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Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2014, η άμεση επίδραση του τουρισμού στο ΑΕΠ της Αλβανίας 
ανέρχεται σε 5,9% ή 82,3 δισ. Λεκ (περίπου 592 εκατ. €). Οι απασχολούμενοι στον τομέα ανέρχονται 
σε 182.000 και αντιπροσωπεύουν το 19,2% της συνολικής απασχόλησης. 

Στις 5.10.2015, τέθηκε σε ισχύ ο Ν.93/2015 για τον τουρισμό. Οι συζητήσεις για το νέο 
νομοθετικό πλαίσιο είχαν ξεκινήσει από το 2013. Ο νέος νόμος περιλαμβάνει προβλέψεις για την 
υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα, για τα πρότυπα που θα εφαρμοσθούν στα καταλύματα, στους 
τουριστικούς πράκτορες και στους ξεναγούς, καθώς και για τη σχετική κατηγοριοποίηση και 
πιστοποίηση. Ο νόμος ενσωματώνει τις συστάσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού UNWTO, 
την Παγκόσμια Τράπεζα, τις τουριστικές επιχειρήσεις και εμπειρογνώμονες του τομέα, ενώ είναι μερικώς 
εναρμονισμένος με τον Κανονισμό 692/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τα 
στατιστικά του τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 90/314/ΕΕC του 1990 για τα πακέτα ταξιδίων, 
διακοπών και οργανωμένων εκδρομών. Επίσης, στο τελικό στάδιο οριστικοποίησης βρίσκεται και η νέα 
στρατηγική για τον τουρισμό, η οποία εγκρίθηκε επί της αρχής στις 6.10.2015. 

 
Ο κάτωθι πίνακας καταγράφει τα σημαντικότερα στοιχεία της διάρθρωσης του αλβανικού 

τουρισμού, κατά το έτος 2015. 
 

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 

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 

 



Στις 29.9.2015, ο Α/Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, κ. E. Haxhinasto υπέγραψε τη 
σύμβαση παραχώρησης του λιμανιού yacht στο Δυρράχιο στην εταιρεία Albania Bay Marine. Η 
επένδυση ανέρχεται σε 15 εκατ. € και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 1 έτος.  Κατακυρώθηκε, επίσης, 
τον Ιανουάριο 2016, η τουριστική μαρίνα στο Shengjin, με την μέθοδο BOT (Built - Operate - Transfer). 
Η κοινοπραξία της σλοβάκικης Adriatik (επικεφαλής) με τρεις αλβανικές εταιρείες Ferik Mazreku, Velipoja 
Investment Project και Ndertuesi θα αναλάβουν την κατασκευή και χρήση της τουριστικής μαρίνας για 
περίοδο 35 ετών. Η σύμβαση ανέρχεται στα 876,4 εκατ. λεκ (περ. 6,3 εκατ. €). 

Επιπροσθέτως, έχουν δρομολογηθεί και άλλες σημαντικές επενδύσεις στον τομέα, όπως το 
λιμάνι Synej στην Kavaja (45 εκατ. $), τα λιμάνια στο Bunec και στο Orikum στη νότια Αλβανία. Ειδικά 
σχετικά με το Orikum, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ως διεθνές λιμάνι που θα εξυπηρετεί yachts στην 
Αδριατική θάλασσα.  

Όσον αφορά στις τουριστικές ροές ανάμεσα στην Αλβανία και την Ελλάδα, αυτές 
αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα. Συγκεκριμένα, βάσει των στοιχείων του ΣΕΤΕ, κατά το 2014, οι 
αφίξεις στην Ελλάδα από την Αλβανία ανήλθαν σε 488.099, ενώ οι αφίξεις στην Αλβανία από την 
Ελλάδα, για τουριστικούς λόγους, είναι αμελητέες. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Αφίξεις από τη χώρα στην Ελλάδα 234.276 242.093 411.245 469.213 504.809 488.099 - 

Αφίξεις στη χώρα από την Ελλάδα ** ** ** ** ** ** ** 

Πηγή: ΕΟΤ - ΕΛΣΤΑΤ. 

** Αμελητέες αφίξεις στην Αλβανία από την Ελλάδα για τουριστικούς λόγους. 

 


