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 ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
 Αναθεώρηση εκτίμησης Παγκόσμιας Σράπεζας για ΑΕΠ 

Αναθεωρημένες προς τα κάτω είναι οι τελευταίες εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Σράπεζας 
(World Bank / WB) για το ρυθμό ανάπτυξης της αλβανικής οικονομίας το 2012. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση, η Παγκόσμια Σράπεζα προβλέπει ρυθμό 
ανάπτυξης του ΑΕΠ της χώρας για το τρέχον έτος, της τάξης του 1,6%, έναντι 2% που ήταν 
η τελευταία εκτίμησή της, και 2,5% για το 2013. 
ημειώνεται, ότι η ως άνω πρόβλεψη της WB για το 2012 παραμένει σε υψηλότερο επίπεδο 
από το αντίστοιχο του ΔΝΣ (0,5%) και της ΕΣΑΑ (EBRD, 1,2%), αλλά κατά πολύ 
χαμηλότερο από το εκτιμώμενο από την αλβανική Κυβέρνηση (4,3%).   
 

 Αμετάβλητη με Β+ η αξιολόγηση από τη Standard & Poor’s   

Αμετάβλητη με Β+, για 3ο συνεχή χρόνο, διατήρησε ο οίκος Standard & Poor’s την 
αξιολόγησή του για την Αλβανία, ενώ παράλληλα εκτιμά ότι ο ρυθμός οικονομικής 
ανάπτυξης της  χώρας θα είναι το τρέχον έτος 1,5%, γνωστοποίησε πρόσφατα ο  
Τφυπουργός Εξωτερικών της χώρας κ. Nezir Haldeda. 
 

 Έκθεση World Economic Forum “Global Enabling Trade”, 2012 
Σην 49η θέση (10 θέσεις υψηλότερα σε σχέση με την περσινή κατάταξη) ανάμεσα σε 132 
χώρες κατέλαβε η Αλβανία στη φετινή Έκθεση του World Economic Forum για την 
ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου  “Global Enabling Trade”, 2012. 
 Ο δείκτης ανάπτυξης του εμπορίου περιλαμβάνει τέσσερις παραμέτρους και ειδικότερα 
την πρόσβαση στις αγορές, τη διοίκηση συνόρων, τις υποδομές επικοινωνίας και 
μεταφορών και το επιχειρηματικό περιβάλλον, ενώ τα αποτελέσματα υπολογίζονται βάσει 
ανοικτών στατιστικών στοιχείων και συνεντεύξεων με διευθυντές εταιρειών. Σην καλύτερη 
βαθμολογία έλαβε η Αλβανία στην πρόσβαση στην αγορά (15η θέση). 
Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στην 1η θέση της έκθεσης βρίσκεται η ιγκαπούρη και 
ακολουθούν το Φονγκ-Κονγκ, η Δανία, η ουηδία και η Ν. Ζηλανδία.  
Η έκθεση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα: http://reports.weforum.org/global-enabling-
trade-report-2012. 
 

 Επίπεδο τιμών καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών 
Παρότι η κατά κεφαλή αγοραστική δύναμη (GDP per capita in PPS) των Αλβανών 
βρίσκεται στο 31% του μέσου όρου των κ-μ της ΕΕ-27 (Σουρκία 52%, Ρουμανία 49%, 
Μαυροβούνιο 43%, πΓΔΜ 36%, ερβία 35%), σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δημοσιοποιήθηκαν τον Ιούνιο τ.έ. από την Eurostat, το επίπεδο των τιμών στη χώρα για 
καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες διατηρείται συγκριτικά υψηλότερο. 
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα της Ευρωπαϊκής τατιστικής Τπηρεσίας στα 
27 κ-μ της ΕΕ, τα 3 κ-μ της ΕΖΕ, την Κροατία και 6 τις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες 
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προς ένταξη στην ΕΕ χώρες, το επίπεδο των τιμών στην Αλβανία, όπως και στη Βουλγαρία, 
εκτιμάται συνολικά στο 51% του μέσου όρου των κ-μ της ΕΕ-27, ενώ η φθηνότερη το 2011 
χώρα ήταν η  πΓΔΜ (45%). 
 

 Επίπεδο τιμών κατά κατηγορία προϊόντων 
Όσον αφορά στις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων, το επίπεδο των τιμών των τροφίμων 
και αναψυκτικών στην Αλβανία ανερχόταν το 2011, σύμφωνα με την ως άνω έρευνα, στο 
70% του μέσου όρου των κ-μ της ΕΕ-27 (Ελλάδα 103%, Σουρκία 80%, Βουλγαρία 67%, 
πΓΔΜ 51%), των αλκοολούχων ποτών και τσιγάρων στο 50% (Ελλάδα 92%, Σουρκία 92%, 
Βουλγαρία 64%, πΓΔΜ 39%), των ειδών ένδυσης στο 72% (Ελλάδα 103%, Σουρκία 65%, 
Βουλγαρία 75%, πΓΔΜ 75%), των υποδημάτων στο 71% (Ελλάδα 108%, Σουρκία 65%, 
Βουλγαρία 74%, πΓΔΜ 78%) και των επίπλων, χαλιών και ειδών επίπλωσης στο 68% 
(Ελλάδα 101%, Σουρκία 59%, Βουλγαρία 53%, πΓΔΜ 56%). 
ημειώνεται, ότι στις οικιακές συσκευές και τα ηλεκτρονικά, το επίπεδο των τιμών στην 
Αλβανία ήταν ίδιο με της χώρας μας (96-98% και 108% αντίστοιχα του μέσου όρου των κ-μ 
της ΕΕ-27). 
 

 Επίπεδο τιμών εστιατορίων – ξενοδοχείων  
Mε βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την προαναφερθείσα έρευνα της Eurostat, οι 
τιμές στα αλβανικά εστιατόρια και ξενοδοχεία διαμορφώθηκαν το 2011 σε χαμηλό 
συγκριτικά επίπεδο, της τάξης του 42% του μέσου όρου των κ-μ της ΕΕ-27, γεγονός που 
ευνοεί την τουριστική βιομηχανία της χώρας, η ανάπτυξη της οποίας αποτελεί κεντρικό 
στόχο της αλβανικής Κυβέρνησης. υγκριτικά αναφέρεται, ότι το αντίστοιχο ποσοστό στη 
Βουλγαρία διαμορφώθηκε στο 45%, στην πΓΔΜ στο 41% και στην Σουρκία στο 71%. 
 

 Διαμόρφωση κατώτατου μισθού στα 142 € 

Σην αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 1000 λεκ και τη διαμόρφωσή του στα 21.000 λεκ 
(142 €) και στον ιδιωτικό τομέα από 1.1.2013 αποφάσισε το αλβανικό Εθνικό υμβούλιο 
εργασίας, σε πρόσφατη συνεδρίασή του. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος Τπουργός «σύμφωνα με 
έρευνα του 2011, η Αλβανία, παρά τις ετήσιες αυξήσεις, έχει το χαμηλότερο επίπεδο 
αμοιβών στην περιοχή, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο της Βουλγαρίας (148 €), της 
Ρουμανίας (161 €) και της ερβίας (166 €)». 
Σην ως άνω αύξηση αναμένεται να ακολουθήσει και άνοδος της βάσης υπολογισμού των 
κατώτατων και ανώτατων μηνιαίων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
ημειώνεται, ότι οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ανέρχονται σήμερα σε ποσοστό 24,5%, 
από το οποίο 15% βαρύνει τον εργοδότη και 9,5% τον εργαζόμενο, και υγείας στο 3,4%, 
που επιμερίζεται εξίσου μεταξύ εργοδοτών (1,7%) και εργαζομένων (1,7%). 
  
 

 ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ – ΑΛΛΑΓΕ ΤΠ. ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
 

 O κ. Bujar Nishani νέος Πρόεδρος Δημοκρατίας 

Ο κ. Bujar Nishani αναδείχτηκε νέος Πρόεδρος της Αλβανικής Δημοκρατίας, λαμβάνοντας 
73 ψήφους του κυβερνητικού συνασπισμού, κατά την 4η ψηφοφορία που 
πραγματοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο της χώρας, τη Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012.  
Όπως προβλέπεται στο αλβανικό ύνταγμα, ενώ στις τρεις πρώτες ψηφοφορίες απαιτείται 
ενισχυμένη πλειοψηφία των 3/5 ή 84 ψήφων σε σύνολο 140 βουλευτών, στην 4η και την 5η 
ψηφοφορία Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει το 50% +1, δηλαδή το 
λιγότερο 71 ψήφους.  
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Ο κ. Bujar Nishani γεννήθηκε στο Δυρράχιο, στις 29 επτεμβρίου 1966 και το 1988 
διορίστηκε καθηγητής της τρατιωτικής Ακαδημίας Αλβανίας, από την οποία αποφοίτησε 
το ίδιο έτος. Σο 1991 έγινε μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΚ) και το 1993 εργάστηκε 
στη Δ/νση Διεθνών χέσεων του Τπουργείου Άμυνας και ακολούθως στη Δ/νση χέσεων 
με το ΝΑΣΟ του αλβανικού ΤΠΕΞ και στο Γραφείο του τότε Τπουργού Άμυνας. Σο 2004 
πήρε πτυχίο από τη Νομική χολή Σιράνων και το 2005 Master στις Ευρωπαϊκές πουδές. 
Σο 2005 εξελέγη βουλευτής  με το ΔΚ, την περίοδο Μαρτίου 2007 – επτεμβρίου 2009 
διετέλεσε Τπουργός Εσωτερικών, το διάστημα επτεμβρίου 2009 – Απριλίου 2011 
Τπουργός Δικαιοσύνης και από τον Απρίλιο 2011 μέχρι και τον Ιούνιο 2012, όταν μετά την 
εκλογή του στο ανώτατο αξίωμα της χώρας υπέβαλε την παραίτησή του, διετέλεσε και πάλι 
Τπουργός Εσωτερικών.  
 

 υγχαρητήριο μήνυμα Πρόεδρου Ευρ. Επιτροπής κ. Barroso 
ύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, από τις πρώτες συγχαρητήριες επιστολές που έλαβε ο 
νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Bujar Nishani ήταν αυτή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, όπου ο κ. Jose Manuel Barroso υπενθύμισε στην αλβανική πολιτική τάξη ότι 
διανύει κρίσιμη περίοδο. Ο δρόμος της Αλβανίας προς την Ε.Ε. βρίσκεται σε κρίσιμη 
καμπή, καθότι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν ζητηθεί δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί 
ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην επιστολή του ο κ. Barroso και ζήτησε από τον Αλβανό 
Πρόεδρο να είναι αμερόληπτος και να συμβάλλει θετικά, ώστε να διασφαλιστεί η 
συνεργασία όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. 
 

 Αλλαγή σύνθεσης αλβανικού Τπουργικού υμβουλίου 
Μετά την εκλογή του κ. Bujar Nishani, ως νέου Προέδρου της Αλβανικής Δημοκρατίας και 
την παραίτησή του από το αξίωμα του Τπουργού Εσωτερικών που κατείχε, 
αντικαταστάτης του ορίστηκε, με πρόταση του Αλβανού Π/Θ, ο πρώην Οργανωτικός 
Γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Flamur Noka. Παράλληλα, ο Τπουργός 
Εξωτερικών κ. Edmond Haxhinasto μετακινήθηκε στο Τπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου 
και Ενέργειας, διατηρώντας το αξίωμα του Αναπλ. Πρωθυπουργού, και στη θέση του 
τοποθετήθηκε ο κ. Edmond Panariti, πρώην Αντιδήμαρχος Σιράνων, ενώ Τπουργός 
Τγείας, σε αντικατάσταση του κ. Βασίλη Πετρίτ, ανέλαβε ο κ. Βαγγέλης Σάβος. Ο 
σημερινός Τπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας κ. Nacip Naco εκτιμάται ότι θα 
επανέλθει στη θέση που κατείχε πριν την υπουργοποίησή του και θα οριστεί αναπληρωτής 
εκπρόσωπος της Βουλής.  
 
 

 ΤΠΟΔΟΜΕ – ΚΑΣΑΚΕYAΣΙΚΟ ΚΛΑΔΟ  
 

 3rd International Conference on Foreign Investment in Albania, Σίρανα,                
6 – 7 .6.2012 

Με στόχο την παρουσίαση του επενδυτικού πλαισίου και την προσέλκυση επενδύσεων στη 
χώρα από το εξωτερικό και κυρίως από τα 30 κ-μ της Ισλαμικής Σράπεζας Ανάπτυξης 
(Islamic Development Bank / IDB), πραγματοποιήθηκε το διήμερο 6 – 7   Ιουνίου τ.έ., στα 
Σίρανα, το 3ο Διεθνές υνέδριο για τις Ξένες Επενδύσεις στην Αλβανία (3rd International 
Conference on Foreign Investment in Albania), με βασικό οργανωτή το Islamic 
Development Bank Group Business Forum (THIQAH), σε συνεργασία με τον Αλβανικό 
Οργανισμό Ανάπτυξης Επενδύσεων (AIDA, www.aida.gov.al).   
Από μέρους του οργανωτή, κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Κhaled M. Al-Aboodi, Γεν. 
Δ/ντής της Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), 
θυγατρικής της IDB, με ευθύνη τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα, μέσω παροχής 

http://www.aida.gov.al/
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χρηματοδοτήσεων, ενώ υψηλόβαθμα στελέχη παρουσίασαν επιμέρους εταιρείες και 
κλάδους δραστηριότητας του τραπεζικού ομίλου (ICD, International Islamic Trade Finance 
Corporation / ITFC και Islamic Corporation for the Insurance of Investments and Export 
Credit / ICIEC). 
Από αλβανικής πλευράς, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τους εισηγητές στις εξελίξεις και τις 
δυνατότητες επενδύσεων σε βασικούς τομείς της οικονομίας της χώρας, όπως ο 
ενεργειακός, ο εξορυκτικός, ο αγροτικός, ο τραπεζικός, ο κατασκευαστικός, ο τουριστικός 
και οι μεταφορές, ενώ αναφορά έγινε και σε συγκεκριμένες επενδυτικές προτάσεις. 
Ενημερωτικά στοιχεία για τα ως άνω επενδυτικά και επιχειρηματικά σχέδια που 
προτάθηκαν από την αλβανική πλευρά, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υνεδρίου, 
στη θέση www.idbgbf.org/albania, ενώ περισσότερες πληροφορίες για το θέμα μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΤ της Πρεσβείας 
Σιράνων, στη θέση:   
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=32850  
 

 Έγκριση δανείου για την κατασκευή παρακαμπτηρίου της πόλης Υιέρι 

ύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Σράπεζας Επενδύσεων (European Investment 
Bank / EIB), ο Π/Θ κ. Sali Berisha και ο Αντ/δρος της Σράπεζας κ. Dario Scannapieco, 
υπεύθυνος Ιταλίας, Μάλτας και Δυτ. Βαλκανίων, υπέγραψαν στις 11.6.2012 στα Σίρανα 
σύμβαση χορήγησης δανείου, ύψους 35 εκ. €, για την κατασκευή της παρακαμπτήριου της 
πόλης Υιέρι. 
Σο έργο προβλέπει την κατασκευή αυτοκινητόδρομου, κυκλικά της πόλης, ο οποίος θα 
είναι μήκους 22 χλμ., διπλής κατεύθυνσης και δύο λωρίδων (ανά κατεύθυνση) και 
αποτελεί το τελευταίο τμήμα του οδικού άξονα βορρά – νότου (από την ΕΙΒ έχει ήδη 
χρηματοδοτηθεί η κατασκευή των τμημάτων Λεβάν – Αυλώνα και Υιέρι – Σεπελένι), ενώ 
εντάσσεται στον Πανευρωπαϊκό Διάδρομο VIII, που συνδέει την Αλβανία με τη χώρα μας. 
την κατασκευή του έργου, που θα χρηματοδοτηθεί και από την EBRD και θα διαρκέσει 
τρία χρόνια, εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν 1.550 νέοι εργαζόμενοι, ανά έτος. 
Σο κείμενο της ανακοίνωσης της ΕΙΒ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στην 
ιστοσελίδα της, θέση http://www.eib.org/projects/loans/2007/20070204.htm. 
 

 Δείκτης εμπιστοσύνης κατασκευαστικού τομέα (Construction Confidence 
Indicator) 

ύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Κεντρικής Σράπεζας της Αλβανίας (Bank of 
Albania / ΒοΑ), o δείκτης εμπιστοσύνης κατασκευαστικού τομέα (Construction 
Confidence Indicator) στη χώρα συνέχισε την πτωτική του πορεία και κατά το πρώτο 
τρίμηνο του 2012, αν και με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με το προηγούμενο (το τελευταίο 
τρίμηνο του 2011). Ειδικότερα, ο δείκτης εμπιστοσύνης κατασκευαστικού τομέα 
διαμορφώθηκε το πρώτο τρίμηνο τ.έ. στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των -27,9 ποσοστιαίων 
μονάδων, δηλ. μειωμένος κατά 1,4 μονάδες σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011 και 
κατά 22,1 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το μακροχρόνιο μέσο όρο.  
Αρνητικές παρέμειναν επίσης και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 οι προσδοκίες των 
επιχειρήσεων όσον αφορά στην παραγωγή, την ζήτηση και την απασχόληση στον 
κατασκευαστικό τομέα. Με βάση τις απαντήσεις στην ως άνω έρευνα της ΒοΑ, το 82% των 
εταιρειών του κλάδου δεν προχώρησε σε επενδύσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011, 
ενώ το 85,4% δεν προγραμματίζει νέες επενδύσεις ούτε για το πρώτο εξάμηνο του 2012.  
Ωστόσο, οι γενικές προσδοκίες των επιχειρήσεων παρουσιάζονται θετικότερες για το 
δεύτερο τρίμηνο του 2012. 
 
 
 

http://www.idbgbf.org/albania
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=32850
http://www.eib.org/projects/loans/2007/20070204.htm
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 Επιχειρήσεις κατασκευαστικού κλάδου 
Με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα (μη οριστικοποιημένα) στοιχεία της INSTAT, το 
2010 λειτουργούσαν στην Αλβανία 3.092 κατασκευαστικές εταιρείες (2009: 3.292, 2008: 
2.835), το δυναμικό των οποίων ανερχόταν στους 35.000 περίπου σταθερά εργαζόμενους, 
αριθμός που διαχρονικά βαίνει μειούμενος, αντικατοπτρίζοντας και τις συνθήκες που 
επικρατούν στον κλάδο. Επίσης, το  ίδιο έτος (2010) οι εν λόγω εταιρείες, στην πλειονότητά 
τους, δηλ. σε ποσοστό 47%, απασχολούσαν από έναν (1) μέχρι τέσσερις (4) υπαλλήλους, το 
39% από 5 – 19 και μόνο το υπόλοιπο 14% διέθεταν προσωπικό άνω των 20 ατόμων. Οι 
επιχειρήσεις μάλιστα με δυναμικό πάνω από 80 εργαζομένους ανέρχονταν στις 48 και 
αντιπροσώπευαν μόλις το 1% των εταιρειών του κλάδου. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον κατασκευαστικό τομέα στην Αλβανία μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΤ της Πρεσβείας 
Σιράνων, στη θέση: 
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=32846 
 

 Αξία των αλβανικών εισαγωγών “υλικών κατασκευών” από την Ελλάδα 
ύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα (μη οριστικοποιημένα) στοιχεία της INSTAT, 
η αξία των αλβανικών εισαγωγών “υλικών κατασκευών” από την Ελλάδα  διαμορφώθηκε 
το 2010 σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο, ύψους 14,034 δισ. αλβ. λεκ, ποσό που αντιστοιχούσε 
σε 23% περίπου της συνολικής αξίας των αλβανικών εισαγωγών από την Ελλάδα.  
Αναλύοντας την αξία των ανωτέρω αλβανικών εισαγωγών “υλικών κατασκευών” από την 
Ελλάδα, η πλειονότητα ή ποσοστό 64,79% του συνόλου αφορούσε σε προϊόντα του κλάδου 
της μεταλλουργίας, το 17,12% σε τσιμέντα, το 8% στην ομάδα προϊόντων “κεραμίδια, 
τούβλα, πλακάκια  και άλλα κεραμικά προϊόντα”,  το 1,86% σε “μάρμαρα” και το 1,27% σε 
“τεχνουργήματα από πέτρες”. Επίσης, το 3,43% της συνολικής αξίας των αλβανικών 
εισαγωγών “υλικών κατασκευών” από τη χώρα μας αφορούσε σε δομικά προϊόντα της 
βιομηχανίας πλαστικών, στην πλειονότητα “πλαστικούς σωλήνες κάθε είδους”, το 2,05% σε 
“ηλεκτρολογικό υλικό”, κυρίως “ηλεκτρικούς αγωγούς και ομοαξονικά καλώδια”, το 
0,45% σε “προϊόντα ξυλείας”, κυρίως είδη ξυλείας για παρκέτα, και το 0,38% σε  “είδη 
υγιεινής”, κυρίως από πλαστικό.  
Περισσότερα δεδομένα για την αξία των αλβανικών εισαγωγών “υλικών κατασκευών” 
από την Ελλάδα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στην ως άνω ιστοσελίδα του 
Γραφείου ΟΕΤ της Πρεσβείας Σιράνων. 
 

 3η ετήσια Τπουργική Διάσκεψη SEETAC και Υόρουμ Τποδομών Ν.Α. Ευρώπης, 
Αθήνα, 22.5.2012 

Ο συντονισμός των επενδύσεων στις υποδομές και η καλύτερη οργάνωση του σχεδιασμού 
των μεταφορών ήταν το κύριο αντικείμενο των συζητήσεων της 3ης ετήσιας Τπουργικής 
Διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 22.5.2012 στην Αθήνα και στην οποία συμμετείχαν 
ο ΓΓ του ελληνικού ΤπΤΠΜΕΔΙ, ο Αναπλ. Τπουργός Μεταφορών της Αλβανίας, όπως και 
εκπρόσωποι των Τπουργείων Μεταφορών και Τποδομών των λοιπών κ-μ του Έργου 
υνεργασίας Μεταφορικών Αξόνων Ν.Α. Ευρώπης (SEETAC, http://www.seetac.eu), της 
Ευρ. Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Σράπεζας Επενδύσεων, μεταφορικών ενώσεων και 
φορέων μεταφορέων. Περισσότερες πληροφορίες για τη Διάσκεψη δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα του Έργου, στη θέση http://www.seetac.eu/news-archive/seetac-3rd-annual-
ministerial-meeting--infrastructure-forum-%28seeif%29.aspx.  
Σης Διάσκεψης προηγήθηκε το Υόρουμ Τποδομών Ν.Α. Ευρώπης (SEEIF), το οποίο  
επικεντρώθηκε στο συντονισμό των προτεραιοτήτων, τις επενδύσεις για τις μεταφορές στην 
περιοχή, στις διοικητικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και στις περιπτώσεις συμφόρησης κατά τη 
διέλευση των συνόρων. 

http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=32846
http://www.seetac.eu/
http://www.seetac.eu/news-archive/seetac-3rd-annual-ministerial-meeting--infrastructure-forum-%28seeif%29.aspx
http://www.seetac.eu/news-archive/seetac-3rd-annual-ministerial-meeting--infrastructure-forum-%28seeif%29.aspx
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ημειώνεται, ότι το SEETAC συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, μέσω του Προγράμματος 
Ν.Α. Ευρώπης, με τελικό προϋπολογισμό 2,38 εκ. €. 
 
 

 ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ – ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ  

 
 Διμερείς εμπορικές συναλλαγές Aλβανίας – Γερμανίας 

 ύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, αξιοσημείωτη είναι η αύξηση που 
παρουσιάζει διαχρονικά ο όγκος των αλβανο-γερμανικών εμπορικών συναλλαγών, ο 
οποίος το 2011 αυξήθηκε κατά 50%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και η αξία του 
διαμορφώθηκε στα 37 δισ. ALL, κατατάσσοντας τη Γερμανία στην 5η θέση (μετά τις Ιταλία, 
Ελλάδα, Κίνα και Σουρκία) μεταξύ των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της 
Αλβανίας.  

 Οι αλβανικές προς τη Γερμανία εξαγωγές, οι οποίες τα τελευταία χρόνια 
παρουσιάζουν σταθερά ανοδική τάση, ανήλθαν το 2011 στα 5,69 δισ. ALL, δηλ. 
διευρύνθηκαν κατά 27% σε σχέση με το 2010, ενώ παράλληλα η αξία των αλβανικών από 
τη Γερμανία εισαγωγών αυξήθηκε το ίδιο διάστημα κατά 55,4% και έφτασε στα 31,53 δισ. 
ALL (το 2011). Σο αλβανικό έλλειμμα του διμερούς εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στα -25,84 
δισ. ALL, σημειώνοντας διεύρυνση της τάξης του 63%, η οποία αποτυπώνει την κατά πολύ 
μεγαλύτερη αύξηση των από Γερμανία εισαγωγών της Αλβανίας, σε σχέση με τις προς τη 
χώρα αλβανικές εξαγωγές. 

 Οι εξαγωγές της Αλβανίας προς τη Γερμανία παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση 
σε λίγες ομάδες προϊόντων και συγκεκριμένα στα είδη ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας, 
στα υποδήματα – καπέλα και στα λαχανικά, τρεις κατηγορίες που αντιπροσωπεύουν το 
85% περίπου του συνόλου και ιδιαίτερα οι δύο πρώτες αφορούν στην πλειονότητά τους σε 
προϊόντα ενεργητικής τελειοποίησης – εκτέλεση παραγγελιών γερμανικών επιχειρήσεων.  

 Αντίστοιχα, συγκέντρωση σε λίγες κατηγορίες προϊόντων παρατηρείται και στις 
αλβανικές εισαγωγές από τη Γερμανία, δεδομένου ότι οι τέσσερις πρώτες σε αξία ομάδες 
(οχήματα, μηχανολογικός ηλεκτρικός εξοπλισμός, χημικά και παρασκευάσματα 
διατροφής) καλύπτουν το 75% του συνόλου.  

 
 Διμερείς συναλλαγές Αλβανίας – Κοσόβου   

 υμφωνία συνεργασίας «για την περαιτέρω ενίσχυση της υφιστάμενης 
οικονομικής σταθερότητας» υπέγραψαν οι Διοικητές των Κεντρικών Σραπεζών της 
Αλβανίας και του Κοσόβου κ.κ. Ardian Fullani και Gani Gerguri, στο πλαίσιο υνεδρίου 
που πραγματοποιήθηκε στην Πρίστινα με τίτλο «Σο τραπεζικό σύστημα και η οικονομική 
ανάπτυξη» στις 11 Ιουνίου τ.έ.. 

 Περαιτέρω αύξηση, ποσοστού 47%, σε σχέση με το 2010 σημειώθηκε το 2011 στις 
εξαγωγές της Αλβανίας προς το Κόσοβο. Ειδικότερα, η αξία τους ανήλθε το 2011 στα 
14,712 δισ. ALL (103 εκ. €), κατατάσσοντας το Κόσοβο, με μερίδιο που πλέον ανέρχεται στο 
7,45%, στην 3η (μετά την Ιταλία και την Σουρκία) σημαντικότερη θέση των προορισμών 
των αλβανικών εξαγωγών. Κυριότερα εξαγόμενα από την Αλβανία προϊόντα ήταν το 2011 
οι ράβδοι από σίδηρο και χάλυβα και το τσιμέντο (43% και 14% του συνόλου αντίστοιχα).  

 ύμφωνα με δημοσιεύματα του αλβανικού τύπου, την πρόθεσή τους για 
ενδυνάμωση της συνεργασίας τους, με στόχο την περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου 
στο πλαίσιο της συμφωνίας CEFTA και τη διεύρυνση των εμπορικών συναλλαγών τους, 
εξέφρασαν οι επιμελητηριακοί φορείς της Αλβανίας και του Κοσόβου, μετά τις 
αντιδράσεις που προκάλεσε πρόσφατη προσωρινή απόφαση της Τπουργού Βιομηχανίας 
και Εμπορίου του Κοσόβου κας Mimoza Lila Kusari να αυξήσει κατά 35% τις τιμές 
αναφοράς για τα εισαγόμενα τσιμέντα. 
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 Αντίστοιχο πρόβλημα είχε δημιουργηθεί και τον Μάρτιο τ.έ., όταν η Αλβανία 
καθιέρωσε στις εισαγωγές πατάτας προέλευσης Κοσόβου τιμές αναφοράς που κρίθηκαν 
ιδιαίτερα υψηλές και οι οποίες στη συνέχεια, μετά από τις έντονες αντιδράσεις της 
κοσοβαρικής πλευράς, μειώθηκαν τον Απρίλιο τ.έ., από τα 0,24 στα 0,14 €/κιλό.    
 

 Διμερείς εμπορικές συναλλαγές Αλβανίας – Κίνας  

 τα 39,383 δισ. ALL ανήλθε, σύμφωνα με την αλβανική τατιστική Τπηρεσία, η 
αξία των εμπορικών συναλλαγών της Αλβανίας με την Κίνα το 2011 έναντι 35,909 δισ. 
ALL το 2010, καταγράφοντας αύξηση 10% περίπου και κατατάσσοντας την Κίνα στην 4η 
θέση (μετά την Ιταλία, την Ελλάδα και την Σουρκία) μεταξύ των σημαντικότερων 
εμπορικών εταίρων της χώρας. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στη σημαντική άνοδο, κατά 
27,4% των αλβανικών από την Κίνα εισαγωγών, δεδομένου ότι η αξία των αλβανικών 
εξαγωγών προς τη χώρα κατέγραψε το 2011 πτώση -45% περίπου. 

 Οι αλβανικές εξαγωγές στην Κίνα αφορούν αποκλειστικά σε χρώμιο (μείωση 2011: 
-50,6%) και χαλκό (μείωση 2011: -42%), ενώ τα μηχανήματα και ανταλλακτικά αποτελούν 
τη σημαντικότερη ομάδα κινεζικών προϊόντων που εισάγεται στην Αλβανία (αύξηση 2011: 
160%), ακολουθούμενα από τα κλωστοϋφαντουργικά (αύξηση 2011: 90%). 

 ύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, μεταξύ του Τπουργείου Σουρισμού της Αλβανίας 
και της Εθνικής Διοίκησης Σουρισμού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που 
εκπροσωπήθηκε από τον εδώ Κινέζο Πρέσβη, υπογράφηκε στα μέσα Ιουνίου τ.έ. μνημόνιο, 
όπου προβλέπονται διευκολύνσεις στις διαδικασίες θεωρήσεων εισόδου και τις ομαδικές 
επισκέψεις των Κινέζων τουριστών στη χώρα. ε ομιλία του κατά την τελετή, ο Αλβανός 
Τπουργός ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 ετών από την 
ανεξαρτησία της χώρας, προγραμματίζεται προβολή στην Κίνα της Αλβανίας ως 
τουριστικού προορισμού και για το σκοπό αυτό μεταφράζεται ήδη στην κινεζική σχετικό 
διαφημιστικό – ενημερωτικό υλικό.   
 

 υναντήσεις Αλβανού Π/Θ με τους ΠτΔ Σουρκίας και Αζερμπαϊτζάν   

Mε τους Προέδρους της Σουρκίας κ. Abdullah Gül και του Αζερμπαϊτζάν κ. Ilham Aliyev, 
συναντήθηκε ο Π/Θ της Αλβανίας κ. Sali Berisha,  στο περιθώριο της υνόδου Κορυφής 
του Οργανισμού υνεργασίας Ευξείνου Πόντου που πραγματοποιήθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη, στις 25 – 26 Ιουνίου 2012. 
Όπως δημοσιεύτηκε στον αλβανικό τύπο, κατά τη συνάντησή τους οι κ.κ. Berisha και Gül 
δήλωσαν ότι οι συνεργασία μεταξύ των χωρών τους πρέπει να λάβει νέες διαστάσεις σε 
διάφορους τομείς, όπως ο τομέας των οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών, ο τομέας 
του τουρισμού, της εκπαίδευσης κ.ά.. Ειδικά στον τομέα του τουρισμού εκτιμήθηκε ότι 
σημαντικές τουρκικές εταιρίες προτίθενται να επενδύσουν στην Αλβανία, ενώ ο 
Διάδρομος 8 αξιολογήθηκε ως σχέδιο – κλειδί για την περαιτέρω σύσφιξη των διμερών 
σχέσεων. Περαιτέρω, στη συνάντηση του Αλβανού Π/Θ με τον Αζέρο ΠτΔ 
επιβεβαιώθηκαν οι καλές πολιτικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και η επιθυμία του 
Αζερμπαϊτζάν για επενδύσεις στην Αλβανία. Ένα από τα κυριότερα σχέδια είναι ο αγωγός 
φυσικού αερίου ΣΑΡ, από το οποίο η Αλβανία θα επωφεληθεί. 
 
 

  ΕΚΔΗΛΩΕΙ 
 

 6ο Ετήσιο Αλβανο-Γερμανικό Οικονομικό Υόρουμ, Σίρανα, 21.6.2012 
Με την παρουσία του Αλβανού Π/Θ κ. Sali Berisha και κεντρικό θέμα «Δυνατότητες 
επενδύσεων και εξαγωγών στην Αλβανία – Τποδομές – Περιβάλλον – Σουρισμός», 
πραγματοποιήθηκε στις 21.6.2012 στα Σίρανα, υπό την αιγίδα τoυ γερμανικού Τπουργείου 
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Οικονομίας και Σεχνολογίας (BMWi) και της γερμανικής Πρεσβείας στα Σίρανα, το φετινό 
6ο ετήσιο Αλβανο-Γερμανικό Οικονομικό Υόρουμ. 
τη φετινή εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Γερμανο-Αλβανικό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο (DIHA, http://www.dih-al.com/en/),  σε συνεργασία με το 
ΕΒΕ Βερολίνου, τη Γερμανο-Αλβανική Οικονομική Εταιρεία (DAW, www.daw-
wirtschaftsgesellschaft.de) κ.ά. συνδέσμους στήριξης των γερμανικών επιχειρηματικών 
ενδιαφερόντων στην Αν. Ευρώπη (Ost- und Mitteleuropa Verein /OMV, http://www.o-
m-v.org/pages/start/ueber-uns.php, Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft, www.ost-
ausschuss.de), συμμετείχε επιχειρηματική αποστολή από τη Γερμανία.  
Eισηγητές στο Forum από γερμανικής πλευράς ήταν, μεταξύ άλλων, ο Τφυπουργός 
Οικονομίας και Σεχνολογίας κ. Stefan Kapferer, καθώς και Πρόεδροι και εκπρόσωποι 
επιχειρηματικών συνδέσμων της χώρας (OMV, Ομοσπονδιακού υνδέσμου Φονδρικού και 
Εξωτερικού Εμπορίου και Τπηρεσιών / BGA, DAW Βερολίνου κ.ά.), ενώ τις εργασίες του 
παρακολούθησε μεγάλος αριθμός, 300 περίπου, στελεχών της δημόσιας διοίκησης και 
αλβανικών δημόσιων οργανισμών, όπως και εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας 
των δύο χωρών, αλλά και της Αυστρίας, του Κοσόβου και του Μαυροβουνίου. 
 

 1η Balkan Wine Expo 2012, Σίρανα, 24 – 25.6.2012 
Σο διήμερο 24 – 25.6.2012, πραγματοποιήθηκε στο υνεδριακό Κέντρο των Σιράνων, με 
την παρουσία και επιχειρήσεων και προϊόντων της χώρας μας, η 1η Balkan Wine Expo 
2012, η οποία διοργανώθηκε από την αλβανική εταιρεία Green Tirana Shpk, με τη στήριξη 
του αλβανικού Τπουργείου Γεωργίας, Σροφίμων και Προστασίας Καταναλωτή. 
την εκδήλωση, η οποία ήταν ανοιχτή μόνο για επαγγελματίες και εμπορικούς επισκέπτες, 
έλαβαν μέρος πάνω από 60 επιχειρήσεις, κοινοπραξίες και ενώσεις παραγωγών, κυρίως 
από την Ιταλία, την Αλβανία και τη χώρα μας, όπως και μικρός αριθμός οινοποιείων από 
την Κροατία (2), τη Γαλλία (2), το Κόσοβο (2) και την πΓΔΜ (6), ενώ υπήρχε και συμμετοχή 
κλαδικών φορέων (από αλβανικής πλευράς ο ύνδεσμος Αλβανών Οινοχόων, Organizata 
Shqiptare e Sommelierise, http://www.sommelier-al.org/).  
Από ελληνικής πλευράς διοργανώθηκε από τη ΔΕΘ ΑΕ μια αξιόλογη ομαδική συμμετοχή 
και πέρα από ποιοτικά κρασιά της χώρας μας παρουσιάστηκαν και άλλα παραδοσιακά 
ποτά, παρθένα ελαιόλαδα, όπως και ετικέτες, γυάλινες κ.ά. συσκευασίες κ.λπ..  
Κατάλογος των εκθετών και περισσότερες πληροφορίες για τη φετινή 1η Balkan Wine Expo 
2012, η οποία προγραμματίζεται, σύμφωνα με τη διοργανώτρια εταιρεία, να 
πραγματοποιηθεί και τον επόμενο χρόνο, περιέχονται στην ιστοσελίδες της διοργανώτριας 
http://www.balkanwinexpo.com/eng/index.php και του Γραφείου ΟΕΤ της Πρεσβείας 
Σιράνων, στη θέση:  
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=33021 

 

 
 ΤΠΗΡΕΙΕ (Σηλεπικοινωνίες – Σράπεζες – Ασφάλειες) 

 
 υγχώνευση ALBtelecom και Eagle Mobile 

«Όλοι θέλουμε να υλοποιηθεί, αλλά δεν είναι εύκολο. Πρέπει να ενωθεί το σύνολο των 
υποδομών, τα δίκτυα, τα συστήματα τιμολόγησης, όλα. Πρέπει να ενοποιήσουμε τα πάντα, 
ακόμη και τα καταστήματά μας, τα κέντρα κλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών, τα 
τμήματα μάρκετινγκ και πώλησης, να γίνουμε μια ενιαία εταιρεία, ενδεχομένως ακόμη 
και να εκδίδουμε κοινό λογαριασμό. Νομίζω αυτό είναι μια σημαντική πρόκληση για την 
Αλβανία και για μας», δήλωσε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε και 
στον αλβανικό τύπο, ο κ. Orkunt Yozgat, Δ/ντής μάρκετινγκ και πωλήσεων των εταιρειών 
τηλεπικοινωνιών ALBtelecom και Eagle Mobile, αναφερόμενος στη σχεδιαζόμενη 
συγχώνευσή τους. ημειώνεται, το μεγαλύτερο μερίδιο της ALBtelecom, κυρίαρχης 

http://www.dih-al.com/en/
http://www.daw-wirtschaftsgesellschaft.de/
http://www.daw-wirtschaftsgesellschaft.de/
http://www.o-m-v.org/pages/start/ueber-uns.php
http://www.o-m-v.org/pages/start/ueber-uns.php
http://www.ost-ausschuss.de/
http://www.ost-ausschuss.de/
http://www.sommelier-al.org/
http://www.balkanwinexpo.com/eng/index.php
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=33021
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εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας στην Αλβανία, όπως και το 100% της Eagle Mobile, 
εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, κατέχει ο τουρκικός όμιλος Çalık Holding. 
Εξειδικεύοντας τις δυσκολίες του εγχειρήματος ο κ. Yozgat ανέφερε, επίσης, ότι 
στρατηγικό στόχο αποτελεί   οι πελάτες της μίας εταιρείας να καταστούν και πελάτες της 
άλλης και αντίστροφα, να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός τους και να δημιουργηθεί η 
δυνατότητα προσφοράς ολοκληρωμένων πακέτων στους χρήστες, ώστε να μη χρειάζεται 
να αναζητούν άλλον πάροχο.   

 
 Περιορισμένη η χρήση καρτών πληρωμών 

Παρά το μεγάλο αριθμό πιστωτικών και χρεωστικών καρτών που κυκλοφορούν στην 
Αλβανία, οι πληρωμές κατά 93,5% εξακολουθούν να πραγματοποιούνται με μετρητά και 
μόνο σε ένα μικρό ποσοστό, της τάξης του 6,5% το 2011 (αυξημένο κατά 1,5% σε σχέση με 
το 2010), χρησιμοποιούνται κάρτες, σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτει η αλβανική 
Κεντρική Σράπεζα (Bank of Albania, BoA, www.bankofalbania.org).  
Με βάση σχετικά δημοσιεύματα, από το σύνολο των πελατών των τραπεζών, πιστωτική ή 
χρεωστική κάρτα διαθέτει ποσοστό 28%, ενώ στα τέλη Δεκεμβρίου 2011 ο συνολικός 
αριθμός των εν λόγω καρτών σημείωσε αύξηση, σε σχέση με το Δεκ. του 2010, της τάξης του 
5,3%, με τις πιστωτικές να αυξάνονται κατά 39% και τις χρεωστικές κατά 4%. 
Μεταξύ των καρτών το μεγαλύτερο μερίδιο, 82% περίπου, κατέχει η Visa, ακολουθούμενη 
από τις MasterCard, Maestro και American Express. 
 

 9η εταιρεία στην ασφαλιστική αγορά 
Όπως ανακοίνωσε η Αρχή Οικονομικού Ελέγχου της Αλβανίας (Albanian Financial 
Supervisory Authority / AMF, www.amf.gov.al), εγκρίθηκε η έναρξη της λειτουργίας της 
ANSIG Sh.A., η οποία αποτελεί την 9η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην 
ασφαλιστική αγορά –εκτός ασφαλειών ζωής– στη χώρα.  Η εταιρεία, με αρχικό κεφάλαιο 
ίδρυσης 370 εκ. λεκ (2,6 εκ. €), είναι αμιγώς αλβανική. 
________________________________________________________________________________ 
 
 ΘΤΡΑΝΟΙΞΙΑ  ΙΕΡΟΤ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΤ ΝΑΟΤ ΑΝΑΣΑΕΩ 

τα Θυρανοίξια του νέου Καθεδρικού Ναού  της Ανάστασεως  στα  Σίρανα, που 
συνέπεσαν με τα 20 χρόνια από την εκλογή του κ. Αναστασίου Γιαννουλάτου ως 
Αρχιεπισκόπου Σιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας και πραγματοποιήθηκαν στις 
24.6.2012, αναφέρθηκε  το σύνολο σχεδόν των αλβανικών ΜΜΕ. 
την τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο 
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος, ο Μητροπολίτης Υιλαδέλφειας κ. Μελίτων, ο 
Πρόεδρος της Αλβανικής Δημοκρατίας κ. Bamir Topi, η Πρόεδρος της  Βουλής κα Jozefina 
Topalli, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Edi Rama, όπως και Τπουργοί της 
Κυβέρνησης, αρχηγοί κομμάτων και βουλευτές. Επίσης, παρέστησαν ο Πρέσβης της 
Ελλάδος κ. Νικόλαος Πάζιος, ο επικεφαλής της Αποστολής του ΟΑΕ στην Αλβανία, 
εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος, επικεφαλής και εκπρόσωποι των άλλων 
θρησκευτικών κοινοτήτων στην Αλβανία, καθώς και πλήθος πιστών.  
Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Αναστάσιος  στην ομιλία του εξέφρασε τη βαθειά του ευγνωμοσύνη 
για όλους τους  πιστούς, οι οποίοι τα 20 αυτά χρόνια τον βοήθησαν στο έργο του για την 
ανασυγκρότηση  της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας και την κατασκευή του 
Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως, που αποτελεί σύγχρονη αρχιτεκτονική προσαρμογή 
του Ναού της Αγίας οφίας της Κωνσταντινουπόλεως. 
Υωτογραφικό υλικό και βιντεοσκόπηση της τελετής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας: 
http://www.orthodoxalbania.org/new/index.php?lang=el  
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