις ιδιωτικές εταιρείες και τρεις 
επιχειρηματικοί φορείς. Το έργο του Συμβουλίου επικουρείται από Γραμματεία, ένα ανεξάρτητο 
όργανο εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι έχουν επιλεγεί από την EBRD. Το Συμβούλιο θα 
συνεδριάζει τουλάχιστον 6 φορές το έτος.

Περισσότερες πληροφορίες για το  Εθνικό Συμβούλιο Επενδύσεων, τις δράσεις και τις 
συνεδριάσεις του είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://www.investment.com.al/.
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10.7. Εθνικό Οικονομικό Συμβούλιο
Το 2014, με το Ν. 57/2014, ιδρύθηκε το Εθνικό Οικονομικό Συμβούλιο, το οποίο 

αποτελεί τον υψηλοτέρου επιπέδου μηχανισμό διαλόγου ανάμεσα στο δημόσιο και την 
επιχειρηματική κοινότητα.

Ο πρωταρχικός σκοπός του Συμβουλίου είναι η υποβολή προτάσεων προς την 
Κυβέρνηση ως προς τη βελτίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου, με άμεση επίδραση στο 
επιχειρηματικό κλίμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το  Εθνικό Οικονομικό Συμβούλιο, τις δράσεις του και 
τα υπό διαβούλευση νομοσχέδια είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://kek.al/en/kreu/.

11. Αλβανική Οικονομία
11.1. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Το 2014, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας της Αλβανίας, η οικονομική ανάπτυξη 
της Αλβανίας αναμένεται υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ήδη, στους πρώτους 
εννέα μήνες του 2014, καταγράφεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,4%, κύρια λόγω των επενδύσεων 
και της ιδιωτικής κατανάλωσης. Στο στο δ’ τρίμηνο, σύμφωνα με έμμεσα διαθέσιμα στοιχεία, 
αναμένεται επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης.

Με αυτά τα δεδομένα, η Αλβανική Στατιστική Υπηρεσία INSTAT, εκτιμά ότι ο ρυθμός 
ανάπτυξης της αλβανικής οικονομίας για το 2014 θα είναι 1,89%, ποσοστό υψηλότερο από το 
2013, αλλά χαμηλότερο από το 2,1% των προβλέψεων της αλβανικής Κυβέρνησης και του ΔΝΤ.

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που δημοσίευσε τον Ιούνιο του 2015 η INSTAT σχετικά 
με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν για το έτος 2012 και τα προσωρινά για το έτος 2013, βάσει 
Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE Rev.2.), το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές 
εκτιμάται σε 1.350.555 εκ. λεκ (9,6 δισ. €) για το έτος 2013 και 1.332.811 εκ. λεκ (9,5 δισ. €) το 
έτος 2012. Η ονομαστική τιμή του ΑΕΠ (σε αξία) αυξήθηκε το 2013 κατά 1,33%. Ο 
πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, το 2013, ανήλθε στο 1,11% (σε όγκο), σε σχέση με το
2012, ενώ το 2012 ήταν 1,42% σε σχέση με το 2011. Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ ανήλθε σε 
0,2%, το 2013. 

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2013 ανήλθε σε 466.000 λεκ (3.330 €), ενώ το 2012 ήταν 
460.000 λεκ (3.276 €). Από πλευράς παραγωγής, ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης ήταν 0,67% 
για τον τομέα «Γεωργία, Κυνήγι και Δασοκομία», 2,7% για «Βιομηχανία και Κατασκευαστικός 
τομέας» και 0,3% για «Υπηρεσίες». Οι Υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 44,6% του ΑΕΠ, το 
2013, ακολουθούμενες από τον βιομηχανικό και κατασκευαστικό τομέα με μερίδιο 23% και τη 
γεωργία/δασοκομία με μερίδιο 19,6%. 

Ο στόχος της αλβανικής Κυβέρνησης για το 2015 είναι η οικονομική ανάπτυξη να 
κυμανθεί μεταξύ 2-3,2%. Παράλληλα οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ προβλέπουν ρυθμό ανάπτυξης 
3,3% και η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι η αλβανική οικονομία θα συνεχίσει να 
αναπτύσσεται την επόμενη τριετία 2015 - 2017, με ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης  3,5%. 

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη εκτίμηση της INSTAT (Απρίλιος 2016), το 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) για το έτος 2015 αυξήθηκε κατά 2,61% σε σχέση με το 
2014. Η ανωτέρω εκτίμηση βασίζεται στα τριμηνιαία στοιχεία του 2015.
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και της ιδιωτικής κατανάλωσης. Στο στο δ’ τρίμηνο, σύμφωνα με έμμεσα διαθέσιμα στοιχεία, 
αναμένεται επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης.
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   //  Hellenic - Albanian Business Relations Index 2016 - 2017246

 
 

Σελίδα 246 από 109

Σύμφωνα με δηλώσεις του Α/Υπουργού Οικονομικών, κ. Arben Ahmetaj κατά τη 
συνεδρίαση (20.04.2016) της κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Οικονομία και τα 
Οικονομικά, το 2016 ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει στο 3,4%.

11.2. Πληθωρισμός
Ο πληθωρισμός παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014 και το 

μήνα Δεκέμβριο κατέγραψε το ασυνήθιστα χαμηλό ποσοστό του 0,7%. Σύμφωνα με την 
Τράπεζα της Αλβανίας, ο χαμηλός πληθωρισμός οφείλεται στην υποτονική συνολική ζήτηση, 
στην πτωτική τιμή του πετρελαίου και των βασικών ειδών διατροφής, καθώς και στη μείωση του 
εισαγόμενου πληθωρισμού από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της Αλβανίας. Από την 
άλλη πλευρά, η αύξηση των φορολογικών συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων άσκησε πληθωριστικές πιέσεις. Ο μέσος ετήσιος 
πληθωρισμός το 2014, ανήλθε σε 1,6%, αρκετά χαμηλότερος από το στόχο 3% της Τράπεζας 
της Αλβανίας, η οποία εκτιμούσε αρχικά , ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί εντός του 2015. 

Ωστόσο, συνεχίστηκαν και το 2015 οι αποπληθωριστικές πιέσεις, γι’ αυτό η Τράπεζα 
της Αλβανίας αναθεώρησε την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό του 2015 στο 1,9% αντί του 
2,3% της αρχικής πρόβλεψης και έκρινε απαραίτητη την περαιτέρω νομισματική τόνωση της 
οικονομίας.

Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός το 2015 ήταν 1,90% και η Τράπεζα της Αλβανίας 
εκτιμά ότι οι αποπληθωριστικές πιέσεις θα συνεχιστούν και το 2016.

11.3. Νομισματική πολιτική
Οι χαμηλές πληθωριστικές πιέσεις και ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης υπαγόρευσαν τη 

συνέχιση της χαλαρής νομισματικής πολιτικής. Το Εποπτικό Συμβούλιο της Τράπεζας της 
Αλβανίας, μείωσε το βασικό επιτόκιο τρεις φορές εντός του 2014 (τον Φεβρουάριο, τον Μάιο και 
τον Νοέμβριο), το οποίο σταθεροποιήθηκε στο 2,25% στο τέλος του έτους. Η Τράπεζα της 
Αλβανίας η οποία τα τελευταία χρόνια προβαίνει σε συνεχείς μειώσεις του βασικού της 
επιτοκίου (δύο φορές το 2011, τρεις φορές το 2012 και τέσσερις φορές το 2013), με σκοπό τη 
μείωση του κόστους δανεισμού, τη διατήρηση του μέσου ετήσιου πληθωρισμού στο 3%, την 
τόνωση της ζήτησης και την οικονομική ανάπτυξη, στις 28.1.2015, μείωσε περαιτέρω το βασικό 
επιτόκιο, το οποίο μέχρι και τον Οκτώβριο του 2015 παρέμεινε στο ιστορικό χαμηλό του 2%.

Ωστόσο, στο τέλος του 2015 (04.11.2015), αποφασίζεται περαιτέρω μείωση του 
βασικού επιτοκίου στο 1,75%, καθώς η συνολική ζήτηση, η παραγωγή και η απασχόληση 
κυμαίνονται σε επίπεδα κατώτερα του δυναμικού τους και οι πληθωριστικές πιέσεις στο 
μεσοπρόθεσμο ορίζονται παραμένουν ασθενείς.

Τον Απρίλιο του 2016 (6.4.2016) η Τράπεζα της Αλβανίας, προκειμένου να τονωθεί η 
εγχώρια ζήτηση και να ενισχυθεί η πιστωτική επέκταση, προβαίνει σε περαιτέρω μείωση του 
βασικού επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες, ήτοι από 1,75% σε 1,5%. Στην απόφαση αυτή οδήγησε η 
απότομη πτώση του πληθωρισμού κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2016 (0,2% τον 
Φεβρουάριο 2016, έναντι 2% τον Δεκέμβριο 2015), λόγω των χαμηλών τιμών του πετρελαίου 
και των τροφίμων. λόγω της. Επιπροσθέτως, η Τράπεζα της Αλβανίας μείωσε τα επιτόκια στην 
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διατραπεζική αγορά, με το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (overnight deposit 
facility rate) να ορίζεται, πλέον, σε 0,25% και το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής δανεισμού 
(overnight lending facility rate) σε 2,75%.

11.4. Εθνικό νόμισμα - Συναλλαγματικές ισοτιμίες
Το νόμισμα της Αλβανίας είναι το αλβανικό λεκ (ALL). Οι κατηγορίες των αλβανικών 

νομισμάτων είναι:
 Χαρτονομίσματα: ALL 200, ALL 500, ALL 1.000, ALL 2.000, και ALL 5.000
 Κέρματα: ALL 1, ALL 2, ALL 5, ALL 10, ALL 20, ALL 50 και ALL 100

Το ισχύον συναλλαγματικό καθεστώς είναι των ελεύθερα κυμαινόμενων ισοτιμιών, 
καθώς σύμφωνα με την Τράπεζα της Αλβανίας θεωρείται το πλέον κατάλληλο για την 
εκπλήρωση του κύριου στόχου της, τη σταθερότητα των τιμών. Η ελεύθερη διακύμανση του 
αλβανικού νομίσματος παρέμεινε και το 2015 αρκετά σταθερή σε σχέση με το ευρώ, όπως και 
τα παρελθόντα έτη, με τη μέση ετήσια ισοτιμία στα 139,74 λεκ.

Παρεμβάσεις της Τράπεζας της Αλβανίας στην αγορά συναλλάγματος 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες της και στοχεύουν στην 
υπεράσπιση από επιβλαβείς βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς και την αύξηση του 
επιπέδου των συναλλαγματικών αποθεμάτων. Κατά τα τελευταία 10 χρόνια ωστόσο, οι 
παρεμβάσεις από την Τράπεζα της Αλβανίας ήταν σπάνιες και είχαν ως στόχο να αμβλύνουν 
τις ισχυρές μονόπλευρες κινήσεις σε περιόδους μη φυσιολογικής συμπεριφοράς της αγοράς. 
Πιο σπάνιες παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί, προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο των 
συναλλαγματικών διαθεσίμων, δεδομένου ότι τα ποσά που αγοράζονται είναι ελάχιστα και δεν 
αυξάνουν τη μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Ισοτιμίες λεκ (ALL) έναντι ευρώ  και δολαρίου
Νόμισμα 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ALL/EUR 137.78 140.33 139,04 140,26 139,97 139,74
ALL/ US$ 103.93 100.89 108,18 105,67 105,48 125,96
Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες του λεκ με το ευρώ και τα υπόλοιπα νομίσματα είναι 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Αλβανίας:

https://www.bankofalbania.org/web/exchange_rates_archive_2372_2.php

11.5. Απασχόληση - Ανεργία
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η INSTAT, το δ΄ τρίμηνο 2015, ο αριθμός των 

απασχολούμενων ηλικίας 15-64 ετών ανήλθε σε 1.071.053 και των ανέργων στην ίδια ηλικιακή 
ομάδα σε 230.747. 
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Το 65,3% του πληθυσμού ηλικίας 15 - 64 ετών είναι ενεργό, ήτοι εργάζεται ή αναζητεί 
ενεργά εργασία. Το μεγαλύτερο μερίδιο στην απασχόληση κατέχει η γεωργία και οι υπηρεσίες 
της αγοράς (χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευές οχημάτων, ξενοδοχεία και εστίαση, 
μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνία, νομισματική και χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, 
real estate)

Η δομή της απασχόλησης στην Αλβανία το 2015 σύμφωνα με την INSTAT έχει ως εξής:

• 16,86% απασχολούνται στον δημόσιο τομέα
• 37,04% απασχολούνται στον μη αγροτικό ιδιωτικό τομέα 
• 46,10% απασχολούνται στον αγροτικό ιδιωτικό τομέα

Η επίσημη ανεργία, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Αλβανίας (INSTAT), το 
2015 ήταν 13,3%, ενώ σύμφωνα με σχετική έρευνά της για το  Ανθρώπινο Δυναμικό, η ανεργία 
για την ηλικιακή ομάδα 15 - 64 ετών είναι 17,7%, με την ανεργία των νέων (15-29 ετών) να 
ανέρχεται σε 32,2% και την ανεργία των αντρών να είναι κατά 14,2 εκατοστιαίες μονάδες 
υψηλότερη από των γυναικών. 

11.6. Κρατικός Προϋπολογισμός
Το δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο διευρύνθηκε το 2014 κατά 7,8% σε σχέση με το 

2013, ανήλθε σε -72,1 δις λεκ (περίπου 515,2 εκατ. ευρώ). Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το 2014
εκτιμάται σε 5,1%, ελαφρώς υψηλότερο από το 4,9% του 2013. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί 
ότι το 47% του ελλείμματος αυτού σχηματίστηκε από την καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών της 
αλβανικής Κυβέρνησης προς τις επιχειρήσεις για παρεχόμενα αγαθά και υπηρεσίες και για 
επιστροφές φόρου, οι οποίες είχαν συσσωρευτεί κατά τα τελευταία έτη. Αυτός είναι και ένα 
λόγος της καθοδικής πορείας των κεφαλαιουχικών δαπανών, που σημείωσαν πτώση κατά 
8,3% σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις.

Κρατικός Προϋπολογισμός
( σε δις λεκ)

2012 2013 2014 2015
Συνολικά έσοδα 330,382 327,178 366,686 381,14
Συνολικές δαπάνες 376,244 394,118 438,820 436,44
Δημοσιονομικό έλλειμμα -45,862 -66,940 -72,134 -55,300
‘Ελλειμμα ως % ΑΕΠ -3,44% -4,96% -5,17% -3,89%*

Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας, Υπουργείο Οικονομικών                           * Εκτίμηση

                                                    

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού για το 2014, ο κύριος όγκος των οποίων 
πραγματοποιήθηκε το τελευταίο τρίμηνο και κυρίως τον Δεκέμβριο του 2014, ανήλθαν σε 438,8
δις λεκ (περίπου 3,1 δις ευρώ), 3,9% κάτω των αρχικών εκτιμήσεων και αυξημένες κατά 11,3% 
σε σχέση με το 2013. 

Το σύνολο των εσόδων το 2014 ανήλθε σε 366,7 δις λεκ (περίπου 2,6 δις ευρώ)
σημειώνοντας αύξηση κατά 12,1% σε σχέση με το 2013, κυρίως λόγω των αυξημένων 
φορολογικών συντελεστών (από 1.1.2014 ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων 
αυξήθηκε από 10% σε 15%), καθώς και της βελτίωσης του συστήματος είσπραξης φόρων.
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Το 2015, το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε 381,1 δις λεκ (περίπου 2,7 δις ευρώ) 
σημειώνοντας αύξηση κατά 3,9% σε σχέση με το 2014. Από την άλλη πλευρά, οι δημόσιες 
δαπάνες περιορίστηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που συνέβαλε στη μείωση 
το δημοσιονομικού ελλείμματος, το οποίο το 2015 εκτιμάται ότι θα είναι κάτω του 4%.

Προτεραιότητα της αλβανικής Κυβέρνησης, σε αυτό το πεδίο, στο προσεχές διάστημα, 
είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης των 
φόρων, καθώς και η εφαρμογή μηχανισμών και διαδικασιών με σκοπό την αποφυγή στο 
μέλλον συσσώρευσης καθυστερούμενων οφειλών και ως εκ τούτου, την αποδέσμευση πόρων 
για δημόσιες επενδύσεις. Γι’ αυτούς τους λόγους και με τη χρηματοδότηση του ΔΝΤ, αναμένεται 
τα επόμενα χρόνια η σταδιακή μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου 
χρέους.

11.7. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας το 2014, το έλλειμμα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σημείωσε σημαντική επιδείνωση, καθώς διευρύνθηκε 
κατά 25,7% σε σχέση με το 2013 και εκτιμάται σε περίπου 13% του ΑΕΠ. Η διεύρυνση του 
ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών προέρχεται κυρίως από την επιδείνωση του 
εμπορικού ελλείμματος, η επίδραση του οποίου επί του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εν 
μέρει περιορίστηκε από τις εισοδηματικές ροές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Αλβανίας, το συνολικό ποσό εισροών 
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, το 2014, ανήλθε σε € 877,60 εκατ., περιορισμένο κατά 7,1%
σε σχέση με το 2013, εξ’ αιτίας κυρίως της κρίσης στις οικονομίες των χωρών της ευρω-ζώνης. 
Σημειώνεται ότι τα ακριβή στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις εκδίδονται από την 
Τράπεζα της Αλβανίας κάθε τέλος Σεπτεμβρίου του έτους, που έπεται του έτους αναφοράς.

Οι εισροές μεταναστευτικών εμβασμάτων στην Αλβανία, το 2014, ανήλθαν σε € 594,72 
εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά 8,76% σε σχέση με το 2013. Το ποσοστό αυτό αν και
σημαντικό, σε καμία περίπτωση δεν είναι ικανό να αντισταθμίσει τη θεαματική πτώση του 
2013, έτος κατά το οποίο καταγράφηκε απώλεια του 1/5 σχεδόν της αντίστοιχης αξίας του 2012. 

Σημειώνεται ότι οι εισροές μεταναστευτικών εμβασμάτων στην Αλβανία, καταγράφουν 
συνεχή πτώση από το 2008 (833,31 εκατ. €), έτος κατά το οποίο άρχισε σταδιακά η οικονομική 
κρίση στην Ελλάδα και στην Ιταλία, χώρες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό 
Αλβανών εργαζομένων μεταναστών. Δεν θα πρέπει, βεβαίως, να παραγνωρίζεται το γεγονός 
της αναμενόμενης πτωτικής τάσης των μεταναστευτικών εμβασμάτων, μετά από αρκετά χρόνια 
παραμονής των μεταναστών σε μια χώρα, καθώς σταδιακά, ενσωματώνονται στις τοπικές 
κοινωνίες και επενδύουν στη χώρα υποδοχής. 

Η συνολική συρρίκνωση των εισροών μεταναστευτικών εμβασμάτων στην Αλβανία, την 
περίοδο 2007 - 2014, είναι -37,51%. Η συμβολή των εισροών μεταναστευτικών εμβασμάτων 
στην ανάπτυξη της αλβανικής οικονομίας ήταν διαχρονικά ιδιαίτερα σημαντική και μια από τις 
κινητήριες δυνάμεις της εγχώριας ζήτησης. Τη διετία 2010 - 2011 οι εν λόγω εισροές 
αντιστοιχούσαν σε ποσοστό άνω του 7% και τα προηγούμενα έτη σε περίπου 10% του ΑΕΠ 
της χώρας. Το 2013, οι εισροές μεταναστευτικών εμβασμάτων περιορίστηκαν στο 5,57% του 
ΑΕΠ και το 2014, το αντίστοιχο ποσοστό εκτιμάται σε 6%.
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Το 2015, το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε 381,1 δις λεκ (περίπου 2,7 δις ευρώ) 
σημειώνοντας αύξηση κατά 3,9% σε σχέση με το 2014. Από την άλλη πλευρά, οι δημόσιες 
δαπάνες περιορίστηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που συνέβαλε στη μείωση 
το δημοσιονομικού ελλείμματος, το οποίο το 2015 εκτιμάται ότι θα είναι κάτω του 4%.

Προτεραιότητα της αλβανικής Κυβέρνησης, σε αυτό το πεδίο, στο προσεχές διάστημα, 
είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης των 
φόρων, καθώς και η εφαρμογή μηχανισμών και διαδικασιών με σκοπό την αποφυγή στο 
μέλλον συσσώρευσης καθυστερούμενων οφειλών και ως εκ τούτου, την αποδέσμευση πόρων 
για δημόσιες επενδύσεις. Γι’ αυτούς τους λόγους και με τη χρηματοδότηση του ΔΝΤ, αναμένεται 
τα επόμενα χρόνια η σταδιακή μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου 
χρέους.

11.7. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας το 2014, το έλλειμμα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σημείωσε σημαντική επιδείνωση, καθώς διευρύνθηκε 
κατά 25,7% σε σχέση με το 2013 και εκτιμάται σε περίπου 13% του ΑΕΠ. Η διεύρυνση του 
ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών προέρχεται κυρίως από την επιδείνωση του 
εμπορικού ελλείμματος, η επίδραση του οποίου επί του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εν 
μέρει περιορίστηκε από τις εισοδηματικές ροές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Αλβανίας, το συνολικό ποσό εισροών 
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, το 2014, ανήλθε σε € 877,60 εκατ., περιορισμένο κατά 7,1%
σε σχέση με το 2013, εξ’ αιτίας κυρίως της κρίσης στις οικονομίες των χωρών της ευρω-ζώνης. 
Σημειώνεται ότι τα ακριβή στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις εκδίδονται από την 
Τράπεζα της Αλβανίας κάθε τέλος Σεπτεμβρίου του έτους, που έπεται του έτους αναφοράς.

Οι εισροές μεταναστευτικών εμβασμάτων στην Αλβανία, το 2014, ανήλθαν σε € 594,72 
εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά 8,76% σε σχέση με το 2013. Το ποσοστό αυτό αν και
σημαντικό, σε καμία περίπτωση δεν είναι ικανό να αντισταθμίσει τη θεαματική πτώση του 
2013, έτος κατά το οποίο καταγράφηκε απώλεια του 1/5 σχεδόν της αντίστοιχης αξίας του 2012. 

Σημειώνεται ότι οι εισροές μεταναστευτικών εμβασμάτων στην Αλβανία, καταγράφουν 
συνεχή πτώση από το 2008 (833,31 εκατ. €), έτος κατά το οποίο άρχισε σταδιακά η οικονομική 
κρίση στην Ελλάδα και στην Ιταλία, χώρες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό 
Αλβανών εργαζομένων μεταναστών. Δεν θα πρέπει, βεβαίως, να παραγνωρίζεται το γεγονός 
της αναμενόμενης πτωτικής τάσης των μεταναστευτικών εμβασμάτων, μετά από αρκετά χρόνια 
παραμονής των μεταναστών σε μια χώρα, καθώς σταδιακά, ενσωματώνονται στις τοπικές 
κοινωνίες και επενδύουν στη χώρα υποδοχής. 

Η συνολική συρρίκνωση των εισροών μεταναστευτικών εμβασμάτων στην Αλβανία, την 
περίοδο 2007 - 2014, είναι -37,51%. Η συμβολή των εισροών μεταναστευτικών εμβασμάτων 
στην ανάπτυξη της αλβανικής οικονομίας ήταν διαχρονικά ιδιαίτερα σημαντική και μια από τις 
κινητήριες δυνάμεις της εγχώριας ζήτησης. Τη διετία 2010 - 2011 οι εν λόγω εισροές 
αντιστοιχούσαν σε ποσοστό άνω του 7% και τα προηγούμενα έτη σε περίπου 10% του ΑΕΠ 
της χώρας. Το 2013, οι εισροές μεταναστευτικών εμβασμάτων περιορίστηκαν στο 5,57% του 
ΑΕΠ και το 2014, το αντίστοιχο ποσοστό εκτιμάται σε 6%.
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11.8. Αξιολόγηση – κατάταξη της Αλβανίας σε Εκθέσεις Διεθνών Οργανισμών
Σύμφωνα με την τακτική Οικονομική Έκθεση 2015 της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη Ν. 

Α. Ευρώπη (South East Europe Regular Economic Report – SEE RER), που περιλαμβάνει τις 
έξι χώρες των Δ. Βαλκανίων, η εκτίμηση για το ρυθμό ανάπτυξης της Αλβανίας το 2014 είναι 
2.1% και η πρόβλεψη για το 2015 3,0%. Στην Έκθεση σημειώνεται ότι παρά την αδύναμη 
απόδοση της Ευρωζώνης και την απογοητευτική παγκόσμια ανάκαμψη, η εξωτερική ζήτηση 
υποστήριξε την ανάπτυξη της Αλβανίας, καθώς η αύξηση των εξαγωγών στάθηκε ικανή να 
αντισταθμίσει τις συνέπειες από τις καταστροφικές πλημμύρες, που έπληξαν την περιοχή το 
2014.  

2013 2014* 2015**
Αλβανία 1,4 2,1 3,0
Βοσνία - Ερζεγοβίνη 2,5 0,4 1,5
Κόσοβο 3,4 2,5 3,0
Μαυροβούνιο 2,7 1,5 3,4
πΓΔΜ 2,7 3,3 3,5
Σερβία 2,6 -2,0 -0,5
Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα   * εκτίμηση, ** πρόβλεψη

Σε αντίθεση με τις ως άνω προβλέψεις, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (EBRD) εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της αλβανικής οικονομίας το 2015 θα 
κυμανθεί στο 2,5% και στο 3% το 2016, λόγω της κρίσης της ευρωζώνης, κυρίως στην Ιταλία 
και την Ελλάδα, τους κύριους εμπορικούς εταίρους της Αλβανίας και της μείωσης των 
επενδυτικών εισροών στη χώρα.

Τον Αύγουστο του 2014, ο διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Moody’s βαθμολόγησε με Β1 τα 
ομόλογα της αλβανικής Κυβέρνησης και χαρακτήρισε «σταθερή» την αλβανική οικονομία και 
τις προοπτικές της, καθώς έλαβε υπόψη τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης που εγκρίθηκαν 
από τη νέα Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της τριετούς διευρυμένης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης με 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τη χορήγηση στην Αλβανία, τον Ιούνιο του 2014 του 
καθεστώτος της υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ε.Ε.

Ο Οίκος Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας Standard and Poor’s αναβάθμισε δυο 
φορές την αλβανική οικονομία το 2014, τον Απρίλιο, από Β- σε Β, δηλαδή από «αρνητική» σε 
«σταθερή», ως αποτέλεσμα του Κυβερνητικού προγράμματος, της συνεργασίας με το ΔΝΤ και 
των μεταρρυθμίσεων στον ενεργειακό τομέα. Τον Οκτώβριο του 2014 προχώρησε σε 
αναβάθμιση, από «σταθερή» σε Β+ «θετική». Στην αναβάθμιση της αλβανικής οικονομίας 
συνέβαλαν οι προσπάθειες διαρθρωτικής μεταρρύθμισης, συμπεριλαμβανομένης της 
ενίσχυσης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και του κράτους δικαίου. Ωστόσο, η διαφθορά και τα 
προβλήματα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, σύμφωνα με τον Standard and Poor’s, συνεχίζουν να 
επηρεάζουν αρνητικά το επιχειρηματικό κλίμα και να αποθαρρύνουν τους ξένους επενδυτές.

Τον Απρίλιο του 2015, ο Standard and Poor’s διατήρησε τη βαθμολογία της αλβανικής 
οικονομίας, προβλέποντας ρυθμό ανάπτυξης 3,9% την περίοδο 2015-2017, μείωση του χρέους
στο 60% το 2018 και μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 2% του ΑΕΠ μέχρι το 2017, 
από περίπου 5% την περίοδο 2012 -2014. 
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Τον Μάρτιο 2016, η Standard & Poor’s αναβάθμισε την αξιολόγηση της αλβανικής 
οικονομίας από Β σε Β+, αναγνωρίζοντας τις σταθερές προοπτικές της. Σύμφωνα με τη δήλωση 
του διεθνούς οίκου αξιολόγησης, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Αλβανίας βρίσκεται σε 
πτωτική πορεία που θα οδηγήσει σε σταδιακή μείωση του δημοσίου χρέους τα επόμενα 
τέσσερα χρόνια. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί από το 70% του ΑΕΠ το 2015, σε 
κάτω του 60% του ΑΕΠ το 2019. Ήδη, η Α/Κυβέρνηση έχει εξοφλήσει το χρέος προς τις 
επιχειρήσεις από την επιστροφή ΦΠΑ. Παρόλο που οι επιδόσεις, ως προς τα έσοδα, δεν ήταν 
οι αναμενόμενες το 2015, το δημοσιονομικό έλλειμμα κυμάνθηκε στο 3,8%, χαμηλότερα από το 
αναμενόμενο 4,6%, λόγω των χαμηλότερων δαπανών, κυρίως ως προς τις επενδύσεις. 
Συνεπώς, οι δημοσιονομικές επιδόσεις αναμένονται να παραμείνουν ικανοποιητικές, ενώ η 
συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις του ΔΝΤ στο πλαίσιο της Διευρυμένης Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης προστατεύει την χώρα από εξωτερικούς πιθανούς κινδύνους.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2014-2015 του Παγκόσμιου 
Οικονομικού Φόρουμ (WEF), η Αλβανία βαθμολογείται με 3,84 (με μέγιστο το 7) και 
κατατάσσεται στην 97η θέση ανάμεσα σε 144 χώρες του κόσμου, έχοντας χάσει 2 θέσεις σε 
σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ως οι πιο προβληματικοί παράγοντες για την
επιχειρηματικότητα αναγνωρίζεται η διαφθορά, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, η 
γραφειοκρατία και η φορολογία. Συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, η Αλβανία 
κατατάσσεται χαμηλότερα από όλες, ήτοι τη Βουλγαρία (54η θέση), τη Ρουμανία (59η), την 
πΓΔΜ (63η), το Μαυροβούνιο (67η), την Κροατία (77η) και τη Σερβία (94η). Η Ελλάδα 
κατατάσσεται στην 81η θέση, από την 91η τον προηγούμενο χρόνο.

Στην αντίστοιχη έκθεση του World Economic Forum 2015-2016, η Αλβανία 
βαθμολογείται με 3,9 ως προς τον Δείκτη της Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας, γεγονός που την 
κατατάσσει στην 93η θέση ανάμεσα σε 140 χώρες. Το στάδιο ανάπτυξής της χαρακτηρίζεται ότι 
οδηγείται από την αποδοτικότητα. Την χαμηλότερη βαθμολογία αποκομίζει στον 12ο πυλώνα 
του δείκτη που είναι η καινοτομία (2,8) και ακολουθεί ο 10ος πυλώνας - μέγεθος αγοράς (3,0), ο 
8ος - ανάπτυξη χρηματοοικονομικής αγοράς (3,2) και ο 9ος - τεχνολογική ετοιμότητα (3,4). Η 
υψηλότερη βαθμολογία, 6, παρατηρείται στον 4ο πυλώνα που είναι η υγεία και η πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. Αναλύοντας περαιτέρω τους παράγοντες που επηρεάζουν το δείκτη, οι πιο 
προβληματικοί στην επιχειρηματικότητα, με σειρά σπουδαιότητας, είναι το επίπεδο της 
φορολογίας, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η διαφθορά, η περιπλοκότητα των φορολογικών 
κανονισμών, η γραφειοκρατία, οι ανεπαρκείς υποδομές, η αστάθεια των πολιτικών, η φτωχή 
ηθική στην εργασία, το χαμηλά μορφωμένο εργατικό δυναμικό, το έγκλημα και η κλοπή και η 
ανεπαρκής ικανότητα για καινοτομία. Ως προς τις γειτονικές χώρες, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη 
κατατάσσεται χαμηλότερα με 3,71 (111η θέση), καθώς και η Σερβία με 3,89 (94η θέση). 
Υψηλότερα κατατάσσεται η Ελλάδα με 4,02 (81η θέση), η Κροατία με 4,07 (77η θέση), το 
Μαυροβούνιο με 4,2 (70η θέση), η ΠΓΔΜ με 4,28 (60η θέση), η Βουλγαρία και η Ρουμανία με 
4,32 (53-54η θέση) και η Τουρκία με 4,37 (51η θέση).   

Σύμφωνα με την έκθεση «Doing Business 2015» της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Αλβανία,
βελτίωσε την κατάταξή της κατά 40 θέσεις, φτάνοντας στην 68η από την 108η θέση την οποία 
κατείχε πριν από ένα χρόνο, σε σύνολο 189 χωρών, εξ’ αιτίας των θεσμικών μεταρρυθμίσεων 
και της προόδου στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η ετήσια έκθεση βασίζεται στην ανάλυση 
παραμέτρων και τις επιδόσεις σε διάφορους τομείς, όπως τη βελτίωση των κανονιστικών 
διαδικασιών, την ενίσχυση των φορέων που εργάζονται για την υποστήριξη της 
επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων και το γενικό επιχειρηματικό κλίμα. Η Αλβανία έχει 
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Τον Μάρτιο 2016, η Standard & Poor’s αναβάθμισε την αξιολόγηση της αλβανικής 
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του διεθνούς οίκου αξιολόγησης, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Αλβανίας βρίσκεται σε 
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Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2014-2015 του Παγκόσμιου 
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γραφειοκρατία και η φορολογία. Συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, η Αλβανία 
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4,32 (53-54η θέση) και η Τουρκία με 4,37 (51η θέση).   
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κατείχε πριν από ένα χρόνο, σε σύνολο 189 χωρών, εξ’ αιτίας των θεσμικών μεταρρυθμίσεων 
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βελτιώσει τρεις τομείς στο πλαίσιο της θεσμικής μεταρρύθμισης για τις επιχειρήσεις: την έναρξη 
μιας νέας επιχείρησης, την έκδοση των οικοδομικών αδειών και την καταγραφή της ακίνητης 
περιουσίας. Το επιχειρηματικό κλίμα στην Αλβανία βελτιώθηκε κατά 6,3 μονάδες, σύμφωνα με 
την έκθεση. Η Αλβανία αποδυνάμωσε την ασφάλεια του συστήματος συναλλαγών. Ακόμη και 
οι τροποποιήσεις που έγιναν στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (Securing Charges Law), δεν 
βελτίωσαν την κατάσταση στον τομέα αυτό. Επίσης, έκανε την πληρωμή φόρων πιο δαπανηρή 
για τις επιχειρήσεις με την αύξηση του φορολογικού συντελεστή εισοδήματος. 

Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση «Doing Business 2016» της Παγκόσμιας Τράπεζας, η 
Αλβανία, κατατάσσεται 97η, χειροτερεύοντας τη θέση της σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η 
εν λόγω υποβάθμιση ήταν αναμενόμενη, εξ’ αιτίας των εξελίξεων που επηρεάζουν δύο δείκτες, 
σχετικά με τις άδειες κατασκευής και τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας και με τις πληρωμές φόρων. 
Δεδομένου ότι η αναστολή των κατασκευαστικών αδειών για την εναρμόνιση με τον νέο 
πολεοδομικό σχεδιασμό ήταν προσωρινή, αναμένεται βελτίωση της κατάταξης της Αλβανίας το 
επόμενο έτος.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ιδρύματος Heritage, που εκδίδεται σε συνεργασία  
με την Wall Street Journal σχετικά με το Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας, το 2014 η Αλβανία 
κατατάχτηκε στην 54η θέση ανάμεσα σε 178 χώρες στον κόσμο απολαμβάνοντας βαθμολογία 
μεγαλύτερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο (60,3). Η ανωτέρω βαθμολογία κατατάσσει την 
Αλβανία στην κατηγορία «μετρίως ελεύθερη», με 7 όμως από τους 10 συνολικά δείκτες να 
απολαμβάνουν πολύ υψηλή βαθμολογία και να εμπίπτουν στην κατηγορία «ελεύθερη» και «ως 
επί το πλείστον ελεύθερη». Η χαμηλή συνολική βαθμολογία οφείλεται στη χαμηλή επίδοση της 
χώρας στα Δικαιώματα Ιδιοκτησίας (30), στην Ελευθερία από τη Διαφθορά (30,4) και στην 
Ελευθερία της Εργασίας (49,7) που κατατάσσονται στην τελευταία κατηγορία, ήτοι 
«καταπιεσμένη». Το 2015, ωστόσο, έπεσε από την 54η θέση στην 63η θέση παγκοσμίως και 
29η μεταξύ των 43 χωρών στην περιοχή της Ευρώπης, από την 25η θέση, το 2014.

Ο Οργανισμός Transparency International, στην 21η ετήσια έκθεση για τον Δείκτη 
Αντίληψης της Διαφθοράς για το έτος 2015, κατατάσσει την Αλβανία στην 88η θέση ανάμεσα σε 
168 χώρες, με βαθμολογία 36 όσον αφορά στην αντίληψη της διαφθοράς του δημοσίου τομέα. 
Ο Δείκτης διαμορφώνεται βάσει στοιχείων που αντλούνται από 12 έρευνες από ανεξάρτητους 
οργανισμούς και η βαθμολογία 100 αποδίδεται όπου δεν υπάρχει καθόλου διαφθορά. Από τις 
χώρες της περιοχής, η Ελλάδα και η Ρουμανία κατατάσσονται στην 58η θέση με βαθμολογία 
46, η Ιταλία στην 61η με 44 βαθμούς, το Μαυροβούνιο στην 61η θέση με 44 βαθμούς, η ΠΓΔΜ 
και η Τουρκία στην 66η θέση με 42 βαθμούς, η Βουλγαρία στην 69η θέση με 41 βαθμούς, η 
Σερβία στην 71η με 40 βαθμούς, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη στην 76η θέση με 38 βαθμούς και το 
Κόσσοβο στην 103η θέση με 33 βαθμούς.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του World Economic Forum 2014, η Αλβανία 
κατατάσσεται 69η ανάμεσα σε 138 χώρες ως προς τον Δείκτη Διευκόλυνσης Εμπορίου, με 
γενική βαθμολογία 4/7. Οι τρεις πιο προβληματικοί παράγοντες ως προς τις εξαγωγές κρίνονται 
ο εντοπισμός πιθανών αγορών, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τα τεχνικά πρότυπα στο 
εξωτερικό. Στις εισαγωγές, οι πλέον προβληματικοί παράγοντες είναι η διαφθορά στα τελωνεία, 
οι δασμοί και οι επαχθείς διαδικασίες εισαγωγής.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ιδρύματος Heritage Foundation και του περιοδικού 
Wall Street Journal, η Αλβανία βαθμολογείται με 87,6 (με 100 βαθμολογείται η πλήρως 
ελεύθερη χώρα) ως προς τον Δείκτη Ελευθερίας του Εμπορίου για το 2016, καταλαμβάνοντας 
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την 33η θέση ανάμεσα σε 177 χώρες στον κόσμο. Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει των μέσων 
δασμών σε συνάρτηση με τον όγκο εμπορίου, καθώς και βάσει των μη δασμολογικών 
εμποδίων. Η Αλβανία ανέβηκε 30 θέσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Από τις χώρες της 
περιοχής, η Βουλγαρία κατατάσσεται 6η (88 βαθμοί), η Βοσνία και Ερζεγοβίνη 36η (87 βαθμοί), 
η ΠΓΔΜ 40η (86,4 βαθμοί), το Μαυροβούνιο 54ο (84,8 βαθμοί), η Τουρκία 55η (84,4 βαθμοί), η 
Ελλάδα 59η (83 βαθμοί), η Σερβία 81η (77,8 βαθμοί) και το Κόσσοβο 112ο (70,8 βαθμοί).

Στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας «Paying Taxes 2015», η Αλβανία κατατάσσεται 
στην 131η θέση στην καταβολή των φόρων, σε σύνολο 189 χωρών. Στην Ν. Α. Ευρώπη η 
Αλβανία κατέχει τη δεύτερη χειρότερη θέση, μετά τη Σερβία, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 59η 
θέση.

11.9. Εξωτερικό εμπόριο Αλβανίας 
Η ισχυρή ανάπτυξη του εξωτερικού εμπορίου της Αλβανίας, που παρατηρήθηκε το 2014, 

δεν συνεχίστηκε και το 2015, με αποτέλεσμα ο όγκος εξωτερικού εμπορίου της Αλβανίας να 
παρουσιάσει μείωση,  σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κατά -2,51%. Η πτώση αυτή 
προέρχεται τόσο από τη μείωση των εισαγωγών όσο και μείωση των εξαγωγών. Λόγω όμως 
της υψηλότερης πτώσης των αλβανικών εξαγωγών (-4,92%) σε σχέση με τη μικρότερη μείωση 
των αλβανικών εισαγωγών (-1,40%) το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, το 2015, αυξήθηκε 
ελαφρά σε σχέση με πέρυσι (1,64%). 

Επισημαίνεται ότι την περίοδο 2014 - 2015 περιορίστηκε αισθητά το έλλειμμα του 
εμπορικού ισοζυγίου, αντίθετα, την τριετία 2013-2015 το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 
παρουσίαση σημαντική αύξηση (11,21%). 

Η σημαντική αυτή επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην 
αδυναμία των αλβανικών εξαγωγών, να διατηρήσουν την ανοδική πορεία, που παρουσίασαν το 
2014. Συγκεκριμένα, το 2015, σημείωσαν πτώση κατά -1,30% σε σχέση με το 2013. Από την 
άλλη πλευρά, το 2015, παρά τη σχετικά ελαφρώς πτωτική πορεία των εισαγωγών της Αλβανίας 
κατά   -1,40% σε σχέση με την περσινή χρονιά, την τριετία 2013-2015, οι αλβανικές εισαγωγές 
παρουσιάζουν αύξηση κατά 5,25%, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ (2013 – 2015)
(εκατ. λεκ*)

Α/ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
%

μεταβολής Α/ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
%

μεταβολής
ΟΓΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ
%

μεταβολής
ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ

%
μεταβολής

2013 246.390,64 517.377,87 763.768,51 -270.987,24
2014 255.759,01 3,80% 552.278,95 6,75% 808.037,96 5,80% -296.519,95 9,42%
2015 243.182,99 -4,92% 544.558,78 -1,40% 787.741,77 -2,51% -301.375,79 1,64%

%
2013/
2015 -1,30% 5,25% 3,14% 11,21%
Πηγή: INSTAT *  περίπου 1 euro=140λεκ

*Μέση ετήσια ισοτιμία: 2015: 1 euro = 139,74 ALL, 2014: 1 euro = 139,97 ALL, 2013: 1 euro = 140,26 ALL (Τράπεζα της 
Αλβανίας)
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την 33η θέση ανάμεσα σε 177 χώρες στον κόσμο. Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει των μέσων 
δασμών σε συνάρτηση με τον όγκο εμπορίου, καθώς και βάσει των μη δασμολογικών 
εμποδίων. Η Αλβανία ανέβηκε 30 θέσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Από τις χώρες της 
περιοχής, η Βουλγαρία κατατάσσεται 6η (88 βαθμοί), η Βοσνία και Ερζεγοβίνη 36η (87 βαθμοί), 
η ΠΓΔΜ 40η (86,4 βαθμοί), το Μαυροβούνιο 54ο (84,8 βαθμοί), η Τουρκία 55η (84,4 βαθμοί), η 
Ελλάδα 59η (83 βαθμοί), η Σερβία 81η (77,8 βαθμοί) και το Κόσσοβο 112ο (70,8 βαθμοί).

Στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας «Paying Taxes 2015», η Αλβανία κατατάσσεται 
στην 131η θέση στην καταβολή των φόρων, σε σύνολο 189 χωρών. Στην Ν. Α. Ευρώπη η 
Αλβανία κατέχει τη δεύτερη χειρότερη θέση, μετά τη Σερβία, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 59η 
θέση.

11.9. Εξωτερικό εμπόριο Αλβανίας 
Η ισχυρή ανάπτυξη του εξωτερικού εμπορίου της Αλβανίας, που παρατηρήθηκε το 2014, 

δεν συνεχίστηκε και το 2015, με αποτέλεσμα ο όγκος εξωτερικού εμπορίου της Αλβανίας να 
παρουσιάσει μείωση,  σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κατά -2,51%. Η πτώση αυτή 
προέρχεται τόσο από τη μείωση των εισαγωγών όσο και μείωση των εξαγωγών. Λόγω όμως 
της υψηλότερης πτώσης των αλβανικών εξαγωγών (-4,92%) σε σχέση με τη μικρότερη μείωση 
των αλβανικών εισαγωγών (-1,40%) το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, το 2015, αυξήθηκε 
ελαφρά σε σχέση με πέρυσι (1,64%). 

Επισημαίνεται ότι την περίοδο 2014 - 2015 περιορίστηκε αισθητά το έλλειμμα του 
εμπορικού ισοζυγίου, αντίθετα, την τριετία 2013-2015 το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 
παρουσίαση σημαντική αύξηση (11,21%). 

Η σημαντική αυτή επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην 
αδυναμία των αλβανικών εξαγωγών, να διατηρήσουν την ανοδική πορεία, που παρουσίασαν το 
2014. Συγκεκριμένα, το 2015, σημείωσαν πτώση κατά -1,30% σε σχέση με το 2013. Από την 
άλλη πλευρά, το 2015, παρά τη σχετικά ελαφρώς πτωτική πορεία των εισαγωγών της Αλβανίας 
κατά   -1,40% σε σχέση με την περσινή χρονιά, την τριετία 2013-2015, οι αλβανικές εισαγωγές 
παρουσιάζουν αύξηση κατά 5,25%, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ (2013 – 2015)
(εκατ. λεκ*)

Α/ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
%

μεταβολής Α/ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
%

μεταβολής
ΟΓΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ
%

μεταβολής
ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ

%
μεταβολής

2013 246.390,64 517.377,87 763.768,51 -270.987,24
2014 255.759,01 3,80% 552.278,95 6,75% 808.037,96 5,80% -296.519,95 9,42%
2015 243.182,99 -4,92% 544.558,78 -1,40% 787.741,77 -2,51% -301.375,79 1,64%

%
2013/
2015 -1,30% 5,25% 3,14% 11,21%
Πηγή: INSTAT *  περίπου 1 euro=140λεκ

*Μέση ετήσια ισοτιμία: 2015: 1 euro = 139,74 ALL, 2014: 1 euro = 139,97 ALL, 2013: 1 euro = 140,26 ALL (Τράπεζα της 
Αλβανίας)
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Τα 2/3 των εισαγωγών της Αλβανίας προέρχονται από έξι χώρες. Η Ιταλία παραμένει 
μακράν ο πρώτος προμηθευτής της Αλβανίας, με μερίδιο αγοράς σταθερά γύρω στο 30% κατά 
την τελευταία δεκαετία. Το 2015 οι ιταλικές εξαγωγές καταγράφουν οριακή αύξηση κατά 0,34% 
σε σχέση με πέρσυ και μερίδιο επί των συνολικών αλβανικών εισαγωγών 29,77%. Η Ελλάδα, 
αν και διαχρονικά κατείχε τη 2η θέση (μερίδιο 2014: 9,43%, 2013: 8.83%), για πρώτη φορά, 
το 2015 κατατάσσεται στην 4η θέση, λόγω της συνεχούς πτώσης των εξαγωγών της, με 
αποτέλεσμα απώλεια του μεριδίου της (μερίδιο 2015: 7,84%).   

Κατά την περίοδο 2013-2015, οι εισαγωγές από την Ιταλία και την Ελλάδα μειώθηκαν 
κατά -3,20% και -6,53% αντίστοιχα, ενώ, το ίδιο χρονικό διάστημα, οι εισαγωγές από την Κίνα 
και την Τουρκία αυξήθηκαν περισσότερο από 30% (Κίνα: 33.10% και την Τουρκία 32,94%), 
γεγονός, που αποτυπώνει την αυξανόμενη ζήτηση για φθηνότερα προϊόντα, λόγω της μείωσης 
της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Οι εισαγωγές από τη Γερμανία αυξήθηκαν επίσης 
σημαντικά την ίδια περίοδο (21,16%).  

Όπως φαίνεται στον  πίνακα που ακολουθεί, η Ιταλία (30,3%), η Κίνα (8,55%), η Τουρκία 
(8,03%), η Ελλάδα (7,84%) και η Γερμανία (6,67%) κυριαρχούν στην αλβανική αγορά, με 
συνολικό μερίδιο επί της συνολικής αξίας των εισαγόμενων προϊόντων, περίπου 60%. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ (2014 - 2015)
Κυριότεροι Προμηθευτές (εκατ. λεκ)

Α/ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
2014

Α/ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
2015

% μεταβολής
2015 / 2014

% μεριδίου
2015

% μεριδίου
2014

ΙΤΑΛΙΑ 164.419,20 164.982,60 0,34% 30,30% 29,77%
ΚΙΝΑ 40.335,41 46.566,54 15,45% 8,55% 7,30%

ΤΟΥΡΚΙΑ 39.011,46 43.721,92 12,07% 8,03% 7,06%
ΕΛΛΑΔΑ 52.058,15 42.718,06 -17,94% 7,84% 9,43%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 32.963,59 36.347,10 10,26% 6,67% 5,97%
ΣΕΡΒΙΑ 23.663,97 20.751,04 -12,31% 3,81% 4,28%

Σύνολο 
σημαντικότερων 

προμηθευτών
352.451,77 355.087,25 0,75% 65,21% 63,81%

Γενικό Σύνολο 552.278,95   544.558,78   -1,40%
Πηγή: ΙNSTAT *  περίπου. 1 ευρώ=140 λεκ

*Μέση ετήσια ισοτιμία: 2015: 1 euro = 139.74 ALL, 2014: 1 euro = 139, 97 ALL, 2013: 1 euro = 140, 26 ALL (Τράπεζα της 
Αλβανίας)

Οι κυριότερες κατηγορίες εισαγόμενων προϊόντων στην Αλβανία το 2015, σύμφωνα 
με INSTAT ήταν: (HS 27) ορυκτά καύσιμα (10,40%), (HS 84) λέβητες, μηχανές, συσκευές 
(7,99%), (HS 85) μηχανές, συσκευές και εξοπλισμός (7,15%), (HS 87) οχήματα (5,94%), (HS 
39) πλαστικά (3,64%), (HS 30)  φαρμακευτικά προϊόντα (3,55%), (HS 72) σίδηρος - χάλυβας 
(3,45%), (HS 73) τεχνουργήματα από σίδηρο - χάλυβα (3,21%), (HS 41) δέρματα και δερμάτινα 
(2,73%), (HS 62) ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης, που δεν είναι πλεκτά (2,50%).

Σύμφωνα με την INSTAT σχεδόν το 60% των αλβανικών εξαγωγών κατευθύνονται προς 
την Ιταλία και το Κοσσυφοπέδιο (8,60%). Το 2015, η Ιταλία απορρόφησε το 50.87% των 
αλβανικών εξαγωγών, το Κοσσυφοπέδιο 8,60%, ενώ η Ελλάδα εισήγαγε ένα σχετικά μικρό 
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ποσοστό της τάξης του 3,91%. Άλλοι προορισμοί για τα αλβανικά προϊόντα είναι η Ισπανία 
(5,18%), τη Μάλτα (4,61%), η Γερμανία (3,11%), η Τουρκία (2,86%) και η Κίνα (2,70%). 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ (2014 - 2015)
Κυριότεροι Πελάτες (εκατ. λεκ)

Α/ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
2014

Α/ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
2015

%
μεταβολής
2015 / 2014

% μεριδίου
2015

% μεριδίου
2014

2014
% market 

share
ΙΤΑΛΙΑ 133.046,01 123.702,91 -7,02% 50,87% 52,02%

ΚΟΣΣΟΒΟ 18.773,84 20.920,82 11,44% 8,60% 7,34%
ΙΣΠΑΝΙΑ 16.684,22 12.607,21 -24,44% 5,18% 6,52%
ΜΑΛΤΑ 15.906,14 11.209,20 -29,53% 4,61% 6,22%

ΕΛΛΑΔΑ 8.848,02 9.511,17 7,49% 3,91% 3,46%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 7.208,51 7.568,16 4,99% 3,11% 2,82%
ΤΟΥΡΚΙΑ 10.094,40 6.943,30 -31,22% 2,86% 3,95%

ΚΙΝΑ 8.737,84 6.569,88 -24,81% 2,70% 3,42%
πΓΔΜ 5.300,58 6.413,84 21,00% 2,64% 2,07%

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 3.519,59 3.374,95 -4,11% 1,39% 1,38%
Σύνολο κυριότερων 

πελατών 228.119,15 208.821,44 -8,46% 85,87% 89,19%

Γενικό Σύνολο 255.759,01   243.182,99   -4,92% 100,00% 100,00%

Πηγή: ΙNSTAT * 1 ευρώ =140 λεκ (περίπου)

Οι κυριότερες κατηγορίες εξαγόμενων προϊόντων στην Αλβανία το 2015, σύμφωνα 
με INSTAT ήταν: (HS 27) ορυκτά καύσιμα (18,59%), (HS 64) υποδήματα, γκέτες και  ανάλογα 
είδη (17.93%), (HS 62) ενδύματα και είδη ένδυσης, που δεν είναι πλεκτά (11,09%), (HS 72)
σίδηρος – χάλυβας (7,81%), (HS 61) ενδύματα και είδη ένδυσης (7,10%), (HS 26)
Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες (4,86%), (HS 25) Αλάτι, θείο, γαίες και πέτρες, ασβέστη και 
τσιμέντου (3,07%), (HS 85) Μηχανές, συσκευές και εξοπλισμός (2,90%),%),  (HS 48) Χαρτί και 
χαρτόνια (2,29%), (HS 83) Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα (2,28%).

11.10. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Αλβανία
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, που δημοσίευσε η Τράπεζα της Αλβανίας 

για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (τα ετήσια στοιχεία δημοσιεύονται στις 30/9 του επόμενου 
έτους) το ύψος του αποθέματος άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI stock) στην Αλβανία το 2014 
έφτασε τα 4.553,42 εκατ. ευρώ,  σημειώνοντας αύξηση 10,70% σε σχέση με το 2014, ενώ την 
ίδια περίοδο οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων σημείωσαν πτώση κατά 8% σε σχέση με το 
2013 και αξία 869,17 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι εφαρμόζεται νέα μεθοδολογία τήρησης και 
δημοσίευσης στατιστικών στοιχείων του εξωτερικού τομέα από το 2012, για το απόθεμα ΑΞΕ
και από το 2013 για τις ροές ΑΞΕ.
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ποσοστό της τάξης του 3,91%. Άλλοι προορισμοί για τα αλβανικά προϊόντα είναι η Ισπανία 
(5,18%), τη Μάλτα (4,61%), η Γερμανία (3,11%), η Τουρκία (2,86%) και η Κίνα (2,70%). 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ (2014 - 2015)
Κυριότεροι Πελάτες (εκατ. λεκ)

Α/ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
2014

Α/ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
2015

%
μεταβολής
2015 / 2014

% μεριδίου
2015

% μεριδίου
2014

2014
% market 

share
ΙΤΑΛΙΑ 133.046,01 123.702,91 -7,02% 50,87% 52,02%

ΚΟΣΣΟΒΟ 18.773,84 20.920,82 11,44% 8,60% 7,34%
ΙΣΠΑΝΙΑ 16.684,22 12.607,21 -24,44% 5,18% 6,52%
ΜΑΛΤΑ 15.906,14 11.209,20 -29,53% 4,61% 6,22%

ΕΛΛΑΔΑ 8.848,02 9.511,17 7,49% 3,91% 3,46%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 7.208,51 7.568,16 4,99% 3,11% 2,82%
ΤΟΥΡΚΙΑ 10.094,40 6.943,30 -31,22% 2,86% 3,95%

ΚΙΝΑ 8.737,84 6.569,88 -24,81% 2,70% 3,42%
πΓΔΜ 5.300,58 6.413,84 21,00% 2,64% 2,07%

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 3.519,59 3.374,95 -4,11% 1,39% 1,38%
Σύνολο κυριότερων 

πελατών 228.119,15 208.821,44 -8,46% 85,87% 89,19%

Γενικό Σύνολο 255.759,01   243.182,99   -4,92% 100,00% 100,00%

Πηγή: ΙNSTAT * 1 ευρώ =140 λεκ (περίπου)

Οι κυριότερες κατηγορίες εξαγόμενων προϊόντων στην Αλβανία το 2015, σύμφωνα 
με INSTAT ήταν: (HS 27) ορυκτά καύσιμα (18,59%), (HS 64) υποδήματα, γκέτες και  ανάλογα 
είδη (17.93%), (HS 62) ενδύματα και είδη ένδυσης, που δεν είναι πλεκτά (11,09%), (HS 72)
σίδηρος – χάλυβας (7,81%), (HS 61) ενδύματα και είδη ένδυσης (7,10%), (HS 26)
Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες (4,86%), (HS 25) Αλάτι, θείο, γαίες και πέτρες, ασβέστη και 
τσιμέντου (3,07%), (HS 85) Μηχανές, συσκευές και εξοπλισμός (2,90%),%),  (HS 48) Χαρτί και 
χαρτόνια (2,29%), (HS 83) Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα (2,28%).

11.10. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Αλβανία
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, που δημοσίευσε η Τράπεζα της Αλβανίας 

για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (τα ετήσια στοιχεία δημοσιεύονται στις 30/9 του επόμενου 
έτους) το ύψος του αποθέματος άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI stock) στην Αλβανία το 2014 
έφτασε τα 4.553,42 εκατ. ευρώ,  σημειώνοντας αύξηση 10,70% σε σχέση με το 2014, ενώ την 
ίδια περίοδο οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων σημείωσαν πτώση κατά 8% σε σχέση με το 
2013 και αξία 869,17 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι εφαρμόζεται νέα μεθοδολογία τήρησης και 
δημοσίευσης στατιστικών στοιχείων του εξωτερικού τομέα από το 2012, για το απόθεμα ΑΞΕ
και από το 2013 για τις ροές ΑΞΕ.
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Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Stock) στην Αλβανία 2004 - 2014 (σε εκατ. ευρώ)
Έτος 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Απόθεμα 
ΑΞΕ 614,22 865,00 1.056,98 1.829,58 2.061,15 2.261,44 2.435,97 3.399,90 3.892,90 4.113,44 4.553,42

Μεταβολή 
από 

προηγούμενο 
έτος

61,00% 40,83% 22,19% 73,10% 12,66% 9,72% 7,72% 39,57% 14,50% 5,67% 10,70%

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας
       

Εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 2004 – 2014  (σε εκατ. ευρώ)
Έτος 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Εισροές ΑΞΕ 278,39 212,56 258,61 481,13 665,15 716,91 793,33 630,35 665,78 944,76 869,17

Μεταβολή από 
προηγούμενο έτος -23,65% 21,66% 86,04% 38,25% 7,78% 10,66% -20,54% 5,62% 41,90% -8,00%

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας
       

Κατά την διάρκεια της τελευταίας 10ετίας το ύψος του συνόλου των αποθεμάτων των 
Αμέσων Ξένων Επενδύσεων αυξήθηκε ραγδαία. Από 614,22 εκατ. ευρώ το 2003, εκτοξεύθηκε 
στα 4,5 δισ. ευρώ το 2014. Ο ρυθμός ανάπτυξης των ΑΞΕ στην Αλβανία μολονότι, είναι 
αυξητικός, παρουσιάζει αυξομειώσεις, ανάλογα με τη διεθνή και την εσωτερική οικονομική 
συγκυρία. 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα, που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα, στον οποίο 
απεικονίζονται οι σημαντικότερες χώρες προέλευσης ξένων κεφαλαίων, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της περιόδου 2007 - 2014, η Ελλάδα αποτελεί μακράν τον πρώτο ξένο επενδυτή στην Αλβανία. 
Μόνο για το έτος 2011 και ενδεχομένως λόγω των επενδύσεων του Καναδά στον τομέα 
εξόρυξης υδρογονανθράκων περνάει στη δεύτερη θέση, με σχετικά μικρή διαφορά. Ωστόσο, 
ανακτά και πάλι την πρώτη θέση το επόμενο έτος, την οποία διατηρεί μέχρι και σήμερα, 
σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Το 2014, οι τρείς πρώτοι ξένοι επενδυτές στην Αλβανία 
είναι η Ελλάδα (25,68%), ο Καναδάς (16,57%) και η Ιταλία (11,56%), όπως φαίνεται και στον 
πίνακα που αποτυπώνει τα μερίδια των χωρών ως προς το συνολικό απόθεμα άμεσων ξένων 
επενδύσεων στην Αλβανία. 

Διευκρινίζεται ότι το αρνητικό ποσό, που εμφανίζεται στις λοιπές χώρες το 2013, 
οφείλεται, εν πολλοίς, στην αποεπένδυση της Τσεχίας μετά την αποχώρηση της εταιρείας 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας CEZ.
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Απόθεμα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (stock) ανά χώρα 2007 - 2014 (σε εκατ. ευρώ)

Χώρα 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 μεταβολή 
2014/2013

μερίδιο 
2014

Ελλάδα 520.56 565.61 559.93 601.05 507.45 782.01 1,093.20 1,169.41 6.97% 25.68%
Καναδάς 1 8.48 101.81 269.91 529.36 704.66 797.27 754.53 -5.36% 16.57%
Ιταλία 220.1 321.46 347.86 386.79 427.36 456.84 508.42 526.33 3.52% 11.56%
Ολλανδία 273.88 187.5 207.33 222.67 253.05 337.52 388.90 504.81 29.80% 11.09%
Τουρκία 154.05 189.7 235.12 186.66 187.78 328.69 375.26 393.62 4.89% 8.64%
Αυστρία 146.72 186.42 220.54 353.69 443.6 390.58 432.12 356.50 -17.50% 7.83%
Γερμανία 52.39 66.18 74.45 83.84 83.6 100.46 120.18 128.33 6.78% 2.82%
Κύπρος 34.32 54.1 50.34 60.13 129.2 105.79 86.34 116.53 34.97% 2.56%
Διεθνείς
Οργανισμοί 21.51 25.41 34.68 46.14 54.16 63.98 135.11 116.02 -14.13% 2.55%

ΗΠΑ 72.44 74.91 24.1 -97.72 -47.23 35.89 33.66 88.10 161.73% 1.93%
Ελβετία 13.92 136.54 108.28 68.24 543.74 395.02 97.95 81.89 -16.40% 1.80%
Γαλλία 19.4 23.96 26.21 39.87 50.99 84.91 84.51 68.49 -18.96% 1.50%

Σύνολο 10 
πρώτων 1,530.29 1,840.27 1,990.65 2,221.27 3,163.06 3,786.35 4,152.92 4,304.56 3.65% 94.53%

Λοιπές 
χώρες 299.29 220.88 270.78 214.7 236.85 106.55 -39.48 248.86 -730.34% 5.47%

Γενικό 
Σύνολο 1,829.58 2,061.15 2,261.43 2,435.97 3,399.91 3,892.90 4,113.44 4,553.42 10.70% 100.00%

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ

Μερίδια χωρών ως προς το απόθεμα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (stock)  2007 - 2014 

Χώρα 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 μεταβολή 
2014/2013

Ελλάδα 28.5% 27.4% 24.8% 24.7% 14.9% 20.1% 26.6% 25.7% -3.4%
Καναδάς 0.1% 0.4% 4.5% 11.1% 15.6% 18.1% 19.4% 16.6% -14.5%
Ιταλία 12.0% 15.6% 15.4% 15.9% 12.6% 11.7% 12.4% 11.6% -6.5%
Ολλανδία 15.0% 9.1% 9.2% 9.1% 7.4% 8.7% 9.5% 11.1% 17.3%
Τουρκία 8.4% 9.2% 10.4% 7.7% 5.5% 8.4% 9.1% 8.6% -5.2%
Αυστρία 8.0% 9.0% 9.8% 14.5% 13.0% 10.0% 10.5% 7.8% -25.5%
Γερμανία 2.9% 3.2% 3.3% 3.4% 2.5% 2.6% 2.9% 2.8% -3.5%
Κύπρος 1.9% 2.6% 2.2% 2.5% 3.8% 2.7% 2.1% 2.6% 21.9%
Δ. Οργανισμοί 1.2% 1.2% 1.5% 1.9% 1.6% 1.6% 3.3% 2.5% -22.4%
ΗΠΑ 4.0% 3.6% 1.1% -4.0% -1.4% 0.9% 0.8% 1.9% 136.4%
Ελβετία 0.8% 6.6% 4.8% 2.8% 16.0% 10.1% 2.4% 1.8% -24.5%
Γαλλία 1.1% 1.2% 1.2% 1.6% 1.5% 2.2% 2.1% 1.5% -26.8%

Σύνολο 10 
πρώτων 83.6% 89.3% 88.0% 91.2% 93.0% 97.3% 101.0% 94.5% -6.4%

Λοιπές χώρες 16.4% 10.7% 12.0% 8.8% 7.0% 2.7% -1.0% 5.5% -669.4%
Γενικό 
Σύνολο 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ
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Απόθεμα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (stock) ανά χώρα 2007 - 2014 (σε εκατ. ευρώ)

Χώρα 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 μεταβολή 
2014/2013

μερίδιο 
2014

Ελλάδα 520.56 565.61 559.93 601.05 507.45 782.01 1,093.20 1,169.41 6.97% 25.68%
Καναδάς 1 8.48 101.81 269.91 529.36 704.66 797.27 754.53 -5.36% 16.57%
Ιταλία 220.1 321.46 347.86 386.79 427.36 456.84 508.42 526.33 3.52% 11.56%
Ολλανδία 273.88 187.5 207.33 222.67 253.05 337.52 388.90 504.81 29.80% 11.09%
Τουρκία 154.05 189.7 235.12 186.66 187.78 328.69 375.26 393.62 4.89% 8.64%
Αυστρία 146.72 186.42 220.54 353.69 443.6 390.58 432.12 356.50 -17.50% 7.83%
Γερμανία 52.39 66.18 74.45 83.84 83.6 100.46 120.18 128.33 6.78% 2.82%
Κύπρος 34.32 54.1 50.34 60.13 129.2 105.79 86.34 116.53 34.97% 2.56%
Διεθνείς
Οργανισμοί 21.51 25.41 34.68 46.14 54.16 63.98 135.11 116.02 -14.13% 2.55%

ΗΠΑ 72.44 74.91 24.1 -97.72 -47.23 35.89 33.66 88.10 161.73% 1.93%
Ελβετία 13.92 136.54 108.28 68.24 543.74 395.02 97.95 81.89 -16.40% 1.80%
Γαλλία 19.4 23.96 26.21 39.87 50.99 84.91 84.51 68.49 -18.96% 1.50%

Σύνολο 10 
πρώτων 1,530.29 1,840.27 1,990.65 2,221.27 3,163.06 3,786.35 4,152.92 4,304.56 3.65% 94.53%

Λοιπές 
χώρες 299.29 220.88 270.78 214.7 236.85 106.55 -39.48 248.86 -730.34% 5.47%

Γενικό 
Σύνολο 1,829.58 2,061.15 2,261.43 2,435.97 3,399.91 3,892.90 4,113.44 4,553.42 10.70% 100.00%

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ

Μερίδια χωρών ως προς το απόθεμα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (stock)  2007 - 2014 

Χώρα 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 μεταβολή 
2014/2013

Ελλάδα 28.5% 27.4% 24.8% 24.7% 14.9% 20.1% 26.6% 25.7% -3.4%
Καναδάς 0.1% 0.4% 4.5% 11.1% 15.6% 18.1% 19.4% 16.6% -14.5%
Ιταλία 12.0% 15.6% 15.4% 15.9% 12.6% 11.7% 12.4% 11.6% -6.5%
Ολλανδία 15.0% 9.1% 9.2% 9.1% 7.4% 8.7% 9.5% 11.1% 17.3%
Τουρκία 8.4% 9.2% 10.4% 7.7% 5.5% 8.4% 9.1% 8.6% -5.2%
Αυστρία 8.0% 9.0% 9.8% 14.5% 13.0% 10.0% 10.5% 7.8% -25.5%
Γερμανία 2.9% 3.2% 3.3% 3.4% 2.5% 2.6% 2.9% 2.8% -3.5%
Κύπρος 1.9% 2.6% 2.2% 2.5% 3.8% 2.7% 2.1% 2.6% 21.9%
Δ. Οργανισμοί 1.2% 1.2% 1.5% 1.9% 1.6% 1.6% 3.3% 2.5% -22.4%
ΗΠΑ 4.0% 3.6% 1.1% -4.0% -1.4% 0.9% 0.8% 1.9% 136.4%
Ελβετία 0.8% 6.6% 4.8% 2.8% 16.0% 10.1% 2.4% 1.8% -24.5%
Γαλλία 1.1% 1.2% 1.2% 1.6% 1.5% 2.2% 2.1% 1.5% -26.8%

Σύνολο 10 
πρώτων 83.6% 89.3% 88.0% 91.2% 93.0% 97.3% 101.0% 94.5% -6.4%

Λοιπές χώρες 16.4% 10.7% 12.0% 8.8% 7.0% 2.7% -1.0% 5.5% -669.4%
Γενικό 
Σύνολο 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των άμεσων ξένων επενδύσεων 
στην Αλβανία ανά δραστηριότητα. Το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων ΑΞΕ στην Αλβανία 
αφορά στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (26%), στον τραπεζικό τομέα (17%) και στον τομέα των 
ορυχείων και λατομείων (15%). Οι τομείς αυτοί μαζί με τους τομείς της βιομηχανίας (9%) και της 
ακίνητης περιουσίας (9%) συγκεντρώνουν το 75% των ξένων άμεσων επενδύσεων. 

 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Αλβανία (stock) ανά δραστηριότητα
(σε εκατ. ευρώ)

Περιγραφή 2012 2013 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2014/2013

ΜΕΡΙΔΙΟ 
2014

Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες 752.7 1110.43 1179.67 6.24% 25.91%
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 752.62 818.22 768.09 -6.13% 16.87%
Ορυχεία και λατομεία 810.03 742.38 676.53 -8.87% 14.86%
Βιομηχανία 334.57 394.22 412.45 4.62% 9.06%
Ακίνητη περιουσία 90.3 360.61 399.9 10.90% 8.78%
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου 
και νερού

30.3 -4.28 399.46 -9433.18% 8.77%

Άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες 616.05 160.18 189.43 18.26% 4.16%
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 156.52 156.42 188.56 20.55% 4.14%
Κατασκευές 142.09 140.01 107.33 -23.34% 2.36%
Ξενοδοχεία και εστιατόρια 63.41 63.2 60.04 -5.00% 1.32%
Διεθνείς οργανισμοί 45.67 59.74 59.76 0.03% 1.31%
Μεταφορές και αποθήκευση και επικοινωνίες 36.54 46.39 39.3 -15.28% 0.86%
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 35.8 33.4 29.07 -12.96% 0.64%
Λοιπές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 18.41 19.05 25.9 35.96% 0.57%
Εκπαίδευση 6.8 12.86 17.31 34.60% 0.38%
Γεωργία, θήρα και δασοκομία 1.09 0.63 0.62 -1.59% 0.01%
Σύνολο ΑΞΕ 3,892.90 4,113.44 4,553.42 10.70% 100.00%
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας

 

Από το 2015, η Τράπεζα της Αλβανίας δεν δύναται να παρέχει πλήρη στοιχεία για τις 
άμεσες ξένες επενδύσεις ανά δραστηριότητα, καθώς δεσμεύεται από ρήτρα εμπιστευτικότητας, 
στην περίπτωση, που σε μια κατηγορία υπάγονται λιγότερες από τρεις επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, κατά το 2014, οι άμεσες 
επενδύσεις της Αλβανίας στο εξωτερικό ανήλθαν στα 76 εκ. €. Κατά το 2013, οι επενδύσεις στο 
εξωτερικό ανέρχονταν σε 22 εκ. €. Η αύξηση που σημειώθηκε είναι της τάξης του 245%.

Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
INSTAT, το 2015, ο συνολικός αριθμός των ενεργών επιχειρήσεων ξένων και μικτών 
συμφερόντων ήταν 5.010, εκ των οποίων το 68% αφορούσε επιχειρήσεις ιταλικών και 
ελληνικών συμφερόντων. Συγκεκριμένα, 2.753 (55%) ήταν ιταλικές, 675 ελληνικές (14%), 
τουρκικές 461 (9%), 411 από το Κόσοβο (8%) και 710 (14%) από άλλες χώρες, όπως φαίνεται 
στον πίνακα που ακολουθεί.
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Οι επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στην Αλβανία συγκροτούν ένα αξιοσημείωτο 
τμήμα της επιχειρηματικής κοινότητας (675, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Εγγραφής 
Επιχειρήσεων - QKR και την Αλβανική Στατιστική Υπηρεσία - INSTAT), συμβάλλοντας 
σημαντικά στην ανάπτυξη της αλβανικής οικονομίας, τα φορολογικά έσοδα, την απασχόληση, 
τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την εκπαίδευση και την ευημερία των Αλβανών πολιτών. Επίσης, 
μεγάλες ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία έχουν έντονη εξαγωγική δραστηριότητα (πχ. 
ΑΝΤΕΑ/ΤΙΤΑΝ, ANDROMEDA, MICA-KORCA/Καπνική Μιχαηλίδης), συμβάλλοντας θετικά στο 
εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της. Οι κυριότεροι τομείς στους 
οποίους δραστηριοποιούνται οι ελληνικών και ομογενειακών συμφερόντων επιχειρήσεις είναι 
οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι κατασκευές, η βιομηχανία γενικότερα, οι υπηρεσίες υγείας, οι 
τηλεπικοινωνίες, το εμπόριο, η εκπαίδευση καθώς και άλλες υπηρεσίες.

12. Αλβανία – Ευρωπαϊκή Ένωση 
Η Αλβανία απέκτησε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στις 27 Ιουνίου 2014,

έντεκα χρόνια μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2003, όπου είχε 
λάβει το καθεστώς εν δυνάμει υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην ΕΕ.  

Στις 28 Απριλίου 2009, η Αλβανία υπέβαλε αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και στις 10 Οκτωβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήθηκε τη χορήγηση στην Αλβανία 
καθεστώτος υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην ΕΕ, με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης 
βασικών μέτρων σε συγκεκριμένους  τομείς.

Στις 12 Ιουνίου 2006 υπεγράφη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) με την 
Αλβανία, η οποία  τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2009. Ένας εκ των κύριων στόχων της ΣΣΣ 
είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών. Στο πλαίσιο της ΣΣΣ, 
δημιουργείται μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου της Αλβανίας με την ΕΕ, σε συμφωνία με τη GATT 

Ενεργές επιχειρήσεις στην Αλβανία ξένων και μικτών κεφαλαίων

Χώρες 2013 2014 2015
Νέες 

επιχειρήσεις 
στο 2015

%
Μεταβολής 
2014/2015

Μερίδιο
2015

Ιταλία 1.903 2.267 2.753 486 21,44% 54,95%
Ελλάδα 616 640 675 35 5,47% 13,47%
Τουρκία 336 414 461 47 11,35% 9,20%
Κοσσυφοπέδιο 230 253 411 158 62,45% 8,20%
ΗΠΑ 142 156 152 -4 -2,56% 3,03%
Γερμανία 148 146 152 6 4,11% 3,03%
πΓΔΜ 152 135 116 -19 -14,07% 2,32%
Αυστρία 92 102 109 7 6,86% 2,18%
Ηνωμ. 
Βασίλειο 106 101 92 -9 -8,91% 1,84%

Κίνα 75 84 89 5 5,95% 1,78%
Σύνολο 3.800 4.298 5.010 712 16,57% 100,00%
Πηγή: INSTAT
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Οι επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στην Αλβανία συγκροτούν ένα αξιοσημείωτο 
τμήμα της επιχειρηματικής κοινότητας (675, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Εγγραφής 
Επιχειρήσεων - QKR και την Αλβανική Στατιστική Υπηρεσία - INSTAT), συμβάλλοντας 
σημαντικά στην ανάπτυξη της αλβανικής οικονομίας, τα φορολογικά έσοδα, την απασχόληση, 
τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την εκπαίδευση και την ευημερία των Αλβανών πολιτών. Επίσης, 
μεγάλες ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία έχουν έντονη εξαγωγική δραστηριότητα (πχ. 
ΑΝΤΕΑ/ΤΙΤΑΝ, ANDROMEDA, MICA-KORCA/Καπνική Μιχαηλίδης), συμβάλλοντας θετικά στο 
εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της. Οι κυριότεροι τομείς στους 
οποίους δραστηριοποιούνται οι ελληνικών και ομογενειακών συμφερόντων επιχειρήσεις είναι 
οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι κατασκευές, η βιομηχανία γενικότερα, οι υπηρεσίες υγείας, οι 
τηλεπικοινωνίες, το εμπόριο, η εκπαίδευση καθώς και άλλες υπηρεσίες.

12. Αλβανία – Ευρωπαϊκή Ένωση 
Η Αλβανία απέκτησε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στις 27 Ιουνίου 2014,

έντεκα χρόνια μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2003, όπου είχε 
λάβει το καθεστώς εν δυνάμει υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην ΕΕ.  

Στις 28 Απριλίου 2009, η Αλβανία υπέβαλε αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και στις 10 Οκτωβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήθηκε τη χορήγηση στην Αλβανία 
καθεστώτος υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην ΕΕ, με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης 
βασικών μέτρων σε συγκεκριμένους  τομείς.

Στις 12 Ιουνίου 2006 υπεγράφη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) με την 
Αλβανία, η οποία  τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2009. Ένας εκ των κύριων στόχων της ΣΣΣ 
είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών. Στο πλαίσιο της ΣΣΣ, 
δημιουργείται μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου της Αλβανίας με την ΕΕ, σε συμφωνία με τη GATT 

Ενεργές επιχειρήσεις στην Αλβανία ξένων και μικτών κεφαλαίων

Χώρες 2013 2014 2015
Νέες 

επιχειρήσεις 
στο 2015

%
Μεταβολής 
2014/2015

Μερίδιο
2015

Ιταλία 1.903 2.267 2.753 486 21,44% 54,95%
Ελλάδα 616 640 675 35 5,47% 13,47%
Τουρκία 336 414 461 47 11,35% 9,20%
Κοσσυφοπέδιο 230 253 411 158 62,45% 8,20%
ΗΠΑ 142 156 152 -4 -2,56% 3,03%
Γερμανία 148 146 152 6 4,11% 3,03%
πΓΔΜ 152 135 116 -19 -14,07% 2,32%
Αυστρία 92 102 109 7 6,86% 2,18%
Ηνωμ. 
Βασίλειο 106 101 92 -9 -8,91% 1,84%

Κίνα 75 84 89 5 5,95% 1,78%
Σύνολο 3.800 4.298 5.010 712 16,57% 100,00%
Πηγή: INSTAT
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και άλλες σχετικές διατάξεις του ΠΟΕ, καταργώντας όλους τους ποσοτικούς περιορισμούς και 
τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος και σταδιακά τους δασμούς στις συναλλαγές με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αλβανία κάνει χρήση της συνδυασμένης ονοματολογίας (CN) για την 
κατάταξη των εμπορευμάτων στις διεθνείς συναλλαγές. Επιπλέον, η Αλβανία, απαγορεύεται 
κατ’ αρχήν, να επιβάλει την εισαγωγή νέων τελών, περιορισμών ή μέτρων ισοδυνάμου 
αποτελέσματος στις συναλλαγές της με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οφείλει επίσης να καταργήσει 
κάθε εσωτερικό φορολογικό μέτρο ή πρακτική που εισάγει διακρίσεις, άμεσα ή έμμεσα, εις 
βάρος των προϊόντων της ΕΕ. Επιπλέον, οι εμπορικές συμφωνίες της Αλβανίας με τρίτα κράτη, 
πρέπει να ρυθμίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην οδηγούν σε διακρίσεις εις βάρος της ΕΕ.

Η ΣΣΣ προβλέπει ότι η Αλβανία θα εξασφαλίζει μη διακριτική μεταχείριση όσον αφορά 
τους όρους εργασίας, αμοιβής και απόλυσης έναντι των εργαζομένων της ΕΕ, που είναι 
εγκατεστημένοι νόμιμα στην επικράτειά της. Η σύζυγος και τα παιδιά ενός εργαζομένου της ΕΕ
που κατοικεί και απασχολείται νόμιμα στην Αλβανία έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 
κατά την περίοδο της εγκεκριμένης διαμονής του εργαζομένου. Η Αλβανία παρέχει παρόμοια 
μεταχείριση στους υπηκόους της ΕΕ, οι οποίοι απασχολούνται νομίμως στην Αλβανία και στα 
μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν μαζί τους.

Σύμφωνα με τη ΣΣΣ οι εταιρείες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα εγκατάστασης στην Αλβανία. 
Στις εταιρείες της ΕΕ χορηγείται είτε εθνική μεταχείριση ή του μάλλον ευνοούμενου κράτους, 
ανάλογα με το ποια είναι η ευνοϊκότερη. 

Επιπλέον, η ΣΣΣ προβλέπει τη σταδιακή και αμοιβαία απελευθέρωση των συναλλαγών 
στον τομέα των υπηρεσιών, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του ΠΟΕ, ειδικότερα το άρθρο 
V της GATS. Οι εταιρείες της ΕΕ που δεν είναι εγκατεστημένες στην Αλβανία θα αποκτήσουν 
σταδιακά το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών στη χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της GATS, και 
λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, την πρόοδο όσον αφορά στην προσέγγιση των νομοθεσιών στους 
διάφορους τομείς.

Στο πλαίσιο της ΣΣΣ η Αλβανία έχει δεσμευθεί για την σταδιακή απελευθέρωση, τόσο 
προς την εσωτερική, όσο και προς την εξωτερική κίνηση των κεφαλαίων, ιδίως όσον αφορά τις 
άμεσες επενδύσεις. Εξασφαλίζεται επίσης, η προστασία των επενδυτών, αναφορικά με την 
εκκαθάριση και τον επαναπατρισμό των επενδύσεων και των κερδών.

Τέλος, η ΣΣΣ περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη σταδιακή προσέγγιση της 
υφιστάμενης και μελλοντικής νομοθεσίας της Αλβανίας με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
Αλβανία ευθυγραμμίζει σταδιακά τη νομοθεσία της με το κεκτημένο (acquis), ιδίως σε κύριους 
τομείς της νομοθεσίας για την Εσωτερική Αγορά και έχει συμφωνήσει σε δεσμευτικές 
προθεσμίες για την εναρμόνιση σε τομείς όπως ο ανταγωνισμός, η πνευματική, βιομηχανική και 
εμπορική ιδιοκτησία, οι δημόσιες συμβάσεις, τα πρότυπα και η πιστοποίηση, οι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι χερσαίες μεταφορές, το εταιρικό δίκαιο, η λογιστική, η 
προστασία των καταναλωτών, η προστασία των δεδομένων, η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία και η ισότητα των ευκαιριών.

Τον Ιανουάριο του 2008 τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία της ΕΕ με την Αλβανία για την 
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Η ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλβανία είναι η 
ακόλουθη: http://eeas.europa.eu/delegations/albania/index_en.htm, όπου μεταξύ άλλων, 
μπορούν να αναζητηθούν και οι Εκθέσεις Προόδου της ΕΕ για την Αλβανία. 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτικής υποστήριξης IPA II της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, το 
οποίο ανέρχεται σε 649,4 εκατ. ευρώ, αφορά το φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της 
Αλβανίας και επικεντρώνεται κυρίως στην υποστήριξη της ανάπτυξης της δημοκρατίας και της 
χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της 
κανονιστικής μεταρρύθμισης, στην οικοδόμηση της διοικητικής ικανότητας, στη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη των υποδομών, στη γεωργία και την 
περιφερειακή και εδαφική συνεργασία. Η χρηματοδότηση της ΕΕ για έργα στην Αλβανία 
παρέχεται με τη μορφή επιχορηγήσεων, συμβάσεων και όλο και περισσότερο με τη στήριξη του 
προϋπολογισμού. Περισσότερες πληροφορίες για το IPA II στην ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/funding-by-country/albania/index_en.htm

13. Ελληνο – Αλβανικές Οικονομικές Σχέσεις
Οι διμερείς οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών χαρακτηρίζονται από μια 

αυξανόμενη δυναμική με πολλές προοπτικές βελτίωσης, τόσο στον εμπορικό τομέα όσο και στις 
επενδύσεις. Η γειτνίαση των δύο χωρών, η εύκολη πρόσβαση οδικώς, καθώς και το γεγονός 
του μεταναστευτικού ρεύματος Αλβανών πολιτών προς την Ελλάδα, τις τελευταίες δεκαετίες, 
αποτελούν σημαντικούς παράγοντες, που συμβάλλουν προς την κατεύθυνση ενίσχυσης 
επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των δυο χωρών.
 

13.1. Διμερές θεσμικό πλαίσιο
Οι διμερείς οικονομικές σχέσεις καλύπτονται από ένα ευρύ θεσμικό πλαίσιο διμερούς 

συνεργασίας, το οποίο καλύπτει ένα ευρύτατο πεδίο θεμάτων. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι 
παρακάτω Συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας Ελλάδος – Αλβανίας:

Συμφωνία Οικονομικής, Βιομηχανικής, Τεχνικής και Επιστημονικής Συνεργασίας
(Ν. 1973/91,ΦΕΚ 173 Α΄/20.11.91)
Συμφωνία Αμοιβαίας Προώθησης και Προστασίας των Επενδύσεων                          

(Ν. 2069/92, ΦΕΚ 21 Α’ /1992, ισχ. 4.1.1995)

Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος
(Ν. 2755/99, ΦΕΚ 252 Α’ /1999, ισχ. 16.12.2000)

Συμφωνία Συνεργασίας στον Ενεργειακό Τομέα
(Ν. 3541/2007, ΦΕΚ 47 Α΄/ 23.02.2007)

Συμφωνία Διεθνών Οδικών Επιβατικών και Εμπορευματικών Μεταφορών
(κυρώθηκε με το Ν. 2649/ΦΕΚ Α΄246/3-11-1998)

Συμφωνία Συνεργασίας επί Τελωνειακών Θεμάτων
(κυρ. Ν.2180/1994, ισχ. 28.08.1994)

Συμφωνία Εμπορικής Ναυτιλίας
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(κυρ. Ν.1980/1991, ΦΕΚ 186/Α/09.12.1991, ισχ. 13.05.1992)

Πρωτόκολλα Οικονομικής Συνεργασίας, 12.9.97 και 15.10.1997 και επιμέρους δανειακές 
συμβάσεις υλοποίησης του προγράμματος (συνιστούν Ελληνικό Δάνειο 20 δισ. δραχμών προς την 
Αλβανία ως ενιαίο πρόγραμμα οικονομικής υποστήριξης, με αφορμή τα γεγονότα του 1997) 

Πενταετής Συμφωνία Αναπτυξιακής Συνεργασίας
(Ν. 3098/2003, ΦΕΚ 18Α/29.01.03, Ν.2996/2002, ΦΕΚ 62 Α΄/28.03.2002 και Ν. 3530/2007, ΦΕΚ 36 
Α΄/23.02.2007 - αφορούν στο ΕΣΟΑΒ και στη χρονική επέκτασή του) 

Μνημόνιο Κατανόησης και Συνεργασίας στον τομέα Περιβαλλοντικής Προστασίας και 
Συμφωνία για την ίδρυση μόνιμης Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής για θέματα διασυνοριακών 
υδάτων, υπεγράφησαν στην Αθήνα στις 3.4.2003 και ετέθησαν σε ισχύ περί τα τέλη του 2005, με 
την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, κ. Ν. Κοτζιά, στην 
Αλβανία (Ιούλιος 2015), υπεγράφησαν τα εξής:

Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας
Κοινό Σχέδιο Δράσης στον τομέα του τουρισμού για την περίοδο 2015-2018
Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης της 
Δημοκρατίας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

13.2. Διμερές εμπόριο Ελλάδος – Αλβανίας

Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρος της Αλβανίας. 
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της α/Στατιστικής Υπηρεσία (INSTAT), το διμερές εμπόριο 
το 2015 μειώθηκε κατά -14,25% σε σχέση με πέρυσι. Λόγω όμως της αντίστοιχης αύξησης κατά 
13,90% το 2014, η συνολική μείωση κατά την περίοδο 2013-2015 είναι μόλις -2,33%. Η 
Ελλάδα, όσον αφορά στον όγκο εμπορίου, παραμένει, διαχρονικά, ο 2ος στρατηγικός 
εμπορικός εταίρος της Αλβανίας.

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ - ΕΛΛΑΔΟΣ (2013 – 2015)
(εκατ.  ALL*)

Α/ΕΞΑΓΩΓΕΣ
%

μεταβολής Α/ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
%

μεταβολής
ΟΓΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ
%

μεταβολής
ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ

%
μεταβολής

2013 7.775,60 45.699,99 53.475,59 -37.924,39
2014 8.848,02 13,79% 52.058,15 13,91% 60.906,17 13,90% -43.210,13 13,94%
2015 9.511,17 7,49% 42.718,06 -17,94% 52.229,23 -14,25% -33.206,89 -23,15%

%
μεταβολής 

τριετίας 22,32% -6,53% -2,33% -12,44%
Πηγή: INSTAT *   1 euro=140 ALL περίπου

*Μέση ετήσια ισοτιμία: 2015: 1 euro = 139.74 ALL, 2014: 1 euro = 139, 97 ALL, 2013: 1 euro = 140, 26 ALL (Τράπεζα της 
Αλβανίας)

Ο όγκος του διμερούς εμπορίου ανήλθε στο ποσό των 52.229,23 εκατ. ALL (περίπου 
373,07 εκατ. ευρώ), εκ των οποίων το 82% αφορά στις εισαγωγές ελληνικών προϊόντων στην 
Αλβανία, με συνολική αξία των 42.718,06 εκατ. ALL (περίπου 305,13 εκατ. ευρώ) και το 18% τις 
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εξαγωγές αλβανικών προϊόντων προς την Ελλάδα με αντίστοιχη αξία των 9.511.17 εκατ. ALL
(περίπου 67,94 εκατ. ευρώ). Το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει σταθερά πλεονασματικό υπέρ 
της Ελλάδας,  το οποίο το 2015 ήταν 33.206,89 εκατ. λεκ (περίπου 237 εκατ. ευρώ). Αξίζει να 
σημειωθεί ότι κατά την περίοδο 2013-2015 το εμπορικό ισοζύγιο μειώθηκε κατά -12,44% λόγω 
της αύξησης των αλβανικών εξαγωγών προς την Ελλάδα κατά 22,32% και τη μείωση των 
ελληνικών εξαγωγών στην Αλβανία κατά -6,53%.

Η μείωση του διμερούς όγκου εμπορίου, το 2015, προήλθε κυρίως, από τη σημαντική 
μείωση των εισαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Αλβανία κατά -17,94%, η οποία 
εξουδετέρωσε τις επιδόσεις του 2014, όπου είχε καταγραφεί αντιστοίχως, αύξηση κατά 13,91% 
σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Από την άλλη πλευρά, οι αλβανικές εξαγωγές στην Ελλάδα 
φαίνεται να κερδίζουν σταδιακά έδαφος, καταγράφοντας αύξηση κατά 7,49% το 2015 σε σχέση 
με το 2014. Το μερίδιο των ελληνικών εισαγωγών το 2015 επί των συνολικών α/εισαγωγών 
συρρικνώθηκε  σε σχέση με τα δυο προηγούμενα έτη (2015: 7,84%, 2014: 9,43%, 2013: 
8,83%).

Το  2015, τα κυριότερα ελληνικά προϊόντα, που εισήχθησαν στην Αλβανία,
σύμφωνα με την α/Στατιστική Υπηρεσία, ήταν: (HS 27) ορυκτά καύσιμα (12,66%), (HS 72)
σίδηρος – χάλυβας (6,87%), (HS 39) πλαστικές ύλες (6,13%), (HS 24) καπνά (4,79%), (HS 01)
ζώντα ζώα (4,43%) (HS 08) καρποί και φρούτα βρώσιμα (4,13%), (HS 48) χαρτί και χαρτόνια 
(4,08%), (HS 84) λέβητες, μηχανές, συσκευές (3,90%), (HS 20) παρασκευάσματα λαχανικών, 
φρούτων και ξηρών καρπών (3,15%), και (HS 73) τεχνουργήματα από σίδηρο - χάλυβα 
(2,70%). 

Αντίστοιχα, την ίδια περίοδο, τα κυριότερα εξαγόμενα αλβανικά προϊόντα στην 
Ελλάδα ήταν: (HS 61) ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης (19,93%), (HS 62) ενδύματα και 
συμπληρώματα ένδυσης, που δεν είναι πλεκτά (18,06%), (HS 20) παρασκευάσματα 
λαχανικών, φρούτων και ξηρών καρπών (8,41%), (HS 27) ορυκτά καύσιμα (6,06%), (HS 72)
σίδηρος – χάλυβας (6,61%), (HS 48) χαρτί και χαρτόνια (5,03%), (HS 76) αλουμίνιο και είδη 
(4,39%), (HS 24) καπνός (4,25%), (HS 07) βρώσιμα λαχανικά και δημητριακά (3,07%) και (HS 
44) ξύλο και τεχνουργήματα από ξύλο (2,99%).

Σημειώνεται ότι το 2014 ήταν το πρώτο έτος ανάπτυξης του διμερούς εμπορίου της 
Ελλάδος με την Αλβανία και ειδικώτερα των ελληνικών εξαγωγών, μετά από μια τριετία 
συνεχούς συρρίκνωσης. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η σημαντική αύξηση (13,89%) των ελληνικών 
εξαγωγών στην Αλβανία το 2014, δεν ήταν ικανή για να επανέλθουν στα επίπεδα του 2009 (66,
61 δις λεκ).

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των αλβανικών εισαγωγών από τους 
σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Αλβανίας. Την περίοδο 2011 - 2015, ενώ οι 
ελληνικές εξαγωγές προς την Αλβανία καταγράφουν σταδιακή συρρίκνωση, οι άλλοι σημαντικοί 
εμπορικοί εταίροι της Αλβανίας επιτυγχάνουν θεαματική αύξηση των εξαγωγών τους στην 
Αλβανία.
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Ελλάδος με την Αλβανία και ειδικώτερα των ελληνικών εξαγωγών, μετά από μια τριετία 
συνεχούς συρρίκνωσης. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η σημαντική αύξηση (13,89%) των ελληνικών 
εξαγωγών στην Αλβανία το 2014, δεν ήταν ικανή για να επανέλθουν στα επίπεδα του 2009 (66,
61 δις λεκ).

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των αλβανικών εισαγωγών από τους 
σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Αλβανίας. Την περίοδο 2011 - 2015, ενώ οι 
ελληνικές εξαγωγές προς την Αλβανία καταγράφουν σταδιακή συρρίκνωση, οι άλλοι σημαντικοί 
εμπορικοί εταίροι της Αλβανίας επιτυγχάνουν θεαματική αύξηση των εξαγωγών τους στην 
Αλβανία.
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Εξέλιξη αλβανικών εισαγωγών από τους σημαντικότερους προμηθευτές
2011 - 2015 (σε εκατ. λεκ)

Χώρες 2011 2012 2013 2014 2015 % μεταβολής 
2015/2011 

ΙΤΑΛΙΑ 166.045,11 168.371,71 170.445,06 164.419,20 164.983,01 -0,64%
ΚΙΝΑ 34.731,19 33.573,71 34.985,32 40.335,41 46.566,54 34,08%
ΤΟΥΡΚΙΑ 30.200,04 30.378,84 32.889,37 39.011,46 43.721,92 44,77%
ΕΛΛΑΔΑ 57.795,70 50.117,20 45.699,99 52.058,15 42.718,06 -26,09%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 31.162,50 31.937,11 30.001,76 32.963,59 36.349,16 16,64%
ΣΥΝΟΛΟ α/ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 544.003,56 528.488,63 517.377,87 552.278,95 544.581,29 0,11%

Πηγή: INSTAT - Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται ο ανταγωνισμός των ελληνικών εξαγωγών στην 
Αλβανία ανά κατηγορία εμπορευμάτων. Η Ιταλία είναι ο κυριότερος ανταγωνιστής της Ελλάδος 
στην αλβανική αγορά, καθώς πέρα από το ισχυρό μερίδιό της επί των συνολικών αλβανικών 
εισαγωγών, διαθέτει πολλά ανταγωνιστικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων και εκείνα, στα οποία 
η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως τα «τρόφιμα, ποτά και είδη καπνού», τα «ορυκτά 
καύσιμα», τα «χημικά και τα πλαστικά». Ειδικώτερα, υπογραμμίζεται ότι στην κατηγορία 
«χημικά και πλαστικά» τα ελληνικά προϊόντα ανταγωνίζονται έντονα και με τα τουρκικά και 
γερμανικά προϊόντα, ενώ ισχυρότατος είναι ο ανταγωνισμός, στην κατηγορία «δομικά υλικά και 
μέταλλα», που εισάγονται από όλους τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Αλβανίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 2014 - 2015
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (σε εκατ. λεκ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 2014 2015

%
μεταβολή

ς

%
ΜΕΡΙΔΙΟΥ  

2015 

% ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΙΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Τρόφιμα, ποτά & είδη 
καπνού 93.970,72 96.883,57 3,10% 17,79% 17,66% 13,51% 4,35% 0,60% 4,05%
Προϊόντα ξύλου & είδη από 
χαρτί 22.921,69 21.736,06 -5,17% 3,99% 31,93% 11,87% 12,68% 3,85% 3,91%
Ορυκτά, καύσιμα, ηλ. 
ενέργεια 90.225,08 60.164,49

-
33,32% 11,05% 43,10% 10,47% 1,41% 0,07% 0,78%

Χημικά & πλαστικά 
προϊόντα 72.919,15 74.923,87 2,75% 13,76% 20,06% 9,43% 8,08% 5,24% 9,04%
Δομικά υλικά και μέταλλα 70.805,13 67.521,31 -4,64% 12,40% 27,65% 9,43% 12,43% 12,67% 1,55%
Λοιπά 18.421,20 20.845,69 13,16% 3,83% 25,63% 6,59% 9,74% 18,94% 7,60%
Κλωστοϋφαντουργία & 
υποδηματ. 63.003,77 69.299,60 9,99% 12,73% 50,95% 4,36% 18,03% 13,06% 3,34%
Μηχανολ. εξοπλισμός & 
ανταλλακτικά 105.692,42 117.268,45 10,95% 21,53% 23,96% 2,41% 5,68% 16,06% 16,49%
Δέρμα & προϊόντα 
δέρματος 14.319,79 15.915,73 11,14% 2,92% 78,89% 0,60% 1,69% 4,92% 0,32%

ΣΥΝΟΛΟ 552.278,95 544.558,78 -1,40% 100,00% 30,30% 7,84% 8,03% 8,55% 6,67%

Πηγή: ΙNSTAT * 1 ευρώ =140 λεκ 
(περίπου)
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Ενημερωτικό σημείωμα, που αφορά στη διάρθρωση των ελληνικών εξαγωγών προς την 
Αλβανία, τον ανταγωνισμό από άλλες χώρες, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της αλβανικής 
αγοράς και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων και συγκεκριμένα στον παρακάτω 
σύνδεσμο:

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=43698#
Αντιστοίχως, μελέτη του Γραφείου ΟΕΥ για τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων στην 

Αλβανία και τη θέση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην αλβανική αγορά είναι 
διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=44671. Η εν λόγω 
μελέτη αφορά σε όλα τα προϊόντα των κεφαλαίων 1 έως και 24 της Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας, ήτοι περιλαμβάνει εκτός των πρωτογενών αγροτικών προϊόντων, μεταποιημένα
αγροτικά προϊόντα και παρασκευάσματα αυτών. Η μελέτη βασίσθηκε σε στατιστικά στοιχεία 
της Αλβανικής Στατιστικής Αρχής (INSTAT), και αφορά στα έτη 2011, 2012 και 2013, δεδομένου 
ότι αναλυτικά στοιχεία για το έτος 2014 δεν ήταν διαθέσιμα.

 

13.3. Ελληνική επενδυτική παρουσία στην Αλβανία
Η Ελλάδα, παρά την οικονομική κρίση, όχι μόνο διατήρησε και το 2013 την πρώτη θέση

ως προς το συνολικό απόθεμα των άμεσων ξένων επενδύσεων (stock) στην Αλβανία, την οποία 
διαχρονικά κατέχει από το 2007, με εξαίρεση το έτος 2011, αλλά αύξησε το μερίδιό της, 
υπερβαίνοντας το 25% και συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο € 1.088 εκατ. Συγκεκριμένα, το 
2013, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας, καταγράφηκε  
αύξηση των ελληνικών άμεσων επενδύσεων κατά 39,10%, σε σχέση με το 2012, όταν η 
αντίστοιχη αύξηση των συνολικών ΑΞΕ στην Αλβανία ήταν μόλις 7,57%. Η θεαματική αυτή 
αύξηση των ελληνικών ΑΞΕ οφείλεται κυρίως σε αύξηση κεφαλαίων (αγορά μεριδίων 
αλβανικών εταιρειών, δάνεια ή επενδύσεις χαρτοφυλακίου από τις μητρικές εταιρείες). 

Την ίδια περίοδο άλλες χώρες με σημαντικά ποσοστά επί των συνόλου των ΑΞΕ (stock) 
είναι ο Καναδάς (19%), η Ιταλία (12%), η Αυστρία (10%), η Ολλανδία (9%), και η Τουρκία (9%).   

Μολονότι η ελληνική οικονομία ήταν σε ύφεση τα τελευταία έξι χρόνια και οι πόροι των 
εταιρειών ήταν περιορισμένοι, οι ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία διπλασιάσθηκαν από 
το 2011 μέχρι σήμερα (2011: € 507,45 εκατομμύρια). Επίσης, οι Έλληνες επιχειρηματίες, 
παρά τις δυσκολίες και την αστάθεια στο αλβανικό επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και τη 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Αλβανία (stock)
(σε εκ. ευρώ)

Προέλευση 2013 Μεταβολή 
2013/2012 2012 Μεταβολή 

2012/2011 2011 Μεταβολή 
2011/2010 2010 2009 2008 2007

Ελλάδα 1.087,75 39,10% 782,01 54,11% 507,45 -15,57% 601,05 559,93 565,61 520,56

Γενικό 
Σύνολο 4.187,51 7,57% 3.892,89 14,50% 3.399,91 39,57% 2.435,97 2.261,43 2.061,15 1.829,58
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Ενημερωτικό σημείωμα, που αφορά στη διάρθρωση των ελληνικών εξαγωγών προς την 
Αλβανία, τον ανταγωνισμό από άλλες χώρες, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της αλβανικής 
αγοράς και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων και συγκεκριμένα στον παρακάτω 
σύνδεσμο:

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=43698#
Αντιστοίχως, μελέτη του Γραφείου ΟΕΥ για τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων στην 

Αλβανία και τη θέση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην αλβανική αγορά είναι 
διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=44671. Η εν λόγω 
μελέτη αφορά σε όλα τα προϊόντα των κεφαλαίων 1 έως και 24 της Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας, ήτοι περιλαμβάνει εκτός των πρωτογενών αγροτικών προϊόντων, μεταποιημένα
αγροτικά προϊόντα και παρασκευάσματα αυτών. Η μελέτη βασίσθηκε σε στατιστικά στοιχεία 
της Αλβανικής Στατιστικής Αρχής (INSTAT), και αφορά στα έτη 2011, 2012 και 2013, δεδομένου 
ότι αναλυτικά στοιχεία για το έτος 2014 δεν ήταν διαθέσιμα.
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Η Ελλάδα, παρά την οικονομική κρίση, όχι μόνο διατήρησε και το 2013 την πρώτη θέση

ως προς το συνολικό απόθεμα των άμεσων ξένων επενδύσεων (stock) στην Αλβανία, την οποία 
διαχρονικά κατέχει από το 2007, με εξαίρεση το έτος 2011, αλλά αύξησε το μερίδιό της, 
υπερβαίνοντας το 25% και συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο € 1.088 εκατ. Συγκεκριμένα, το 
2013, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας, καταγράφηκε  
αύξηση των ελληνικών άμεσων επενδύσεων κατά 39,10%, σε σχέση με το 2012, όταν η 
αντίστοιχη αύξηση των συνολικών ΑΞΕ στην Αλβανία ήταν μόλις 7,57%. Η θεαματική αυτή 
αύξηση των ελληνικών ΑΞΕ οφείλεται κυρίως σε αύξηση κεφαλαίων (αγορά μεριδίων 
αλβανικών εταιρειών, δάνεια ή επενδύσεις χαρτοφυλακίου από τις μητρικές εταιρείες). 

Την ίδια περίοδο άλλες χώρες με σημαντικά ποσοστά επί των συνόλου των ΑΞΕ (stock) 
είναι ο Καναδάς (19%), η Ιταλία (12%), η Αυστρία (10%), η Ολλανδία (9%), και η Τουρκία (9%).   

Μολονότι η ελληνική οικονομία ήταν σε ύφεση τα τελευταία έξι χρόνια και οι πόροι των 
εταιρειών ήταν περιορισμένοι, οι ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία διπλασιάσθηκαν από 
το 2011 μέχρι σήμερα (2011: € 507,45 εκατομμύρια). Επίσης, οι Έλληνες επιχειρηματίες, 
παρά τις δυσκολίες και την αστάθεια στο αλβανικό επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και τη 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Αλβανία (stock)
(σε εκ. ευρώ)

Προέλευση 2013 Μεταβολή 
2013/2012 2012 Μεταβολή 

2012/2011 2011 Μεταβολή 
2011/2010 2010 2009 2008 2007

Ελλάδα 1.087,75 39,10% 782,01 54,11% 507,45 -15,57% 601,05 559,93 565,61 520,56

Γενικό 
Σύνολο 4.187,51 7,57% 3.892,89 14,50% 3.399,91 39,57% 2.435,97 2.261,43 2.061,15 1.829,58
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δυσμενή οικονομική συγκυρία για την ελληνική οικονομία, παραμένουν στην αλβανική αγορά 
με δυναμική και αυξανόμενη επενδυτική παρουσία. 

Οι βασικοί οικονομικοί τομείς στους οποίους κατευθύνονται οι ελληνικές επενδύσεις 
στην Αλβανία είναι των «ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών» και «ενδιάμεσων 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών». Το 75% του συνολικού αποθέματος ελληνικών επενδύσεων 
στην Αλβανία, το 2013, αφορά στον τομέα «ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών» και το 11% τον 
τομέα «ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών» (όπως φαίνεται από τον πίνακα που 
ακολουθεί).

Ελληνικές Άμεσες Επενδύσεις στην Αλβανία (stock) ανά δραστηριότητα (σε εκ. ευρώ)

Δραστηριότητα 2012 %
2012 2013 %

2013 % Μεταβολής

Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες 488,94 62,52% 820,97 75,47% 67,91%

Ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές εργασίες 140,39 17,95% 124,64 11,46% -11,22%

Χονδρικό εμπόριο, εμπόριο προμηθειών εκτός οχημ. 54,47 6,97% 51,79 4,76% -4,92%

Αγορά ακινήτων (Real estate) 6,97 0,89% 11,61 1,07% 66,57%

Υγεία και κοινωνική εργασία 15,16 1,94% 10,84 1,00% -28,50%

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών 9,66 1,24% 9,55 0,88% -1,14%

Βιομηχανία καπνικών προϊόντων 8,82 1,13% 9,38 0,86% 6,35%

Βιομηχανία ηλεκτρικών μηχανών και μέρη αυτών 8,44 1,08% 8,58 0,79% 1,66%

Κατασκευές 18,26 2,34% 7,42 0,68% -59,36%

Σύνολο 782,01 100,00% 1.087,75 100,00% 39,10%

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας

Στην Αλβανία δραστηριοποιούνται τρεις ελληνικές τράπεζες (Alpha Bank, Εθνική 
Τράπεζα Ελλάδας και Tirana Bank, του ομίλου Τράπεζας Πειραιώς), οι οποίες, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Αλβανικής Ένωσης Τραπεζών, το 2014 κατείχαν το 16,84% της αξίας του συνόλου 
των στοιχείων ενεργητικού της αλβανικής τραπεζικής αγοράς (1,609 δις € από σύνολο 
9,558 δις €) και το 16,41% της συνολικής αξίας των καταθέσεων, ενώ το 23,35% των 
τραπεζικών καταστημάτων που λειτουργούν στη χώρα ανήκουν σε τράπεζες ελληνικών 
συμφερόντων. Επίσης, περίπου 16,78% του στελεχιακού δυναμικού του τραπεζικού τομέα στην 
Αλβανία απασχολείται σε τράπεζες ελληνικών συμφερόντων.

Πέρα από τον τραπεζικό τομέα και τις επιχειρήσεις ελληνικών και ομογενειακών 
συμφερόντων που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Αλβανία, σημαντικός αριθμός  αλβανικών 
εταιρειών αντιπροσωπεύουν ελληνικές εταιρείες, εισάγουν ελληνικά προϊόντα, διαθέτουν 
Έλληνες επικεφαλής και υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη και γενικότερα διατηρούν 
συνεργασίες με τη χώρα μας. 
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Άλλες σημαντικές επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στην Αλβανία είναι: 
• Πληροφορική: INTRACOM TELECOM ALBANIA, ADPS (INFORM – ΛΥΚΟΣ)
• Παραγωγή και εμπόριο δομικών υλικών: ANTEA Cement (ΤΙΤΑΝ), ALUMIL, SIDERAL

(ΣΙΔΕΝΟΡ)
• Βιομηχανία τροφίμων και εμπόριο: ATLAS, GJIROFARMA, PARTNER BALLKANIK
• Υπηρεσίες υγείας: νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ
• Ιχθυοκαλλιέργεια: ANDROMEDA
• Εκπαιδευτικές υπηρεσίες: NEW YORK COLLEGE TIRANA, Αρσάκειο, Όμιλος

Στρατηγάκη (διοργάνωση εξετάσεων γλωσσομάθειας του Cambridge Univeristy)
• Νομικές υπηρεσίες: Ρόκας, OPTIMA (Ναυρίδης), 
• Λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες: KSP, Ernst & Young, EUROFAST
• Άλλες υπηρεσίες TUV AUSTRIA HELLAS - Καταστήματα Αλβανίας, MSC -

Mediterranean Shipping Company, Ogilvy & Mather Albania, ΕΡΜC - Μηχανικών και 
Σύμβουλοι διαχείρισης Κινδύνων, Management Force

• Εμπόριο: Carrefour, Mobal
• Τηλεπικοινωνίες Telekom Albania - πρώην AMC (Cosmote), Vodafone, με συνολικό

μερίδιο αγοράς πάνω από 70%

Ελληνικές επιχειρήσεις, που είναι επίσης παρούσες στην αγορά της Αλβανίας μέσω 
δικαιοχρησίας (franchising) είναι οι εταιρείες JUMBO, GOODY'S, COFFEERIGHT -
ΓΡΗΓΟΡΗΣ, EVEREST. Τέλος, υπάρχουν και άλλες ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα 
εμπορίου (BSB, Dromeas, MATI MATI, FRESH LINE), εστίασης, ένδυσης, υπόδησης κλπ.

Οι κατασκευαστικές εταιρείες ΑΚΤΩΡ, ΤΕΡΝΑ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, INTRAKAT αν και έχουν 
γραφεία στην Αλβανία, πολλές από αυτές δεν έχουν, την παρούσα χρονική στιγμή, μεγάλα 
έργα. Ομοίως, οι εταιρείες πετρελαιοειδών MAMIDOIL, GLOBAL PETROLEUM βρίσκονται 
πλέον σε κατάσταση διαιτησίας ή διευθέτησης με το αλβανικό Κράτος. 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία (Μάιος 2015) του Εθνικού Κέντρου Εγγραφής 
επιχειρήσεων (QKR), συνολικά 197 νέες επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων, εκ των 
οποίων οι 114 αμιγώς ελληνικές, έχουν συσταθεί από το 2013 μέχρι σήμερα στην Αλβανία, 
καταγράφοντας αυξητική τάση. Συγκεκριμένα, το 2013 οι νέες επιχειρήσεις ελληνικών 
συμφερόντων (αμιγώς ελληνικές ή μικτές) ήταν 69, το 2014 ήταν 88 και το πρώτο τετράμηνο του 
2015 εγγράφηκαν αντίστοιχα 39 επιχειρήσεις. Οι εταιρείες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
τομέων του εμπορίου (τρόφιμα, ενδύματα, δομικά υλικά, οπτικά κλπ.) και των υπηρεσιών 
(μεταφορές, συμβουλευτικές, νομικές, μάρκετινγκ, εκπαίδευσης, επικοινωνίας, εστίασης, 
ιατρικές υπηρεσίες κλπ.). 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εταιρείες: 
• Διοργάνωση Εκθέσεων: NEW GENESIS
• Εκπαιδευτικές υπηρεσίες: CITY COLLEGE
• Διοργάνωση εκδηλώσεων: BIZΖ (SMART PRESS)
• Κατασκευές, μελέτες και δομικά υλικά: C&M Engineering, HERMES HEAVY LIFT 

ALBANIA, PANADIM (μίσθωση μηχανημάτων), Hydrowatt,  IDEAL NOVA 
(εμπορία και επεξεργασία του ξύλου και ξυλείας), KOLIOS MARBLES, 
SIDEROBETON ALBANIA
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• Νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες: ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ABC Consulting
• Εμπόριο: OPTIC STORES, GENERAL IMPEX 
• Μεταφορές: NEOPLAN (οδικές), EUROPEAN SEAWAYS (θαλάσσιες)

H εταιρεία C & M Engineering ανέλαβε από την αρχή του 2015, σε κοινοπραξία (Joint
Venture) με την ASPROFOS Engineering την εκπόνηση μελετών, για λογαριασμό της 
Γερμανικής εταιρείας E.ON Technologies GmbH, στο πλαίσιο του έργου εκπόνησης μελετών 
αδειοδότησης για την έγκριση και την άδεια κατασκευής του αγωγού διέλευσης και του 
σταθμού συμπίεσης του Διαδριατικού Αγωγού - TAP (Permit Engineering for the Construction
Approval and the Construction Permit for the Trans Adriatic Pipeline and the Compressor
Station). 

Η Κοινοπραξία των εταιρειών ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (Leader) και EuroConsultants
(Partner), ανέλαβε (15/4/2015) την εκπόνηση μελέτης διάρκειας 6 μηνών, για το σχεδιασμό της 
στρατηγικής και του χάρτη για την οδική φορολογία (επιβολή διοδίων). Το “Roads Tolling
Strategy”, θα περιλαμβάνει ανάλυση σε επίπεδο πολιτικής, καθορισμό της βέλτιστης χρήσης 
των οδικών διοδίων στο οδικό δίκτυο στην Αλβανία, καθώς και τον εντοπισμό των κατάλληλων 
δυνητικών τμημάτων του οδικού δικτύου για την επιβολή διοδίων. 

Επίσης, η Κοινοπραξία των εταιρειών ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (Leader) – PLANET ανέλαβε 
την επίβλεψη του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου επίβλεψης, κατασκευής της 
Παράκαμψης Αυλώνας», που προβλέπει την επίβλεψη της κατασκευής οδού μήκους 29 χλμ. και 
διάρκειας 30 μηνών. 

Αρχές του 2015, η εταιρεία «JV RAILCON», η οποία αποτελεί σύμπραξη των ελληνικών 
εταιρειών μελετών: ΔΡΟΜΟΣ ΑΕ, ΔΟΜΗ Α.Ε, με εξειδίκευση σε γέφυρες, ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΑΤΕ, με εξειδίκευση σε γεωτεχνικά έργα και ENVECO AE, με εξειδίκευση σε περιβαλλοντικά 
θέματα, ανέλαβε τη στρατηγική μελέτη και το σχεδιασμό του αλβανικού σιδηροδρομικού 
δικτύου. Επίσης, η εταιρεία ΕΜΠΕΙΡΙΑ A.E. με εξειδίκευση σε θέματα σήμανσης και 
σηματοδότησης, έχει αναλάβει ως υπεργολάβος. Ειδικότερα, η μελέτη περιλαμβάνει λεπτομερή 
σχεδιασμό της σιδηροδρομικής γραμμής Δυρραχίου-Τιράνων και την οικονομική αξιολόγησή 
του εν λόγω έργου, καθώς και την οικονομική μελέτη του συνόλου του σιδηροδρομικού δικτύου 
στην Αλβανία. Το έργο αποτελεί μέρος των δημοσιονομικών προβλέψεων και του σχεδιασμού 
του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για την περίοδο 2015-2017 και εντάσσεται στο 
πρόγραμμα «Σιδηροδρομικές Μεταφορές».

14. Επιχειρηματικό περιβάλλον – Κίνδυνοι και Προοπτικές 
14.1. Επιχειρηματικό περιβάλλον   

Η Αλβανία αποτελεί μια μικρή αγορά καθώς ο πληθυσμός της δεν υπερβαίνει τα 3 
εκατομμύρια κατοίκους, με  ηλικιακή σύνθεση όμως, που  χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό 
ατόμων σε παραγωγική ηλικία και ανθρώπινο δυναμικό με εμφανείς γλωσσικές και 
επαγγελματικές δεξιότητες. 

Πρόκειται για μια χώρα με χαμηλή παραγωγική βάση και ως εκ τούτου η ζήτηση για 
εισαγόμενα προϊόντα είναι μεγάλη. Η αλβανική αγορά δεν θεωρείται προστατευτική και εν 
γένει, δεν παρατηρούνται γραφειοκρατικές ή μη γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες να 
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λειτουργούν αποτρεπτικά στο εξωτερικό εμπόριο. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στα 
φυτοϋγειονομικά και κτηνιατρικά πιστοποιητικά είναι συμβατά με τα ευρωπαϊκά και συνεπώς 
δεν υφίστανται προβλήματα στον τομέα αυτό. Επίσης, σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχουν 
ιδιαίτερες προδιαγραφές για τις ετικέτες ή τη συσκευασία προϊόντων. 

Στην Αλβανία, υπάρχουν αρκετά κανάλια διανομής, αν και με μικρότερο βαθμό 
εξειδίκευσης από ότι σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο λιανικό εμπόριο υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 
εμπόρων και μικρά καταστήματα λιανικής πώλησης, μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ και 
εμπορικά κέντρα. Επίσης, υπάρχει διαφοροποίηση στα κανάλια της διανομής, ανάλογα με τον 
κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν μεγάλοι εισαγωγείς 
– διανομείς, ενώ σε άλλες η εισαγωγή προϊόντων γίνεται, είτε μέσω μικρών ανεξάρτητων 
διανομέων, είτε απ’ ευθείας από την ενδιαφερόμενη εμπορική επιχείρηση.  Σε γενικές γραμμές, 
η αγορά είναι ακόμη ανώριμη ως προς την υποστήριξη πωλήσεων, την εξυπηρέτηση των 
πελατών και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.  

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η κατανομή του πληθυσμού ανά περιφέρεια:

Κατανομή του πληθυσμού της Αλβανίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1/1/2015 1/1/2016

Πληθυσμός
2015

Πληθυσμός
2016

%
Μεταβολής 
2016/2015

%
επί 

συνόλου
Άνδρες Γυναίκες

Τίρανα 800.791 811.649 1,36% 27,69% 404.738 406.911
Φίερι 314.935 312.448 -0,79% 10,89% 159.901 152.547
Ελμπασάν 301.324 298.913 -0,80% 10,42% 152.875 146.038
Δυρράχιο 276.124 278.775 0,96% 9,55% 141.887 136.888
Κορυτσά 224.111 221.706 -1,07% 7,75% 113.040 108.666
Σκόδρα 218.470 215.483 -1,37% 7,55% 107.659 107.824
Μπεράτι 142.644 139.815 -1,98% 4,93% 92.538 90.567
Αυλώνα 183.056 183.105 0,03% 6,33% 71.289 68.526
Ντίμπερ 136.443 134.153 -1,68% 4,72% 69.089 66.524
Λέζα 136.781 135.613 -0,85% 4,73% 69.644 64.509
Κούκες 85.461 135.613 58,68% 2,95% 42.935 41.100
Αργυρόκαστρο 72.201 70.331 -2,59% 2,50% 35.731 34.600
Σύνολο 2.892.302 2.886.026 -0,22% 100,00% 1.461.326 1.424.700
Πηγή: INSTAT

Όπως προκύπτει από τα ως άνω στοιχεία, τα Τίρανα και το γειτονικό Δυρράχιο 
συγκεντρώνουν το 37,8% του συνολικού πληθυσμού της Αλβανίας (περίπου 1 εκατ. κάτοικοι 
από το σύνολο των 2,8 εκατ. κατοίκων). Επισημαίνεται ότι οι δυο αυτές πόλεις, το 2015, 
συγκέντρωσαν το ήμισυ, σχεδόν, της επιχειρηματικής δραστηριότητας (45%). Επίσης, πολλές 
ξένες επιχειρήσεις, εκ των οποίων αρκετές ελληνικές και επιχειρήσεις συμφερόντων της 
Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας είναι εγκατεστημένες σε αυτές τις δυο πόλεις.
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Όπως προαναφέρθηκε (βλ. ενότητα 13.3), σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του 
Εθνικού Κέντρου Εγγραφής επιχειρήσεων  (QKR), στην Αλβανία δραστηριοποιούνται 675,
ελληνικών συμφερόντων, επιχειρήσεις (αμιγώς ελληνικές ή μικτές), εκ των οποίων τρεις 
ελληνικές τράπεζες (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα Ελλάδας και Tirana Bank, του ομίλου της 
Τράπεζας Πειραιώς), οι οποίες κατέχουν, περίπου το 18% της αξίας του συνόλου των στοιχείων 
ενεργητικού της αλβανικής τραπεζικής αγοράς.

Όσον αφορά στην εκπροσώπηση των ελληνικών επιχειρήσεων στην Αλβανία 
σημειώνεται ότι το διμερές Ελληνο-Αλβανικό Επιμελητήριο ανέστειλε τη λειτουργία του το 2012 
και έκτοτε παραμένει ανενεργό. Ο μοναδικός ιδιωτικός φορέας, που λειτουργεί στην Αλβανία 
είναι η Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Αλβανία (Hellenic Business Association of
Albania – HBAA), η οποία ιδρύθηκε το 2003 και σήμερα εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες ελληνικές 
επιχειρήσεις στην Αλβανία.

Σημειώνεται επίσης, ότι το 2014, με πρωτοβουλία του Αλβανού Πρωθυπουργού 
συστάθηκε άτυπη κοινοβουλευτική επιτροπή για τις ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία, με 
σκοπό την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Κατά τη διάρκεια 
«Στρογγυλής Τράπεζας για τις Ελληνικές Επενδύσεις στην Αλβανία» (11/4/2014), που 
διοργανώθηκε από το Γραφείο ΟΕΥ, οι ελληνικές επιχειρήσεις είχαν την ευκαιρία να θέσουν 
στον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, κ. Ράμα, σημαντικά προβλήματα, που αντιμετωπίζουν κατά 
τη δραστηριοποίησή τους στην Αλβανία, τα οποία αποτυπώνουν τις αδυναμίες της αλβανικής
αγοράς. 

Σύμφωνα με περιοδικές έρευνες του Γραφείου ΟΕΥ στις ελληνικές επιχειρήσεις στην 
Αλβανία, καθώς και αντίστοιχες έρευνες ιδιωτικών φορέων όπως η Ένωση Ξένων Επενδυτών 
στην Αλβανία, το Αλβανο-αμερικανικό Επιμελητήριο κ.ά., οι αδυναμίες της αλβανικής αγοράς 
αφορούν κυρίως φαινόμενα διαφθοράς και άτυπης οικονομίας, πρακτικές αθέμιτου 
ανταγωνισμού, γραφειοκρατία, έλλειψη προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
έλλειψη επαρκών οργανωτικών και θεσμικών δομών, χαμηλή αποδοτικότητα της διοίκησης, της 
δικαιοσύνης, μειωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση κ.α. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα 
αναγνωρίζεται από τις επιχειρήσεις η σταδιακή βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος σε 
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. 

Η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων σε βασικούς τομείς κρίνεται απαραίτητη 
προϋπόθεση για την προσέλκυση ξένων επενδυτών στην Αλβανία. Στο πλαίσιο αυτό, η ισχυρή 
δέσμευση της αλβανικής  Κυβέρνησης στις μεταρρυθμίσεις αποτυπώνεται στο πρόσφατο
νομοθετικό πλαίσιο για τον τουρισμό, τις ζώνες οικονομικής ανάπτυξης (TEDA), τις συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και το νόμο περί στρατηγικών επενδύσεων. Επίσης, με 
την πρόσφατη θεσμοθέτηση του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου 
Επενδύσεων, επιδιώκεται η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η 
βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος για τις επενδύσεις και η προώθηση της χρηστής 
διακυβέρνησης. 

Τέλος, ενδεικτικό της πολιτικής βούλησης για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος 
στην Αλβανία, αποτελεί η κήρυξη αγώνα για την καταπολέμηση της άτυπης οικονομίας και της 
φοροδιαφυγής, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, το Σεπτέμβριο του 2015. 
Σύμφωνα με δηλώσεις του ιδίου, περίπου το ήμισυ των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται 
στην Αλβανία, δεν ήταν εγγεγραμμένες στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφής επιχειρήσεων, γεγονός 
που συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, απώλεια εσόδων στο κράτος και συνθήκες αθέμιτου  
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ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, που λειτουργούν νομίμως. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από 
την πρώτη εβδομάδα της εφαρμογής της πολιτικής αυτής, πλήθος επιχειρήσεων έσπευσε να 
εγγραφεί στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφής επιχειρήσεων. Βούληση της Κυβέρνησης είναι η 
επέκταση της πολιτικής για την καταπολέμηση της άτυπης οικονομίας και σε στοχευμένες 
υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, όπως οι εφορίες και τα τελωνεία.

14.2. Προοπτικές   
Παρά την παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση, η Αλβανία έχει καταφέρει να διατηρήσει 

σχετικά μακροοικονομική σταθερότητα και αποτελεί μια από τις αναπτυσσόμενες χώρες της 
Ευρώπης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Διεθνών Οργανισμών, η αλβανική οικονομία φαίνεται 
ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς. Παράλληλα, η αλβανική Κυβέρνηση 
επιχειρεί συστηματικά να βελτιώσει το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον, με σκοπό την 
προσέλκυση ξένων επενδυτών.

Από το 2009, που τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) της 
Αλβανίας με την ΕΕ, έχει αρχίσει η σταδιακή εναρμόνιση της νομοθεσίας της Αλβανίας με την 
νομοθεσία της ΕΕ.

Ορόσημο στην ευρωπαϊκή της προοπτική, ήταν η χορήγηση στην Αλβανία καθεστώτος
υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ τον Ιούνιο του 2014, καθώς επιταχύνεται η υιοθέτηση 
του ευρωπαϊκού κεκτημένου και ευρωπαϊκών κανόνων και προδιαγραφών σε διάφορους τομείς.

Ως εκ τούτου, η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Αλβανίας, αναμένεται να 
συμβάλει στη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω θεσμικών 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που αναμένεται να λάβουν χώρα τα προσεχή έτη και να 
αντιμετωπίσουν σταδιακά τις παθογένειες της αλβανικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Στρατηγική 2014 – 2020  για την Ανάπτυξη και την 
Ολοκλήρωση (National Strategy for Development and Integration – NSDI) περιλαμβάνει ένα 
ευρύ φάσμα τομέων προς βελτίωση όπως: η δικαιοσύνη, το οργανωμένο έγκλημα και η 
τρομοκρατία, η διαφθορά, η εδαφική μεταρρύθμιση, η κοινωνική προστασία, ο αγροτικός 
τομέας, το επιχειρηματικό περιβάλλον, η ύδρευση, τα δίκτυα μεταφορών, η ενέργεια, ο 
τουρισμός, το περιβάλλον κ.ά. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω Εθνική Στρατηγική αποτελεί τη 
βάση για την εξειδίκευση και το συντονισμό των χρηματοδοτικών Προγραμμάτων της ΕΕ, των 
Διεθνών Οργανισμών, καθώς και των Αναπτυξιακών Οργανισμών χωρών όπως η Γερμανία, η 
Σουηδία, η Ιταλία, η Αυστρία κλπ., καθώς επιδιώκεται η συμπληρωματικότητα των δράσεων 
όλων των φορέων, εθνικών και διεθνών, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας 
των προγραμμάτων.

Το Πρόγραμμα Οικονομικής Μεταρρύθμισης (Economic Reform Programme) για την 
περίοδο 2016 - 2018, περιέχει τις βασικές μεταρρυθμίσεις στις οποίες θα επικεντρωθεί η 
Α/Κυβέρνηση και συντάχθηκε κατόπιν διαβουλεύσεων με όλα τα Υπουργεία, τους κρατικούς 
φορείς, τους διεθνείς οργανισμούς και τους εταίρους αναπτυξιακής συνεργασίας, όπως η 
Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η KfW, η GIZ, το UNDP κ.α. 

Στις μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω απελευθέρωση της 
αγοράς ενέργειας, η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, η εκπόνηση της μελέτης 



Hellenic - Albanian Business Relations Index 2016 - 2017  //   271

 
 

Σελίδα 271 από 109

ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, που λειτουργούν νομίμως. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από 
την πρώτη εβδομάδα της εφαρμογής της πολιτικής αυτής, πλήθος επιχειρήσεων έσπευσε να 
εγγραφεί στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφής επιχειρήσεων. Βούληση της Κυβέρνησης είναι η 
επέκταση της πολιτικής για την καταπολέμηση της άτυπης οικονομίας και σε στοχευμένες 
υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, όπως οι εφορίες και τα τελωνεία.

14.2. Προοπτικές   
Παρά την παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση, η Αλβανία έχει καταφέρει να διατηρήσει 

σχετικά μακροοικονομική σταθερότητα και αποτελεί μια από τις αναπτυσσόμενες χώρες της 
Ευρώπης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Διεθνών Οργανισμών, η αλβανική οικονομία φαίνεται 
ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς. Παράλληλα, η αλβανική Κυβέρνηση 
επιχειρεί συστηματικά να βελτιώσει το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον, με σκοπό την 
προσέλκυση ξένων επενδυτών.

Από το 2009, που τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) της 
Αλβανίας με την ΕΕ, έχει αρχίσει η σταδιακή εναρμόνιση της νομοθεσίας της Αλβανίας με την 
νομοθεσία της ΕΕ.

Ορόσημο στην ευρωπαϊκή της προοπτική, ήταν η χορήγηση στην Αλβανία καθεστώτος
υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ τον Ιούνιο του 2014, καθώς επιταχύνεται η υιοθέτηση 
του ευρωπαϊκού κεκτημένου και ευρωπαϊκών κανόνων και προδιαγραφών σε διάφορους τομείς.

Ως εκ τούτου, η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Αλβανίας, αναμένεται να 
συμβάλει στη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω θεσμικών 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που αναμένεται να λάβουν χώρα τα προσεχή έτη και να 
αντιμετωπίσουν σταδιακά τις παθογένειες της αλβανικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Στρατηγική 2014 – 2020  για την Ανάπτυξη και την 
Ολοκλήρωση (National Strategy for Development and Integration – NSDI) περιλαμβάνει ένα 
ευρύ φάσμα τομέων προς βελτίωση όπως: η δικαιοσύνη, το οργανωμένο έγκλημα και η 
τρομοκρατία, η διαφθορά, η εδαφική μεταρρύθμιση, η κοινωνική προστασία, ο αγροτικός 
τομέας, το επιχειρηματικό περιβάλλον, η ύδρευση, τα δίκτυα μεταφορών, η ενέργεια, ο 
τουρισμός, το περιβάλλον κ.ά. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω Εθνική Στρατηγική αποτελεί τη 
βάση για την εξειδίκευση και το συντονισμό των χρηματοδοτικών Προγραμμάτων της ΕΕ, των 
Διεθνών Οργανισμών, καθώς και των Αναπτυξιακών Οργανισμών χωρών όπως η Γερμανία, η 
Σουηδία, η Ιταλία, η Αυστρία κλπ., καθώς επιδιώκεται η συμπληρωματικότητα των δράσεων 
όλων των φορέων, εθνικών και διεθνών, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας 
των προγραμμάτων.

Το Πρόγραμμα Οικονομικής Μεταρρύθμισης (Economic Reform Programme) για την 
περίοδο 2016 - 2018, περιέχει τις βασικές μεταρρυθμίσεις στις οποίες θα επικεντρωθεί η 
Α/Κυβέρνηση και συντάχθηκε κατόπιν διαβουλεύσεων με όλα τα Υπουργεία, τους κρατικούς 
φορείς, τους διεθνείς οργανισμούς και τους εταίρους αναπτυξιακής συνεργασίας, όπως η 
Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η KfW, η GIZ, το UNDP κ.α. 

Στις μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω απελευθέρωση της 
αγοράς ενέργειας, η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, η εκπόνηση της μελέτης 
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σκοπιμότητας για την κατασκευή και αναβάθμιση του Διαδρόμου Αδριατικής - Ιονίου, η
βελτίωση των υποδομών στο λιμάνι του Δυρραχίου, η βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου για 
τα ευρυζωνικά δίκτυα, ο αναδασμός της γεωργικής γης, η τυποποίηση του τουριστικού τομέα, η 
εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για τη μείωση των επισφαλών δανείων στο τραπεζικό σύστημα, 
η μείωση των εμποδίων για τις επιχειρήσεις και η διευκόλυνση του εμπορίου, η εφαρμογή των 
πρόσφατων νομικών αλλαγών για την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων κ.α.

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, τα προσεχή χρόνια αναμένεται να υλοποιηθούν 
μεγάλα έργα υποδομής, καλύπτοντας σε σημαντικό βαθμό το έλλειμμα υποδομών της χώρας, 
καθώς και διάφορα προγράμματα, με τη συγχρηματοδότηση τόσο της ΕΕ, όσο και Διεθνών 
Οργανισμών, καθώς και λοιπών φορέων Αναπτυξιακής Συνεργασίας, δημιουργώντας
παράλληλα αντίστοιχες επιχειρηματικές ευκαιρίες, σε τομείς όπως: κατασκευές, ενέργεια, 
αγροτικός τομέας, μεταποίηση τροφίμων, ύδρευση, δίκτυα μεταφορών, τουρισμός, περιβάλλον, 
ψηφιακές τεχνολογίες, εκπαίδευση κλπ. 

Ειδικώτερα, επισημαίνεται ότι στις άμεσες προτεραιότητες της αλβανικής Κυβέρνησης
είναι η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και του τομέα του τουρισμού, οι οποίοι βρίσκονται σε 
πρώιμο στάδιο, καθώς επίσης και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης,
γεγονός που αναμένεται να δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης επιχειρηματικών 
συνεργασιών.

Μια επίσης βασική πρόκληση είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 
της χώρας, όσον αφορά στις δεξιότητες, τις ικανότητες και τα προσόντα σύμφωνα με τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας, γεγονός που δημιουργεί περαιτέρω επιχειρηματικές ευκαιρίες 
στον τομέα της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Συνεπώς, στο άμεσο μέλλον, αναμένεται να υπάρξουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και 
προοπτικές ανάπτυξης των διμερών εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων με την Ελλάδα, 
ιδίως σε τομείς όπου η χώρα μας διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα, αρκεί να ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες της αγοράς. 

14.3. Γιατί να δραστηριοποιηθεί μια ελληνική επιχείρηση στην Αλβανία   
Οι διμερείς οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών χαρακτηρίζονται από μια 

αυξανόμενη δυναμική με πολλές προοπτικές βελτίωσης, τόσο στον εμπορικό τομέα όσο και στις 
επενδύσεις. Το διμερές οικονομικό και εμπορικό θεσμικό πλαίσιο μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας 
καλύπτει ένα σημαντικό εύρος τομέων, γεγονός που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών
συνεργασιών. Η Ελλάδα αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Αλβανίας 
και τον πρώτο ξένο επενδυτή. 

Για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν στη γειτονική 
αλβανική αγορά υπάρχουν σημαντικές προοπτικές. Η γειτνίαση των δύο χωρών, η εύκολη 
πρόσβαση οδικώς και το μεταναστευτικό ρεύμα Αλβανών πολιτών προς την Ελλάδα τις 
τελευταίες δεκαετίες, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν προς την 
κατεύθυνση ενίσχυσης επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των δυο χωρών.

Συγκεκριμένα, το μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα των προηγούμενων ετών προς την 
Ελλάδα, έχει δημιουργήσει ένα πληθυσμό μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου, ο οποίος έχει 
κατά καιρούς, ζήσει, εργασθεί ή σπουδάσει στην Ελλάδα και ως εκ τούτου έχει εξοικειωθεί με 

 
 

Σελίδα 273 από 109

τις ελληνικές καταναλωτικές και διατροφικές συνήθειες, καθώς και γενικότερα με τα ελληνικά 
προϊόντα και υπηρεσίες, τις οποίες θα επέλεγε να καταναλώνει και στη χώρα του, εφ’ όσον 
μπορεί να εντοπίσει στην τοπική αγορά. Πρόκειται για ένα δυνητικό καταναλωτικό κοινό για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις, που επιθυμούν να εξάγουν στην Αλβανία. Η χρήση της ελληνικής 
γλώσσας είναι πολύ διαδεδομένη, ιδίως στη Νότια Αλβανία και αυτό βοηθάει στην επικοινωνία 
και την εξοικείωση με τον δυνητικό συνεργάτη.

Η εγγύτητα των δύο χωρών σε συνδυασμό με τη χαμηλή φορολογία και το φθηνό 
εργατικό δυναμικό (ο βασικός μηνιαίος μισθός είναι περίπου 155 ευρώ, βλ. σχετ. κεφάλαιο 5.4)
αποτελούν επίσης, σημαντικά κριτήρια για την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων στην Αλβανία 
από ελληνικές επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού 
χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό ατόμων σε παραγωγική ηλικία. Βεβαίως, στα ανωτέρω, θα 
πρέπει να συνεκτιμηθεί η σταθερή αναπτυξιακή οικονομική πορεία της Αλβανίας, η οποία τα 
επόμενα έτη εκτιμάται ότι θα αναπτύσσεται με ρυθμούς γύρω στο 3%, παρά την οικονομική 
κρίση, που πλήττει τις γειτονικές της χώρες και δυο από τους σημαντικότερους εμπορικούς της 
εταίρους, την Ιταλία και την Ελλάδα.

Η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, οι εκτιμήσεις για  σταθερή αναπτυξιακή 
οικονομική πορεία τα επόμενα χρόνια, καθώς και ο σχεδιασμός για ανάπτυξη υποδομών, 
ενισχύουν τις προσδοκίες στον επιχειρηματικό κόσμο για περαιτέρω ανάπτυξη επιχειρηματικών 
ευκαιριών. 

14.4. Ιδιαιτερότητες της αγοράς
Επισημαίνεται ότι στην Αλβανία δεν εκδίδονται αξιόπιστοι επαγγελματικοί –

επιχειρηματικοί οδηγοί, ενώ και η χρήση διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραμένει 
περιορισμένη, ιδιαίτερα εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Επιπλέον, δεν είναι υποχρεωτική 
η εγγραφή των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια, ενώ είναι σύνηθες το φαινόμενο, το 
αντικείμενο της δραστηριότητας των αλβανικών επιχειρήσεων, κατά την εγγραφή τους στο 
Εμπορικό Μητρώο, να εμφανίζεται αρκετά ευρύ. Είναι σύνηθες επίσης, αρκετές αλβανικές 
επιχειρήσεις να εισάγουν και να εμπορεύονται ευρεία γκάμα προϊόντων, τα οποία ενδέχεται να 
μην εντάσσονται στην ίδια γενική κατηγορία, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τον 
εντοπισμό των κατάλληλων εταιρειών. Τα ανωτέρω δυσχεραίνουν την ανεύρεση πιθανών 
συνεργατών.

Επίσης, δεν υφίσταται επίσημος φορέας για την άντληση πληροφοριών ως προς την 
οικονομική κατάσταση και τη φερεγγυότητα των αλβανικών εταιρειών, δεδομένου ότι δεν 
επιβάλλεται η  υποχρέωση δημοσίευσης των ισολογισμών μιας εταιρείας.

Για την επικοινωνία χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά η κινητή τηλεφωνία, η 
διείσδυση της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό σχεδόν 200%, έναντι 10% μόνο της σταθερής 
τηλεφωνίας. Ο αριθμός των συνδρομών κινητών τηλεφώνων στη χώρα εκτιμάται σήμερα σε 5,3 
εκατ., δηλαδή μεγάλο ποσοστό διαθέτει πάνω από ένα κινητό. Διαπιστώνονται συχνές αλλαγές 
στα στοιχεία επιχειρήσεων (δ/νσεις, αριθμούς τηλεφώνων, ιδιοκτήτες – αρμόδιους κ.λπ.), για 
τις οποίες οι εταιρείες δεν ενημερώνουν το Εθνικό Κέντρο Εγγραφής (QKR).

Συνιστάται σε κάθε περίπτωση επιτόπια επίσκεψη και γνωριμία με εισαγωγείς και 
δυνητικούς συνεργάτες, αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία, κατά προτίμηση στην 
αλβανική γλώσσα, για καθορισμό συνάντησης.
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Όσον αφορά στο προφίλ του Αλβανού καταναλωτή, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα 
τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια ταχεία αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά του 
αλβανικού πληθυσμού και του τρόπου ζωής λόγω της οικονομικής ανάπτυξης, της βελτίωσης 
του βιοτικού επιπέδου, της γρήγορης αστικοποίησης, που συνέβαλε στη δημιουργία 
καταναλωτών αστικής τάξης μεσαίου εισοδήματος. Ειδικώτερα, η σταδιακή ανάπτυξη του 
λιανικού εμπορίου, η εμφάνιση αλυσίδων μεγάλων σουπερμάρκετ και εμπορικών κέντρων, 
συνέβαλαν στην αλλαγή καταναλωτικών προτιμήσεων με κριτήριο την ποιότητα και τη μόδα για 
τα μεσαία εισοδήματα και τη χαμηλή τιμή για τα χαμηλά εισοδήματα.
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15. Διεθνείς Εκθέσεις
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 2016

Αρ. Διοργανωτής Τίτλος έκθεσης Ημερομηνία Χώρος

1.

EXPO CITY ALBANIA
Αutostrada Tirane-Durres, km 8
Tel.: 00355 4 2387 080
Email: info@expocity.al
www.expocity.al 

Ευτυχισμένο ζευγάρι 28-31
Ιανουαρίου

2016

Expo City

2.

ALBEXPO GROUP
Rr. Jan Kukuzel, Pall.3
Dyqani 1, Τirane, ALBANIA
Mobile: 00355 692099 997
00355 692061 300
E-mail: info@albexpo.com
E-mail: albrelax@albexpo.com

Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 5-6
Φεβρουαρίου

2016

Pallati i 
Kongreseve

3.

EVENT MARKET
Rruga Barrikadave, Qendra tregtare 
17 Nentori
Tel.Fax: 00355 44 52 30 86
Mobile: 00355 69 40 288 58
Email: strazimiri@horeca.al
Mobile: 00355 67 23 51 664
Email: fdajca@horeca.al
Email: info@horeca.al
www.horeca.al

Εκδήλωση Γάμου Αλβανία 03-06
Μαρτίου 2016

Tirana Expo 
Centre

4.

EVENT MARKET
Rruga Barrikadave
Qendra tregtare 17 Nentori
Tel./Fax: 00355 44 52 30 86
Mobile: 00355 69 40 288 58
Email: strazimiri@horeca.al
Mobile: 00355 67 23 51 664
Email: info@horeca.al
www.horeca.al

Έκθεση Ho.Re.Ca. 03-06
Μαρτίου 2016

Tirana Expo 
Centre

5.

ALBEXPO GROUP
Rr. Jan Kukuzel, Pall.3
Dyqani 1, Τirane, ALBANIA
Mobile: 00355 692099 997
00355 692061 300
E-mail: info@albexpo.com
E-mail: albrelax@albexpo.com

Διεθνής Έκθεση 
Επιπλοποιίας

"Αλβανία 2016"

11-14
Μαρτίου 2016

Pallati i 
Kongreseve

6.

EXPO CITY ALBANIA
Αutostrada Tirane-Durres, km 8
Tel.: 00355 4 2387 080
Email: info@expocity.al
www.expocity.al 

Lifestyle & Fashion 17-20
Μαρτίου 2016

Expo City

7.

PRESPA INVEST
Rruga Gjergj Balshaj, Prane Ura 
Kamëz, Tiranë, Albania
Tel.: 00355 4 235 7900
Mobile: 00355 692020264
info@prespa-invest.com

Medical Expo 25-27
Μαρτίου 2016

Tirana Expo 
Centre
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Αρ. Διοργανωτής Τίτλος έκθεσης Ημερομηνία Χώρος

8.

NEW GENESIS
Vouliagmenis 312, Ag. Dimitriou, 
Athens, 173 43 GREECE 
Tel.: 0030 210 9764118
Email: ntheologiti@newgenesis.gr
www.newgenesis.gr

Construction -
Klimathermika 2016

01-03 Prill 
2016

Pallati i
Kongreseve

9.

EXPO CITY ALBANIA
Αutostrada Tirane-Durres, km 8
Tel.: 00355 4 2387 080
Email: info@expocity.al
www.expocity.al 

Go Pro 01-03
Απριλίου

2016

Expo City

10.

EXPO CITY ALBANIA
Αutostrada Tirane-Durres, km 8
Tel.: 00355 4 2387 080
Email: info@expocity.al
www.expocity.al 

Διεθνή Έκθεση, τουρισμός 
& ψυχαγωγία

21-24
Απριλίου

2016

Expo City

11.
ENTI KOMBËTAR RURAL
Email: contact@ekr.al
www.ekr.al

Διεθνής Έκθεση Ανατολικής 
Ευρώπης

Agrobiznes 2016

12-16 Μαΐου
2016

Pallati i 
Kongreseve

12.

PRESPA INVEST
Rruga Gjergj Balshaj, Prane Ura 
Kamëz, Tiranë, Albania
Tel.: 00355 4 235 7900
Mobile: 00355 692020264
info@prespa-invest.com

Auto Moto Show 26-29 Μαΐου
2016

Tirana Expo 
Centre

13.

EXPO CITY ALBANIA
Αutostrada Tirane-Durres, km 8
Tel.: 00355 4 2387 080
Email: info@expocity.al
www.expocity.al 

Έκθεση ασφαλείας 26-29 Μαΐου
2016

Expo City

14.

EXPO VISION ALBANIA
Tirana, Albania 
Rruga Thanas Ziko, NR. 65/1 
Tel.: 00355 4 2227 730
00355 4 2241 881
Mobile: 00355 692087732
Email:expovisionalbania@gmail.com

Έκθεση Εργασίας 28-30 Μαΐου
2016

Pallati i 
Kongreseve

15.
VIS ALBANIA
“VIS ALBANIA” ASSOCIATION
Tel.: 00355 4 2405 951
Email: vistirana@albaniaonline.net

TERRA MADRE BALKANI 2-5 Ιουνίου
2016

Sheshi Nënë
Tereza

16.

EXPO CITY ALBANIA
Αutostrada Tirane-Durres, km 8
Tel.: 00355 4 2387 080
Email: info@expocity.al
www.expocity.al 

Έτοιμοι για το σχολείο 1-4
Σεπτεμβρίου

2016

Expo City

17.

EXPO CITY ALBANIA
Αutostrada Tirane-Durres, km 8
Tel.: 00355 4 2387 080
Email: info@expocity.al
www.expocity.al

Auto Mania Expo Show 9-11
Σεπτεμβρίου

2016

Expo City
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Αρ. Διοργανωτής Τίτλος έκθεσης Ημερομηνία Χώρος

18.

EXPO CITY ALBANIA
Αutostrada Tirane-Durres, km 8
Tel.: 00355 4 2387 080
Email: info@expocity.al
www.expocity.al 

Shape your Brand
Διαμορφώστε τα Brand σας

22-25
Σεπτεμβρίου

2016

Expo City

19.

EXPO CITY ALBANIA
Αutostrada Tirane-Durres, km 8
Tel.: 00355 4 2387 080
Email: info@expocity.al
www.expocity.al 

Real Estate & Architecture 6-9
Οκτωβρίου

2016

Expo City

20.

PRESPA INVEST
Rruga Gjergj Balshaj, Prane Ura 
Kamëz, Tiranë, Albania
Tel.: 00355 4 235 7900
Mobile: 00355 692020264
info@prespa-invest.com

Ενέργεια & 
Κατασκευαστική, 2016 

27-29
Οκτωβρίου

2016

Tirana Expo 
Centre

21.

EXPO CITY ALBANIA
Αutostrada Tirane-Durres, km 8
Tel.: 00355 4 2387 080
Email: info@expocity.al
www.expocity.al 

Έκθεση υγείας 27-30
Οκτωβρίου

2016

Expo City

22.

SHOQATA E BOTUESVE 
SHQIPTARË
Rruga: “Frederik Shiroka”, Nr. 31, 
Tiranë, P.O. Box 1441
Tel: 00355 4 22 51 344, 22 36 635 
Mobile: 00355 692048503
www.shbsh.al

Έκθεση Βιβλίου "Τίρανα 
2016"

9-13
Νοεμβρίου

2016

Pallati i 
Kongreseve

23.

EXPO CITY ALBANIA
Αutostrada Tirane-Durres, km 8
Tel.: 00355 4 2387 080
Email: info@expocity.al
www.expocity.al 

Μεσόγειο,  Φεστιβάλ 
Τροφιμών & Ποτών 

17-20
Νοεμβρίου

2016

Expo City

24.

KLIK EXPO GROUP
Blvd. Deshmoret e Kombit, Rogner 
Europapark, Tirana, Albania
Tel: 00355 42 274210; 274212; 
236380;
Fax: 00355 42 274211
E-mail: 
ana.kajana@tiranainternationalfair.co
m
email:info@klikekspogroup.com
www.klikekspogroup.com

Διεθνής Έκθεση Τιράνων 24-28
Νοεμβρίου

2016

Pallati i 
Kongreseve

25.
BLUE ART Μια Συλλογή για πάθος 11-20

Δεκεμβρίου
2016

Muzeu Historik 
Kombëtar

26.

PRESPA INVEST
Rruga Gjergj Balshaj, Prane Ura 
Kamëz, Tiranë, Albania
Tel.: 00355 4 235 7900
Mobile: 00355 692020264
info@prespa-invest.com

Έκθεση του τέλους του 
έτους 

25-30
Δεκεμβρίου

2016

Tirana Expo 
Centre
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Muzeu Historik 
Kombëtar

26.

PRESPA INVEST
Rruga Gjergj Balshaj, Prane Ura 
Kamëz, Tiranë, Albania
Tel.: 00355 4 235 7900
Mobile: 00355 692020264
info@prespa-invest.com

Έκθεση του τέλους του 
έτους 

25-30
Δεκεμβρίου

2016

Tirana Expo 
Centre
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16. Χρήσιμες Διευθύνσεις
O κατάλογος που ακολουθεί είναι ενδεικτικός. Ο πλήρης κατάλογος χρήσιμων 

διευθύνσεων του Γραφείου ΟΕΥ είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad2C824Useful_Contacts_2016.pdf

Ελληνικές Αρχές

Πρεσβεία της Ελλάδας                                                                                                                                       
Rr. Frederik Shiroka, Nr.3, 1000 Tirana, Albania
Τηλ.: +355 4 2274668-9, 2274670
Fax: +355 4 2234290
Email: gremb.tir@mfa.gr
www.mfa.gr/tirana

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων                                                                                                                                                        
Rr. Ibrahim Rugova, Nr.5, Sky Tower, Tirana, Albania                                                                                                                                    
Τηλ.:+355 4 2228980, 2247323, 2247324                                                                                                                                 
Fax: +355 4 2228979                                                                                                                                                          
Email: ecocom-tirana@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/al51

Προξενικό Γραφείο Τιράνων                                                                                                                                                             
Rr. Frederik Shiroka, Nr.3, 1000 Tirana, Albania
Τηλ.: +3554 2274644-5
Fax: +3554 2234443
Email: grcon.tir@mfa.gr
                   
Γενικό Προξενείο στο Αργυρόκαστρο                                                                                                                            
Sheshi I Cercizit, Gjirokaster, Albania
Τηλ.: +355 8 4263804, 4263091, 4262010
Fax: +355 8 4268141                                                                                                                                                          
Email: grgencon.arg@mfa.gr

Γενικό Προξενείο στην Κορυτσά                                                                                                                                  
Pavlo Katro 4, Korca, Albania
Τηλ.: +355 8 2252888-9
Fax: +355 8 2245052                                                                                                                                                     
Email: grgencon.kor@mfa.gr
http://www.ypex.gov.gr/korytsa
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Χρήσιμα τηλέφωνα

Αστυνομικό Τμήμα Κακαβιάς 003 026570 51202, 51230
Τελωνειακός Σταθμός Κακαβιάς 003 026570 51100, 51102
Αστυνομικό Τμήμα Κρυσταλλοπηγής 003 023850 45894, 45809
Τελωνειακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής 003 023850 45923, 45898 
Άμεση Δράση 129
Πυροσβεστική Υπηρεσία +355 4 2222333
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 127, +355 4 2222235
Αρχιεπισκοπή Τιράνων, Δυρραχίου & πάσης
Αλβανίας
Email:orthchal@orthodoxalbania.org
Website: www.orthodoxalbania.org

+355 4 2234 117, 2235095 
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Δημς
Κυβέρνηση της Αλβανικής Δημοκρατίας

 ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA 
Blvd.Deshmoret e Kombit, Nr.1,Tirana, ALBANIA
Τηλ.: +355 4 2277444, 2228399, Fax: +355 4 2237501
Tηλ.: 0800 08 08, 0800 09 09
Email : info@kryeministria.al
http://www.kryeministria.al
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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
Blvd. Gjergj Fishta, Nr. 6, Tirana, ALBANIA
Τηλ.: +355 4 23 62170, 23 64 645
Fax: +355 4 22 35 899  
Email: info@mfa.gov.al
www.mfa.gov.al

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
MINISTRY OF EUROPEAN INTEGRATION
Str."Papa Gjon Pali II", No. 3, Postal Code No. 8302, Tirana, ALBANIA
Τηλ.: +355 4 22288623, 08000809
Fax : +355 4 2228623
Email : info@integrimi.gov.al
www.integrimi.gov.al 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
MINISTRY OF INTERIOR
Sheshi Skenderbej, Nr. 3, Tirana, ALBANIA
Τηλ.: +355 4 2228167, Fax : +355 4 2258625
Email: ministriaebrendshme@gmail.com
http://www.punetebrendshme.gov.al

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ                                                                                       
MINISTRY OF DEFENCE
Rr. e Dibrës Tirana, ALBANIA
Τηλ.: 00355 4 2226601/ (04) 2226602
00355 4 2224974
Εmail: dmpi@mod.gov.al; informimi_mm@mod.gov.al
www.mod.gov.al

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
MINISTRY OF FINANCE
Blvd. Deshmoret e Kombit, Nr. 1, 1001 Tirana, ALBANIA
Τηλ.: +355 4 2228405, 2267654,  2230803
Fax : +355 4 2228494, 2228405
Email: sekretariamin@minfin.gov.al
www.minfin.gov.al

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
MINISTRY OF JUSTICE 
Blvd. Zogu I Pare, Tirana, ALBANIA  
Τηλ.: +355 4 2 259 388/89/90/91/92
Email: info@drejtesia.gov.al
http://www.drejtesia.gov.al
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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, TOYΡΙΣMOY, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT, TOURISM, TRADE & BUSINESS  
Sheshi Skenderbej, Tirana, ALBANIA
Τηλ.: +355 4 2223455
Email: sekretaria@ekonomia.gov.al
http://www.ekonomia.gov.al

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΜINISTRY OF ENERGY & INDUSTRY   
Blvd. Dëshmorët e Kombit, Tirana, ALBANIA
Τηλ.: +355 4 22222 45 ext.74111
Fax:  +355 4 2234052 
Email: sekretaria@energjia.gov.al
www.energjia.gov.al

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 
Rr. Abdi Toptani, Nr. 1, Tirana, ALBANIA
Telefon: +355 4 2257026
Email: info@zhvillimiurban.gov.al
Email: diana.lika@zhvillimiurban.gov.al
http://www.zhvillimiurban.gov.al/

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
MINISTRY OF TRANSPORT & INFRASTRUCTURE  
Tira Sheshi Skënderbej, Nr. 5, Tirana, ALBANIA
Τηλ.: +355 4 2234647, Fax : +355 4 2232389
Email : sekretaria@transporti.gov.al
www.transporti.gov.al   

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ 
MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT & WATER ADMINISTRATION
Sheshi Skenderbej, Nr.2, Tirana, ALBANIA
Τηλ.: +355 4 2232796,  Fax : +355 4 2226551
Tηλ.: 00355 4 222 51 05
Εmail: info@bujqesia.gov.al
www.bujqesia.gov.al

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
MINISTRY OF HEALTH
Βlvd. Bajram  Curri, Nr. 1, Tirana, ALBANIA
Τηλ.: +355 4 2376 178
E-mail: info@shendetesia.gov.al
www.shendetesia.gov.al
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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
MINISTRY OF EDUCATION & SPORTS 
Rr. e Durresit, Nr. 23, Tirana, ALBANIA
Τηλ.: +355 4 22 30289/2222260
Fax : +355 4 2232002
Email: info@arsimi.gov.al
www.arsimi.gov.al

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ
MINISTRY OF  SOCIAL WELFARE & YOUTH 
Rr. e Kavajes, Tirana, ALBANIA
Τηλ.: +355 4 4504952, Fax : +355 4 2233429
Email: info@sociale.gov.al
www.sociale.gov.al

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
MINISTRY OF CULTURE
Rr. e Kavajes, Tirana, ALBANIA
Τηλ.: +355 4 2232488, 2271324, 2222508
Fax : +355 4 2271259
Email: info@kultura.gov.al
www.kultura.gov.al

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΙNISTRY OF ENVIRONMENT  
Rr. E Durresit,  Nr 27, Tirana, ALBANIA 
Τηλ.: +355 4 2270630
Email: kabineti@mjedisi.gov.al; kabineti@moe.gov.al
www.mjedisi.gov.al

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
        MINISTRIES OF STATE 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
MINISTRY OF INNOVATION & PUBLIC ADMINISTRATION   
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tirana, Albania 
Τηλ.: +355 4 2277355
Email:  info@inovacioni.gov.al
www.inovacioni.gov.al

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
MINISTRY OF LOCAL ISSUES
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tirana, Albania 
Τηλ.: +355 4 22 77 455 
E-mail: mcv.ministri@ceshtjetvendore.gov.al                                                

www.ceshtjetvendore.gov.al
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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
MINISTRY FOR RELATIONS WITH PARLIAMENT 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tirana, Albania 
Τηλ.: +355 4 22 77 403
http://www.marredhenietmeparlamentin.gov.al

Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί Αλβανίας

I. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Πληροφορίες για τη χώρα, την Κυβέρνηση και τη δομή της, τις δημόσιες υπηρεσίες και τους 
οργανισμούς, τη νομοθεσία, την εγκατάσταση αλλοδαπών κ.λπ.
http://www.e-albania.al/Pages/default.aspx

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (MINISTRY OF FINANCE)
Γενική Διεύθυνση Τελωνείων
Directorate General of Customs
Rr.Durresi, "Laprake",Tirane, Albania
Tηλ.: +355 4 2243920, 2234499
Fax : +355 4 2243914 
Εmail : drejtoripergjithshem@dogana.gov.al
www.dogana.gov.al

Τελωνείο Τιράνων
Tηλ.: +355 4 2410120, 2356145
Fax : +355  4 2356145

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT & TOURISM)

Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού
National Agency of Tourism
Muhamet Gjollesha, ish-godina Shtëpia Botuese 8-Nëntori, Tiranë, Albania
Τηλ./Fax: +355 4 2260224 
E-mail: info@albaniantourism.com
www.albaniantourism.com/             
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YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΗΣ
(MINISTRY OF TRANSPORT & INFRASTRUCTURE)

Διεύθυνση Πολιτικής Οδικών Μεταφορών 
Road Transport Policy Directorate

Γενική Διεύθυνση Ύδρευσης &
Αποχέτευσης
General Directory of Water Supply and 
Sewerage
Rr. Sami Frasheri Nr. 4, Tirane Albania
Tηλ./Fax: +355 4 2256091
Email: dpuk@dpuk.gov.al         
www.dpuk.gov.al

Οργανισμός Οδοποιίας Αλβανίας
Autoriteti Rrugor Shqiptar 
Rr. Sami Frasheri, Tirane, Albania
Tηλ.: +355 4 2234789, +355 4 2230926      
Fax: +355 4 2223600
E-mail: info@arrsh.gov.al
www.arrsh.gov.al

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT, TOURISM, TRADE & BUSINESS

Eθνικό Κέντρο Εγγραφής
National Registration Center
Qendra Kombetare e Regjistrimit
"Ismail Qemali" Street (behind Prime Μinister 
building), Tiranë, Albania
Tηλ.: +355 4 2250066, 2259057
Fax: +355 4 2255532
E-mail: info.qkr@qkr.gov.al
www.qkr.gov.al

Εθνικό Κέντρο Έκδοσης Άδειας
Λειτουργίας
National Licencing Center
Qendra Kombetare e Licensimit 
Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, Kati III, 
Tiranë, Albania
Tηλ.: +355 4 2229416, 2274499,  Fax: 
+355 4 2239957
E-mail: info@qkl.gov.al
www.qkl.gov.al/

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Qendra Kombëtare e Biznesit
Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων προέκυψε από τη συγχώνευση των παραπάνω υπηρεσιών (Εθνικό 
Κέντρο Εγγραφής και Εθνικό Κέντρο Αδειοδοτήσεων) και τέθηκε σε λειτουργία την 1η Απριλίου 2016.
http://www.qkb.gov.al/nrc/default.aspx
Διεύθυνση Πιστοποίησης
Directorate of Accreditation 
Rr " Sami Frashri", Nr.33, Tiranë 
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

Email :info@dpa.gov.al

Διεύθυνση Μετρολογίας
Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise  
Autostrada Tiranë-Durrës, km 10
e-mail: metrology@dpm.gov.al
www.dpm.gov.al

Γενική Διεύθυνση Ευρεσιτεχνιών &
Σημάτων
General Directorate of Patents & 
Trademarks
Bulevardi "Gjergj Fishta",Nr.10, Kati i V, Tirana
Tηλ./Fax: +355 4 2236288, +355 4 2234 412
E-mail: mailinf@dppm.gov.al
www.alpto.gov.al
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YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΗΣ
(MINISTRY OF TRANSPORT & INFRASTRUCTURE)

Διεύθυνση Πολιτικής Οδικών Μεταφορών 
Road Transport Policy Directorate

Γενική Διεύθυνση Ύδρευσης &
Αποχέτευσης
General Directory of Water Supply and 
Sewerage
Rr. Sami Frasheri Nr. 4, Tirane Albania
Tηλ./Fax: +355 4 2256091
Email: dpuk@dpuk.gov.al         
www.dpuk.gov.al

Οργανισμός Οδοποιίας Αλβανίας
Autoriteti Rrugor Shqiptar 
Rr. Sami Frasheri, Tirane, Albania
Tηλ.: +355 4 2234789, +355 4 2230926      
Fax: +355 4 2223600
E-mail: info@arrsh.gov.al
www.arrsh.gov.al

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT, TOURISM, TRADE & BUSINESS

Eθνικό Κέντρο Εγγραφής
National Registration Center
Qendra Kombetare e Regjistrimit
"Ismail Qemali" Street (behind Prime Μinister 
building), Tiranë, Albania
Tηλ.: +355 4 2250066, 2259057
Fax: +355 4 2255532
E-mail: info.qkr@qkr.gov.al
www.qkr.gov.al

Εθνικό Κέντρο Έκδοσης Άδειας
Λειτουργίας
National Licencing Center
Qendra Kombetare e Licensimit 
Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, Kati III, 
Tiranë, Albania
Tηλ.: +355 4 2229416, 2274499,  Fax: 
+355 4 2239957
E-mail: info@qkl.gov.al
www.qkl.gov.al/

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Qendra Kombëtare e Biznesit
Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων προέκυψε από τη συγχώνευση των παραπάνω υπηρεσιών (Εθνικό 
Κέντρο Εγγραφής και Εθνικό Κέντρο Αδειοδοτήσεων) και τέθηκε σε λειτουργία την 1η Απριλίου 2016.
http://www.qkb.gov.al/nrc/default.aspx
Διεύθυνση Πιστοποίησης
Directorate of Accreditation 
Rr " Sami Frashri", Nr.33, Tiranë 
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

Email :info@dpa.gov.al

Διεύθυνση Μετρολογίας
Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise  
Autostrada Tiranë-Durrës, km 10
e-mail: metrology@dpm.gov.al
www.dpm.gov.al

Γενική Διεύθυνση Ευρεσιτεχνιών &
Σημάτων
General Directorate of Patents & 
Trademarks
Bulevardi "Gjergj Fishta",Nr.10, Kati i V, Tirana
Tηλ./Fax: +355 4 2236288, +355 4 2234 412
E-mail: mailinf@dppm.gov.al
www.alpto.gov.al



   //  Hellenic - Albanian Business Relations Index 2016 - 2017286

 
 

Σελίδα 286 από 109

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΜINISTRY OF ENERGY & INDUSTRY

Eθνικός Οργανισμός Φυσικών Πόρων 
National Agency of Natural Resources
Agjensia Kombetar e Burimeve Natyrore 
(AKBN )
Bulevardi "Bajram Curri", Blloku "Vasil Shanto", 
Tiranë, Albania
Τηλ.: +355 4 2257117
Fax: +355 4 2257382
E-mail: info@akbn.gov.al
www.akbn.gov.al

Αλβανική Ρυθμιστική Αρχή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας  
Albanian Electricity Regulatory 
Authority 
Enti Rregullator i Energjisë (ERE)
Bulevardi Gjergj Fishta, Nr. 10, Tirane, 
Albania
Tηλ./Fax: +355 4 2258112
E-mail: erealb@ere.gov.al
www.ere.gov.al

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
MINISTRY OF HEALTH

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και 
Ιατρικού Εξοπλισμού
Qendra Kombetare e Barnave dhe Pajisjeve 
Mjekësore
Rr. e Dibres, Prane Fakultetit te Farmacise, 
Tiranë, Albania
Tηλ.: +355 4 2376045
E-mail: kontakt@qkkb.gov.al
www.akbpm.gov.al

Ινστιτούτο Ασφάλειας Ιατρικής
Περίθαλψης                                                                      
Instituti i Sigurimeve te Kujdesit 
Shendetesor 
Rr. Sami  Frasheri, Lgj. 8,  Tiranë
Tηλ.: +355 4 2230984, 2232810, 2232815                                                                   
Fax: +355 4 2274953 
Ε-mail: abeci@isksh.com.al
www.isksh.com.al

II. ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

Κεντρική Τράπεζα Αλβανίας
Bank of Albania

Στατιστική Υπηρεσία 
Institut of Statistics (INSTAT)

Sheshi Skenderbej, Nr. 1, Tirane, Albania                                                                                                           
Τηλ.: +355 4 2419301 – 3, 2419409 – 11                                                                                                                       
Fax:  +355 4 2419408 
Email: public@bankofalbania.org
www.bankofalbania.org

Blvd. Zhan d’Ark, Tiranë, Albania
Tηλ.: +355 4 2233358, 2222411, 2233356 
Fax: +355 4 2228300
Εmail: info@instat.gov.al;
marketing@instat.gov.al;
www.instat.gov.al
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Οργανισμός Δημοσίων Προμηθειών
Agjensia Kombetare E prokurimeve Publike

Αλβανικός Οργανισμός Ανάπτυξης 
Επενδύσεων
Albanian Investment Development
Agency

Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"
Këshilli i Ministrave, Tiranë
Τηλ.: +355 4 2277510
Εmail : infoapp@app.gov.al
www.app.gov.al

Blv. Gjergji Fishta, Pall. Shallvare, Tiranë
Τηλ.: +355 4 2251001
Fax: +355 4 2250970
Εmail : info@aida.gov.al
www.aida.gov.al

Αλβανικό Ταμείο Ανάπτυξης
Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Aρχή Εποπτείας – Ελέγχου
Ασφαλιστικής Αγοράς
Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare 

Rruga "Sami Frasheri", Nr 10 Tirane - Albania 
Tηλ.: +355 4 235597/8
Tηλ./Fax: +355 4 234885
Email: adf@albaniandf.org
www.albaniandf.org

Rr."Dora D'istria" street, No. 10, P.O. Box 
8363, Tirana, Albania, 
Tηλ.: +355 4 2251355/6 
Fax: +355 4 2250686 
E-mail: amf@amf.gov.al
www.amf.gov.al

Χρηματιστήριο Tιράνων
Bursa e Tiranes SH.A.

Oργανισμός Έρευνας, Τεχνολογίας και
Καινοτομίας
Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe 
Inovacionit                                                                    

Rruga “Dora d’ Istria”, Nr.2, Kutia Postare Nr. 
274/1, Tiranë, Albania
Tηλ./Fax: +355 4 2265058
Email: tseinfo@abcom-al.com
www.tse.com.al

Bulevardi "Zhan D'Ark", Nr. 23, Tiranë                                                         
Τηλ.: +355 4 2222409                                                                                         
E-mail: info@akti.gov.al                                                                                                       
www.akti.gov.al

Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων
Αutoriteti i Komunikimit Elektronike Postal

Συνήγορος του Πολίτη
Avokati i Popullit 

Rruga “Abdi Toptani”, Godina Torre Drin, Kati 
IX,Tiranë, Albania
Tηλ.: +355 4 2259571
Fax: +355 4 2259106
E-mail: info@akep.al    
www.akep.al

Bulevardi “Zhan D'Ark”, No. 2, Zip Code 
1001, Tirana, Albania
Τηλ.: +355 4 2380300/302, 2380333 
Fax: +355 4 2379826, 2380315 
E-mail: ap@avokatipopullit.gov.al
www.avokatipopullit.gov.al
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Αρχή Λιμένα Δυρραχίου
Autoriteti Portual Durres  

Αρχή Λιμένα Αγ. Σαράντα
SH.A. Porti Detar Sarande 

Rruga Tregtare Lagjja nr 1, Durres, Albania
Τηλ.: +355 52222028
Ε-mail: info@apdurres.com.al
www.apdurres.com.al

Tηλ: + 355 85224475, 85 222235
Fax: +355 85225542
Email: info@portisarande.com.al
www.portisarande.com.al/

Αρχή Λιμένα Σεντζίν
Porti Detar Shengjin SH.A.

Αρχή Λιμένα Αυλώνας
Porti Detar Vlorë SH.A.

Lezhe, Albania
Tηλ/Fax: +355 28122201
Κινητό: 00355 69 2080556,682095553
Ε-mail: zgjoka@portofshengjin.com
www.portishengjin.com/

Lagjja.”Pavarësia” Skelë, Vlorë
Τηλ. / Fax: +355 33409700
E-Mail: info@portivlore.com
www.portivlore.com
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Σημαντικότερες Επιχειρηματικές Ενώσεις - Κλαδικοί Φορείς Αλβανίας

HELLENIC BUSINESS ASSOCIATION OF ALBANIA (HBAA)
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ (EEEA)
Rr. “Deshmoret e 4 Shkurtit”, Sky Tower
Tirana – Albania
Tel./ Fax : +355 4 22 59 000 
E-mail : hbaa.al@gmail.com
Website: http://www.hbaa.al/
Members List: 
http://www.hbaa.al/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=60

FOREIGN INVESTORS ASSOCIATION OF ALBANIA (FIAA)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
Str. “Themistokli Germenj”, Pall. "Pegasso", kati 2 (Perballe Ambasades Rumune)
Tirana – Albania
Τηλ.: +355 4 2225553, Mob.: +355 0682055818, +355 0692034469
E-mail: fiaalb@albaniaonline.net
Website: www.fiaalbania.com
Members List:  http://www.fiaalbania.com/index.php?option=com_members
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KONFINDUSTRIA SHQIPTARE
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
Ismail Qemali Street, Ap. Fratari, No. 30 
Tirana – Albania 
Τηλ.: +355 4 2272290
Κινητο : +355 693636884
Fax: +355 4 2250269
E-mail: f.affairs@konfindustria.org.al; info@konfindustria.org.al
president@konfindustria.org.al
www.konfindustria.org.al

BIZNESALBANIA
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
Rr. Ismail Qemali, Vila 31, ish-Blloku
Tirana – Albania 
Tel./Fax: +355 4 2226280, 2280222, 2235237
Email: info@biznesalbania.org.al 

http://www.biznesalbania.org.al
Members List: http://www.biznesalbania.org.al/?page_id=28

ALBANIAN ASSOCIATION OF BANKS
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 6-të, A3 
Tirana – Albania 
Τηλ.:  +355 4 2280371-2
Fax: +355 4 2280359
E-mail: secretariat@aab-al.org
Website: http://www.aab.al
Members List: http://www.aab.al/eng/anetaret.asp

ALBANIAN CONSTRUCTORS ASSOCIATION
ENΩΣΗ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
Blvd. Zhan Dark, Kulla 2, Tirana – Albania 
Τηλ.: +355 4 2269956-7
Tel./Fax: +355 4 2269956, Mob.: +355 692090036
E-mail: maksmuci@gmail.com; info.shnsh@gmail.com; info@edilal.com;

ALBANIAN ASSOCIATION OF MECHANICAL ENGINEERS
ENΩΣΗ ΑΛΒΑΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Tirana – Albania 
Tel./Fax: +355 4 2225650, Mob.: +355 662032608
E-mail: info@aace.al
www.aace.al
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ALBANIA ENERGY ASSOCIATION
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
P.O. Box 2424/1, Tirana – Albania 
Τηλ.: +355 4 4517260, Mobile: +355 672043806
E-mail: info@aea-al.org
www.aea-al.org

ALBANIAN TOURISM ASSOCIATION
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Rr. Andon Zak Cajupi, P.20/4, KATI 1, Nr. 4
Tirana – Albania
Tel./Fax: +355 4 2400433, Mob.: +355 0694035153
Email : ata@ata.org.al
www.ata.org.al

ALBANIAN INSURANCE BUREAU
ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
Rr. "Gjergj Fishta", Pall. Edil-Al-It, Kati II-te 
Tirana – Albania 
Τηλ.: +355 4 22254033, 22267221
Fax: +355 4 22267221 
Ε-mail: dritankastrati@insurers-al.org; bshs@insurers-al.org

www.insurers-al.org

DHOMA E FASONISTEVE TE SHQIPERISE
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΑΣΟΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
Rr Ismail Qemali, Pallati 34/1; Ap2/3, Tirana – Albania 
Τηλ./Fax: +355 4 2238084
E-mail: chamber_facon.albania@yahoo.com
http://albania-textile.com/cfa.html
Members List: http://albania-textile.com/anetaret.html

SHOQATA KOMBETARE E TRANSORTESVE NDERKOMBETARE RRUGORE “ANALTIR”
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ “ANALTIR”
Sheshi “Avni Rustemi” Rr.“Xhorxhi Martin” Pall. 9 katesh, K.2 
Τirana – Albania 
Τηλ./Fax: +355 4 2230503
E-mail: info@analtir.org.al

www.analtir.org.al
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ALBANIAN AGROBUSINESS COUNCIL, KASH
ENΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
Rr. Mine Peza, Pall.87/3, Hyrja 1, Kati I 
Tiranë - Albania
Τηλ./ Fax : +355 4 2229445
E-mail : info@kash.org.al; kashtirana@gmail.com
http://www.kash.org.al
Members List: http://www.kash.org.al/nationalorganization.php
Ιστότοπος με πληροφορίες για τον αγροτικό τομέα στην Αλβανία: http://www.albania-
agroweb.net

ASSOCIATION AND BUSINESS MANAGEMENT CENTER / ABMC
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Rr. Mine Peza, Pall.87/3, Hyrja 1, Kati I, Tiranë - Albania
Τηλ./ Fax : +355 4 2259195
E-mail : abmc@abmc.org.al
Website: http://abmc.org.al/blog/
Members List: http://abmc.org.al/blog/?page_id=7
Ιστότοπος στην ελληνική γλώσσα:  http://abmc.org.al/greek/

TREGU AGRO-USHQIMOR
KENTΡIKH AΓΟΡΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΙΡΑΝΩΝ
Autostrada TR-DR, Km 1, Rruga Dytesore, Kashar, Tirane
Κινητό: 00355 689079712, +355 688045299
E-mail: info@tregushqimor.al , rhysa@tregushqimor.al
http://tregushqimor.al 

LIVESTOCK ENTREPRENEURS ASSOCIATION OF ALBANIA
ΕΝΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
Rr. Brigada VII, P. 11, Shk. 1, Tirana – Albania
Τηλ.: +355 4 2252732
Mob.: +355 682054905, +355 68 20 00 716, +355 68 20 00 726, +355 682158145                                                                                   
E-mail: lea@albmail.com

PROFESSIONAL BUSINESSWOMEN & HANDICRAFTERS ASSOCIATION OF ALBANIA
ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
Rr.Bogdani, pallati 10 katesh”4 Bimo”,kati 7, ap.45, Tirana – Albania
Τηλ.:/Fax: ++355 4 2235726, Mob.: ++355 0682071640
E-mail: info.shgpaz@yahoo.com; fluturaxhabija@yahoo.com;
http://www.shgpaz.al
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Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια

ENΩΣΗ EMΠΟΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
UNION OF CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY OF ALBANIA
BASHKIMI I DHOMAVE TE TREGTISE & INDUSTRISE SE SHQIPERISE 
Blvd. Zhan D’ Ark Nr. 23, Tirana, ALBANIA
Tηλ./Fax : +355 42247105, 2222934  
Email : info@uccial.al;
Web: http://uccial.al/en/

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΙΡΑΝΩΝ
CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY OF TIRANA
DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE TIRANE
Pallati I Kultures, Tirana, ALBANIA
Tηλ.: +355 45 800932, 45800935
Email: info@cci.al; kabineti@cci.al; sekretaria@cci.al;
Web: http://www.cci.al/
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ
CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY DURRES
DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE DURRES  
Rr. skenderbej, QBCrystal tower, kutia postare 220, Durres, ALBANIA
Tηλ. : +355 52224440, Fax : +355 52222199
Email: info@ccidr.al
Web: http://www.ccidr.al

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΙΕΡΙ
CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY FIER
DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE FIER 
Lagjia  “Apollonia”  Rr. Rauf Nallbani, Fier, ALBANIA
Τηλ.: +355 38821596, Fax : +355 34223209 
Email: cciqarkufier@yahoo.com; cobo_telecom@yahoo.com;
Web: http://www.ccifier.gov.al

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΚΟΔΡΑΣ
CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY OF SHKODER
DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE SHKODER 
Lagj.V. Shanto, Rr.Kinema Verore, 1, Shkodra, ALBANIA
Tηλ. : +355 22243656/2460,  Fax : +355 22243656
Email: info@cci-shkodra.org; elida.boshnjaku@cci-shkodra.org;     
Web: http://www.cci-shkodra.org

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΥΤΣΑΣ
CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY KORCE
DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE KORCE 
Blloku “Demokracia”, P.2/6, Korca, ALBANIA 
Τηλ.: +355 82242457, Fax  : +355 82242457
Email: dhti_korce@yahoo.com

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΜΠΑΣΑΝ
CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY ELBASAN
DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE ELBASAN 
Prane Keshillit te Rrethit, Elbasan, ALBANIA
Tηλ./Fax : +355 54255490/2477, Fax  : +355 54252030
Email: cciel@albmail.com , info@ccielb.org
Web: http://www.ccielb.org
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΥΛΩΝΑΣ
CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY VLORE
DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE VLORE 
Pallati i Kultures, Vlora, ALBANIA
Τηλ./Fax  : +355 33225737
Email: ccivlore@gmail.com;
ΤMHMA ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ  
Τηλ./Fax  : +355 85226505
Email : e.isufi@ccivlora.com
Web: http://www.ccivlora.org

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΠΕΡΑΤΙ
CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY BERAT
DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE BERAT 
Keshillit te Rrethit, Berat, ALBANIA
Tηλ./Fax : +355 32232249
Email: cciberat@yahoo.com
Web: http://www.cciberat.com

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ AΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY GJIROKASTER
DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE GJIROKASTER
Rr. Nacionale 55, Gjirokaster, ALBANIA
Τηλ./Fax  : +355 84263707
Email: info@ccigjirokaster.al

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΖΑΣ
CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY LEZHE
DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE LEZHE
Sheshi  Skenderbej, Lezhe, ALBANIA
Τηλ/Fax : +355 21252332
Tηλ/ Fax: +355 21252332/ 0+355 21252235
Email: dhti_lezhe@yahoo.com
Web: http://www.cci-lezhe.al
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΤΙΜΠΕΡ
CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY DIBER 
DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE DIBER 
Tηλ/Fax : +355 21284240
Email: beqirbasha@yahoo.com

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ KΟΥΚΕΣ
CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY KUKES 
DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE KUKES 
Tηλ/Fax: +355 24222574,  +355 24 222 792
Email: camimond@yahoo.com
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Διεθνείς Οργανισμοί στην Αλβανία

ORGANIZATION FOR SECURITY AND CORPORATION IN EUROPE / OSCE
Presence in Albania
Sheshi "Italia", Sheraton Hotel, 1st Floor
Tirana – Albania
Τηλ.:  +355 4 2235993
Fax: +355 4 2235994
E-mail: pm-al@osce.org
Website: http://www.osce.org/albania

DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION IN ALBANIA
ABA Business Center, Rr. Papa Gjon Pali II, 17th floor,
Tirana – Albania 
Τηλ.: +355 4 2228320, 2230871, 2228479, 2234284 
Fax: +355 4 2230752 
E-mail:delegation-albania@eeas.europa.eu
Website: http://eeas.europa.eu/delegations/albania/index_en.htm
Πληροφορίες για τις σχέσεις ΕΕ – Αλβανίας και τη χώρα:
http://eeas.europa.eu/delegations/albania/eu_albania/political_relations/index_en.htm

COUNCIL OF EUROPE 
Office in Tirana
Skenderbej Square, Pallati i Kulturës, First Floor 
Tirana – Albania
Τηλ.: +355 4 2228419, 2234375, 2254227 
Fax: +355 4 2248940 
E-mail: informtirana@coe.int
Website: http://www.coe.al

INTERNATIONAL MONETARY FUND / IMF
Resident Representative in Albania
Twin Tower I, Suite 5-4
Dëshmorët e Kombit Boulevard
Tirana – Albania
Τηλ.: +355 4 2280400
Fax: +355 4 2280401
E-mail: RR-ALB@imf.org
Website: http://www.imf.org/external/country/alb/rr/index.htm
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WORLD BANK OFFICE IN ALBANIA
"Dëshmorët e 4 Shkurtit" St.
Tirana – Albania
Τηλ.: +355 4 2233148, 2280650,1
Fax. +355 4 2240590
E-mail Communications Officer: Ana Gjokutaj, agjokutaj@worldbank.org
Website: www.worldbank.org.al
Πληροφορίες για προγράμματα και έργα και για τη χώρα:
http://www.worldbank.org.al/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/ALBANIAEXTN/0,,me
nuPK:301417~pagePK:141159~

ΙΝΤΕRNATIONAL FINANCE CORPORATION / IFC
(World Bank Group)
Deshmoret e 4 Shkurtit, Sky Tower 8/1
Tirana – Albania
Τηλ.: +355 4 2231401
Fax: +355 4 2231260
E-mail Representative: Denisa Bilali, DBilali@ifc.org
Πληροφορίες για την Αλβανία:
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/regions/europe+middle+east+and+no
rth+africa/ifc+in+europe+and+central+asia/countries/albania+country+landing+page

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT / EBRD
Torre Drin Building, 4th Floor, Abdi Toptani Street
Tirana – Albania
Τηλ.: +355 4 2232898
Fax: +355 4 2230580
E-mail: alickola@ebrd.com
Website: http://www.ebrd.com/pages/country/albania.shtml
Πληροφορίες για προγράμματα και έργα και για τη χώρα:
http://www.ebrd.com/pages/country/albania.shtml

FAO Office 
E-mail: FAO-AL@fao.org
Website: http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=alb
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KfW – ENTWICKLUNGSBANK OFFICE IN ALBANIA
Rr. "Skenderbej", 21/1, Kati 3,
Tirana – Albania
Tel./Fax: +355 4 2227869 
E-Mail: kfw.tirana@kfw.de
Website:  http://www.kfw-
entwicklungsbank.de/ebank/DE_Home/Ueber_uns/Unsere_weltweite_Praesenz/Europa/Office_
Albania/index.jsp
Πληροφορίες για προγράμματα και έργα:
http://www.kfw-
entwicklungsbank.de/ebank/DE_Home/Laender_und_Programme/Europa/Albanien/index.jsp

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT / GIZ
Koordinierungsbüro Tirana
Rr. Skenderbeg Nr. 21/1, P.O.Box 2391
Tirana – Albanien
Τηλ.: +355 42 230414
Fax: +355 42 251792
E-Mail: giz-albanien@giz.de
Website: http://www.gtz.de/de/weltweit/europa-kaukasus-zentralasien/648.htm

SWISS COOPERATION OFFICE IN ALBANIA
c/o Embassy of Switzerland
Rruga Brigada e VIII, Nd.23, H.9, Ap.1
1019 Tirana – Albania
Τηλ.: +355 4 2240102 
Fax: +355 4 2240103 
E-mail: tirana@sdc.net
Website: www.swiss-cooperation.admin.ch/albania/
Προγράμματα και έργα στην Αλβανία:
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/albania/en/Home/Programs_and_Projects

USAID ALBANIA
c/o American Embassy 
Rr. Elbasanit, Nr. 103 
Tirana – Albania 
Τηλ.: +355 4 2247285
Fax: +355 4 2233520 
Email: tirana-webcontact@usaid.gov
Website: http://albania.usaid.gov
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ΝΕΤΗERLANDS DEVELOPMENT ORGANISATION / SNV
Country Office
Rr Dëshmorët e 4 Shkurtit, P.O.Box 1735 
Tirana – Albania
Τηλ.: +355 4 2255800
Fax: +355 4 2255801
E-mail: balkans@snvworld.org
E-mail Country Representative: Elvana Zhezha, ezhezha@snvworld.org
Πληροφορίες για προγράμματα και έργα:
http://www.snvworld.org/en/regions/balkan/Pages/default.aspx

SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY / SIDA
c/o Embassy of Sweden 
Office of SIDA in Tirana 
Rr Pjeter Budi No. 76 
Tirana – Albania
Τηλ.:+  355 4 2380650 
Fax: + 355 4 2380660 
Email: swedishoffice.tirana@sida.se
Website: http://www.sida.se/English/Countries-and-regions/Europe/Albania-/
Πληροφορίες για προγράμματα και έργα:
http://www.sida.se/English/Countries-and-regions/Europe/Albania-/Programmes-and-projects1/

AUSTRIAN DEVELOPMENT COOPERATION / ADA
Office in Tirana
Rr. Mustafa Matohiti, Pallati ABAU, No. 1/7, Kutia Postare 222/1, 
Tirana – Albania
Τηλ.: +355 4 2235717
Fax: +355 4 2234546
E-mail: tirana@ada.gv.at
Website: http://www.entwicklung.at/countries-and-
regions/south_eastern_europewestern_balkans/albania/en/
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Στοιχεία Επικοινωνίας:

Πρεσβεία της Ελλάδος 
στα Τίρανα
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	AGNA GROUP
	AKTOR SA
	ALBAFOAM Sh.p.k.
	EVROFOAM Sh.p.k.
	ALBANIAN CLOUD Sh.p.k.
	ALBEL SA
	ALEXANDRIS ALBANIA LTD
	ALL BALCANS CORPORATION Sh.a.
	ALPAK SOLUTIONS Sh.p.k.
	ALPHA BANK ALBANIA Sh.a.
	AMERICAN DENTAL CLINIC
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	ANOIL
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	ARTI Sh.p.k.
	ARTOS
	ASPROFOS S.A.
	ATLAS Sh.a.
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	KSP CONSULTING Sh.p.k.
	LIFE CARE NANNYS Sh.p.k.
	LONDON LANGUAGE INSTITUTE
	MAMIDOIL ALBANIAN Sh.a.
	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (MSC) ALBANIA
	MELLON ALBANIA
	METAL VETRO ITALIANA & CO
	MOBAL ALBANIA S.A
	MOBILA LLOLI Sh.p.k.
	NDS NUTRIENT E DOMOSDOSHEM NE STALLA
	NEW GENESIS Sh.p.k.
	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS BRANCH OPERATIONS OY, ALBANIA 
	NYFAN ALBANIA 
	OGILVY & MATHER ALBANIA
	OPTIC  STORES Sh.p.k.
	OPTIKA RAFTI
	PAPPAS ASHENSOR
	PASTARELLA
	PETCOR INTERNATIONAL S.A
	PHARMA ONE Sh.p.k.
	PHILEKPAIDEUTIKI ETAIREIA - ARSAKEIO
	POLYECO ALBANIA Sh.p.k.
	PRINTEC ALBANIA (CYPRUS) LIMITED
	PROTON GROUP
	Q-PLAN INTERNATIONAL NETWORK OF EXPERTS
	RCON-AL
	S.M.A. CONSTRUCTION Sh.p.k.
	SIDERAL Sh.p.k.
	SPANIEL Sh.p.k.
	SPARK ADV ALBANIA
	TAKIS ZARIFOPOULOS ALBANIA Ltd
	TAVERNA “PAIDHAQE DAJKO”
	TEDI Sh.p.k.
	TEKKO
	TELEKOM ALBANIA Sh.a.
	TERNA SA DEGA SHQIPËRI
	THERMO ENERGY
	TIRANA BANK
	TP DEVELOPMENT GROUP
	TUV AUSTRIA HELLAS / ALBANIAN BRANCH
	UNITRACK ALBANIA Sh.a.
	UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA, Sh.p.k.
	V+O COMMUNICATION
	VACTRO SCIENTIFIC
	VASPORT Sh.p.k.
	VEKTOR Sh.p.k.
	VICTORIA.AL
	WOODPECKER Sh.p.k.
	ALBAFOAM
	ALBAFOAM Sh.p.k. 34 

