ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΙΡΑΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Έναρξη λειτουργίας Αεροπορικής Εταιρείας Air Albania.

Σε ειδική τελετή στο Αεροδρόμιο των Τιράνων "Μητέρα Τερέζα", παρουσία του Αλβανού
Πρωθυπουργού κ. Εντι Ράμα και του Τούρκου Πρέσβη στα Τίρανα, πραγματοποιήθηκε στις 15 τρέχοντος, η
έναρξη λειτουργίας της νεοσύστατης αεροπορικής Εταιρείας Air Albania.
Η Air Albania, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει τον εθνικό αερομεταφορέα της χώρας συνεστήθη στις
16 Μαΐου τ.ε., ως αναβίωση της Albanian Airlines, που είχε καταστεί ανενεργή από τις 11.11.2011 όταν η
Αλβανική Κυβέρνηση ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της. Έκτοτε συνέχισε να εκτελεί δρομολόγια η
αλβανική ιδιωτική αεροπορική εταιρεία Belle Air μέχρι το 2013, ενώ παράλληλα υπήρχαν δύο μικρές εταιρείες,
οι Albatros & Ada, με 1 α/φ η κάθε μία με δρομολόγια αποκλειστικά προς την Ιταλία.
Η Air Albania αποτελεί κοινοπραξία της Αλβανικής και Τουρκικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο
σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, με έδρα το χωριό Ρήνας, 25 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Τιράνων, ενώ
τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στο Διεθνές Αεροδρόμιο των Τιράνων "Μητέρα Τερέζα". Ειδικότερα, η
Turkish Airlines, ως ιδρυτικός εταίρος, κατέχει το 49,12% των μετοχών, ενώ το υπόλοιπο 50,88% μοιράζεται
μεταξύ της Albcontrol, μιας εταιρείας που ανήκει στο αλβανικό δημόσιο, και της MDN Investment, μιας
ιδιωτικής εταιρείας στην Αλβανία.
Οι πτήσεις της Air Albania καλύπτουν προς το παρόν το δρομολόγιο Τίρανα –Κωνσταντινούπολη,
ενώ σχεδιάζεται η μελλοντική επέκταση τους προς Ποντγκόριτσα, Πρίστινα, Σκόπια, Σεράγεβο και
Ζάγκρεμπ. Ο στόλος της Air Albania αποτελείται από ένα αεροσκάφος Airbus A319, ενώ αναμένεται να
προστεθούν προσεχώς δύο επιπλέον αεροσκάφη Airbus A320.
Ο Αλβανός Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του, ευχαρίστησε τον Τούρκο Πρόεδρο, κ. Ταγίπ
Ερντογάν, ενώ συγχρόνως εξέφρασε την ικανοποίησή του από το γεγονός ότι η Air Albania με την
ερυθρόμαυρη σημαία ιδρύθηκε τη χρονιά που η χώρα του τιμά τον Γεώργιο Καστριώτη.
Σημειώνεται ότι ο κ. Ράμα είχε προαναγγείλει σε συνέντευξή του στις 30 Μαρτίου 2017 ότι η Αλβανική
Κυβέρνηση σχεδίαζε να δημιουργήσει μια «αεροπορική εταιρεία στην Αλβανία με τη συνεργασία των
εταιρειών Turkish Airlines και AtlasGlobal». Εξάλλου, στις 8 Μαΐου 2017, ο Αλβανός Πρωθυπουργός με τον
Εκτελεστικό Διευθυντή της Turkish Airlines κ. İlker Ayci είχαν προβεί σε κοινή δήλωση τύπου σχετικά με την
ίδρυση της εν λόγω εταιρείας. Αργότερα είχε διαρρεύσει ότι η ίδρυση της Air Albania συνδέεται με τη
δημιουργία ενός διεθνούς αεροδρομίου στη Αυλώνα, το οποίο είχε επίσης σχεδιαστεί σε συνεργασία με την
Τουρκική Κυβέρνηση. Πέραν τούτου πολύ λίγη πληροφόρηση είναι διαθέσιμη, ως προς την γενικότερη
δραστηριότητα της Εταιρείας και την μελλοντική εξέλιξή της.

