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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 εμπορικών 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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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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3. Δράσεις για την αποτελεσματική
οικονομικών σχέσεων

προώθηση

των

2015

διμερών

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 (πχ. 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 κλπ). 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.
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 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 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, «cooking 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 Rogner, 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
Γραφείο ΟΕΥ - Πρεσβεία Τιράνων
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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 κλπ.
 Συμμετέχει σε τακτικές και έκτακτες συναντήσεις ομολόγων κ-μ ΕΕ, δωρητών, διεθνών
Οργανισμών κλπ.
 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
πραγματοποιούνται στα Τίρανα.

και

συμμετέχει

σε

συναφείς

εκδηλώσεις,

που

 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.
 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
(πχ. φάρμακα, ειδικός φόρος κατανάλωσης κλπ), 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 (πχ. γραφειοκρατία,
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις σε διαδικασίες ρουτίνας, ενέργειες παρεμπόδισης
επιχειρηματικής δραστηριότητας κλπ.).
7
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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 (πχ. ΕΒΕΑ, ΣΕΒ κλπ.).

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.
Ειδικώτερα, η πρωτοβουλία του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
Τιράνων για την έκδοση του Επιχειρηματικού Οδηγού «HELLENIC – ALBANIAN BUSINESS INDEX 2014
Γραφείο ΟΕΥ - Πρεσβεία Τιράνων
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– 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.

5. Απολογισμός Δράσεων Γραφείου ΟΕΥ (2013-2015)
 Παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης
Α/Α
1

2

3

4

5

Κατηγορία πληροφόρησης
Αιτήματα ελληνικών
επιχειρήσεων

Κλαδικές μελέτες

Αναρτήσεις agora

Ενημερωτικά δελτία

Newsletter

Γραφείο ΟΕΥ - Πρεσβεία Τιράνων

Περίοδος

Αριθμός

Περιγραφή

2013

349

2014

343

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

2013 - 2014

2013 - 2014

2013 - 2014

15

Ασφαλιστικός και τραπεζικός τομέας, αγορά
φαρμακευτικών προϊόντων, λιανικό εμπόριο
τρόφιμα, ηλεκτρική ενέργεια και ΑΠΕ,
κατασκευαστικός τομέας κ.ά.

726

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.

24

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.
Παρέχεται η δυνατότητα εξατομικευμένης
πληροφόρησης στους εγγεγραμμένους
χρήστες, μέσω της διαδικτυακής πύλης του
Υπουργείου Εξωτερικών www.agora.mfa.gr
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 Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών / Β2Β συναντήσεων
Α/Α

Εκδήλωση

1

Επιχειρηματική αποστολή του
Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας
στα Τίρανα

Ημερομηνία

Περιγραφή

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.

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.

Ξενοδ. TIRANA INTERNATIONAL

2

Επιχειρηματική αποστολή του
Επιμελητηρίου Κοζάνης στα
Τίρανα
Ξενοδ. TIRANA INTERNATIONAL

Γραφείο ΟΕΥ - Πρεσβεία Τιράνων
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 Διοργάνωση επιχειρηματικών εκδηλώσεων
Α/Α

1

Εκδήλωση

Ελληνο – Αλβανική Στρογγυλή
Τράπεζα για την Οικονομία και
την Ενέργεια: «Χαράζοντας
μια νέα πορεία»

Ημερομηνία

4/11/2013

Ξενοδ. Rogner Τιράνων

7ο Ελληνο – Αλβανικό
Επιχειρηματικό Φόρουμ:
2

3

«Ο ρόλος των τραπεζών –
Γέφυρες για την Ανάπτυξη»
Ξενοδ. Sheraton Τιράνων

Διοργάνωση εκδήλωσης για
την προβολή του Νομού
Θεσπρωτίας ως τουριστικού
προορισμού

13/11/2013

19/2/2014

Ξενοδ. TIRANA ΙNTERNATIONAL

4

Στρογγυλή Τράπεζα για τις
ελληνικές επενδύσεις στην
Αλβανία

11/4/2014

Ξενοδ. TIRANA ΙNTERNATIONAL

5

Επιχειρηματική αποστολή του
Επιμελητηρίου Κοζάνης στα
Τίρανα
Ξενοδ. TIRANA ΙNTERNATIONAL

26 27/3/2015

Περιγραφή
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
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.
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.
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.
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

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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Α/Α

6

Εκδήλωση

«1st TIRANA GAS PIPELINES
SAFETY WORKSHOP»

2015

Ημερομηνία

Περιγραφή

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=NOD
E&cnode=57&fid=45723#

Ξενοδ. TIRANA ΙNTERNATIONAL

 Δράσεις προβολής και προώθησης ελληνικών κλάδων και προϊόντων
Α/Α

1

Εκδήλωση

«Sunday Lunches - Greek
Theme»
Ξενοδ. Sheraton Τιράνων

2

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

Γραφείο ΟΕΥ - Πρεσβεία Τιράνων

Ημερομηνία

Περιγραφή

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.

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.
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Α/Α

Εκδήλωση

Ημερομηνία

Περιγραφή

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.

2-20/4/2013

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».

GREEK FOOD FESTIVAL
3

4

Ξενοδ. Rogner Τιράνων

«DISCOVER GREEK TASTE
IN CARREFOUR»

2015

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

Εκδήλωση

Ημερομηνία

1

Ημέρα Πληροφόρησης
Επιχειρηματιών
(ΣΘΕΒ, Λάρισα)

23/5/2013

2

Ημέρα Πληροφόρησης
Επιχειρηματιών
(ΥΠΕΞ, Αθήνα)

9/5/2014

Γραφείο ΟΕΥ - Πρεσβεία Τιράνων

Περιγραφή
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.
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.
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Α/Α

Εκδήλωση

Ημερομηνία

3

Επιχειρηματική Ημερίδα
(Επιμελητηρίο Κοζάνης, Κοζάνη)

9/7/2014

4

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

9/7/2014

5

Ημέρα Πληροφόρησης
Επιχειρηματιών
(ΕΒΕΑ, Αθήνα)

18/12/2014

6

Ημέρα Πληροφόρησης
Επιχειρηματιών
(ΣΕΒ, Αθήνα)

Γραφείο ΟΕΥ - Πρεσβεία Τιράνων

19/12/2014

2015

Περιγραφή
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.
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.
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).
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 κλπ.
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 Υποστήριξη εκδηλώσεων, που διοργανώνονται από άλλους ελληνικούς φορείς ή επιχειρήσεις
Α/Α

Εκδήλωση

Ημερομηνία

6ο INFOCOM ALBANIA –
TELECOM FORUM
1

«Time for Business»

12/5/2015

Ξενοδ. Sheraton Τιράνων

Περιγραφή
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

1

2

Εκδήλωση

Επιχειρηματικές αποστολές
στην Ελλάδα, σε συνεργασία
με τη HELEXPO

Επιχειρηματικές αποστολές
στην Ελλάδα, σε συνεργασία
με τη HELEXPO

Γραφείο ΟΕΥ - Πρεσβεία Τιράνων

Ημερομηνία

Περιγραφή


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)



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

2013

2014
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 Σχεδιασμός δράσεων για τέλη 2015

Α/Α

1

2

Εκδήλωση

Εβδομάδα ελληνικής κουζίνας
στο ξενοδοχείο Sheraton

Εκδήλωση Παρουσίασης
Ελληνο – Αλβανικού
Επιχειρηματικού Οδηγού

Γραφείο ΟΕΥ - Πρεσβεία Τιράνων

Ενδεικτικό
χρονικό
διάστημα

Περιγραφή

Τέλη
Νοεμβρίου,
αρχές
Δεκεμβρίου

Σε συνεργασία με το ξενοδοχείο Sheraton,
προγραμματίζεται η διοργάνωση εβδομάδας ελληνικής
κουζίνας, και σεμιναρίων γαστρονομίας, με τη συμμετοχή
ελλήνων αρχιμαγείρων (Chef) και με στόχο την
προώθηση ελληνικών τροφίμων και ποτών, σε
συνδυασμό με τη διοργάνωση ελληνικής βραδιάς με
ζωντανή μουσική.

Αρχές
Δεκεμβρίου

Προγραμματίζεται 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 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. και β) χρήσιμες πληροφορίες οικονομικού,
εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
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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

Γραφείο ΟΕΥ - Πρεσβεία Τιράνων
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