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ΘΕΜΑ:  Δραστηριοποίηση αμερικανικής Εταιρείας Hill International στο πλαίσιο του Προενταξιακού 

Προγράμματος Ε.Ε. IPA για την Αλβανία. 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η Αμερικανική Εταιρία διαχείρισης κατασκευών Hill 

International έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ως επικεφαλής κοινοπραξίας, στην οποία 

συμμετέχουν οι εταιρείες συμβούλων Deloitte Albania και LDK με έδρα Ελλάδα για την υλοποίηση έργων 

υποδομής στην Αλβανία. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Hill International, η ανωτέρω Κοινοπραξία 
θα παράσχει στα θεσμικά όργανα της Αλβανίας τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση της ικανότητας 
σχεδιασμού, προετοιμασίας και υλοποίησης έργων υποδομής στη χώρα, στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Προενταξιακής Βοήθειας της ΕΕ (IPA). 

Σημειώνεται ότι ο ευρύτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων της 
κρατικής διοίκησης, όσον αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τομεακών προγραμμάτων και μεγάλων 
έργων υποδομής για τη διασύνδεση της χώρας με την ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων ενόψει  
της προενταξιακής της διαδικασίας. 

Το έργο θα υποστηρίξει τη Γραμματεία της Εθνικής Επιτροπής Επενδύσεων, το Τμήμα Ανάπτυξης 
και Χρηστής Διακυβέρνησης στα αρμόδια Υπουργεία, καθώς και στα περιφερειακά θεσμικά όργανα και 
φορείς επιφορτισμένοι με την υλοποίηση έργων υποδομής σε στρατηγικούς τομείς, όπως μεταφορές, 
ενέργεια, περιβάλλον, κοινωνική πρόνοια και επιχειρηματικότητα. 

Συγκεκριμένα, το εν λόγω  έργο περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής βοήθειας  προς την κρατική 
διοίκηση, ως προς την μεθοδολογία σύνταξης και τυποποίησης των επενδυτικών προτεραιοτήτων σε 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας επιλογής, ιεράρχησης, αξιολόγησης της 
βιωσιμότητας και αειφορίας των έργων υποδομής. Επιπλέον, στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η 
κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και εκπαιδευτικού προσωπικού της δημόσιας διοίκησης 
(υπουργεία και οργανισμοί που καταρτίζουν μελέτες σκοπιμότητας και συμμετέχουν στο σχεδιασμό, 
προμήθεια, υλοποίηση και παρακολούθηση έργων υποδομής. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Εταιρεία Hill International προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης 
προγραμμάτων, έργων, κατασκευών, καθώς και λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορους τομείς 
της αγοράς, ενώ απασχολεί 2.700 περίπου επαγγελματίες διαθέτοντας περισσότερα από 50 γραφεία σε 
όλο τον κόσμο. 

Εξάλλου, η Deloitte Albania, η οποία  αποτελεί θυγατρική της Deloitte Central Europe Holding 
Limited έχοντας έδρα τα Τίρανα, παρέχει υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου, καθώς και φορολογικές, νομικές, 
υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνων, καθώς και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, μέσω 260 και πλέον 
τοπικών και ξένων επαγγελματιών. 

Η LDK Consultants είναι μια ομάδα συμβούλων που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματία μηχανικού 
στους τομείς κατασκευών, περιβάλλοντος, ύδρευσης και μεταφορών, καθώς και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη στη χώρα. 

 


