
 

·ξεπλεο από ηελ Διιάδα, γηα πεηξέιαην ζην Ιόλην, ζύκθσλα κε ηα αιβαληθά ΜΜΔ 

·ξεπλεο γηα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ ζην Ηφλην Πέιαγνο ζηελ πεξηνρή πνπ ζπλνξεχεη κε 

ηελ Αιβαλία, ζθνπεχεη λα μεθηλήζεη ε Διιάδα ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ 

αιβαληθνχ Σχπνπ ζηηο 27 Απξηιίνπ η.ε., Γηα ην  ιφγν απηφ, ζχκθσλα κε ηα αιβαληθά 

ΜΜΔ, έρεη ζπζηαζεί εηδηθή επηηξνπή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θνηηαζκάησλ, ε νπνία 

αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηηο εξγαζίεο ηεο εληφο ηνπ κελφο Μαΐνπ η.ε., κε ζθνπφ ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ ζην Ηφλην θαη ην Αηγαίν θαη ηελ ρνξήγεζε 

άδεηαο ρξήζεο ησλ θνηηαζκάησλ απηψλ.  

 

Σνλ αληηπξόεδξν ηεο θαλαδηθήο Bankers Petroleum δέρζεθε ν Πξσζππνπξγόο 

Ο Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, δέρζεθε ζηηο 21 Απξηιίνπ η.ε, ηνλ 

αληηπξφεδξν ηεο θαλαδηθήο εηαηξείαο Bankers Petroleum ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηελ εμφξπμε πεηξειαίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Φίεξη ηεο Αιβαλίαο, παξνπζία θαη ηνπ 

Πξέζβε ηνπ Καλαδά ζηελ Αιβαλία (κε έδξα ηε Ρψκε) θ. Σδέηκο Φνμ. ηε ζπλάληεζε, ν 

αιβαλφο πξσζππνπξγφο, επαλέιαβε ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο 

γηα ηε δεκηνπξγία φζν ην δπλαηφ πην επλντθνχ θιίκαηνο γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

επελδχζεηο.  

 

Γελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ιόγσ πςεινύ θόζηνπο, ν Θ/H ζηαζκόο Απιώλνο. 

Πξνβιεκαηηζκφο εθθξάζηεθε ζηελ εηζήγεζή ηνπ επηθεθαιήο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ Φνξέα 

Δλέξγεηαο (ERE) θ. Μπνπγηάξ Νεπξαβίζηα, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Παξαγσγηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ηεο αιβαληθήο Βνπιήο,  ηελ 1
ε
 Απξηιίνπ η.ε.,  ζρεηηθά κε ηε 

δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεξκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ ηνπ Απιψλνο, ιφγσ πςεινχ 

θφζηνπο αθνχ γηα λα ιεηηνπξγήζεη απαηηεί θάζε ρξφλν 250 εθ. θ.κ. θπζηθνχ αεξίνπ ην 

νπνίν σζηφζν δελ δηαζέηεη ε Αιβαλία, αθνχ δελ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνπο αγσγνχο 

αεξίνπ. Ζ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ θαη κε πεηξέιαην, δελ ελδείθλπηαη αθνχ 

ην θφζηνο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζηελ  εγρψξηα αγνξά, ζα είλαη απαγνξεπηηθά πςειφ, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά πξνο ην παξφλ, κε αληαπνδνηηθή  ηελ επέλδπζε χςνπο 92 θαη πιένλ 

εθ. Δπξψ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηαζκνχ απηνχ. 

Δμάιινπ, ζε δειψζεηο ηνπ ζηηο 6 Απξηιίνπ  η.ε., ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο 

ηεο Αιβαλίαο θ. Νηξηηάλ Πξίθηη, δηαβεβαίσζε ηελ αιβαληθή θνηλή γλψκε, φηη ζα 

βειηησζεί ε θαηάζηαζε ζηνλ Ρπζκηζηηθνχ Φνξέα Δλέξγεηαο (ERE) αθνχ ν θνξέαο απηφο, 

έρεη  πξνγξακκαηίζεη επελδχζεηο χςνπο 200 εθ. Δπξψ.  

 

Γελ απνηειεί πξνηεξαηόηεηα ν  ππξεληθόο ζηαζκόο ζύκθσλα κε ηνλ θ. Πξίθηη 

ε δειψζεηο ηνπ ζηηο 6 Απξηιίνπ η.ε., ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο, Δκπνξίνπ θαη Δλέξγεηαο 

ηεο Αιβαλίαο θ. Νξηηάλ Πξίθηη, δελ απέθιεηζε ηελ πηζαλφηεηα θαηαζθεπήο ππξεληθνχ 

ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζηελ Αιβαλία, ηνλίδνληαο,  «δελ κπνξψ λα 

πσ φηη ε ζηηγκή πνπ ζα έρνπκε ππξεληθφ ζηαζκφ ζηελ Αιβαλία αλήθεη ζην άκεζν 

κέιινλ, δηφηη καο ρξεηάδεηαη ρξφλνο γηα λα πξνεηνηκαζηνχκε». (Ωζηφζν ζηηο 19 Μαΐνπ 
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η.ε., ε αιβαληθή θπβέξλεζε απνθάζηζε ηελ ζχλαςε ζπκθσλίαο κε ηελ Γηεζλή Δπηηξνπή 

Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πινπνίεζεο 

δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ππξεληθήο ελέξγεηαο ζηελ 

αιβαληθή επηθξάηεηα.)  

 

ηελ Ιηαιία, ην 50% ησλ αδεηώλ αλέγεξζε κηθξώλ, πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ  

Σν 50% ησλ αδεηψλ αλέγεξζεο κηθξψλ, πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ, κε ην θαζεζηψο ηεο 

εθρψξεζεο δηθαησκάησλ, έρεη ρνξεγεζεί ζε ηηαιηθέο εηαηξείεο θαη αθνινπζνχλ 

γεξκαληθέο, απζηξηαθέο, ηζξαειηλέο, λνξβεγηθέο θαη ειιεληθέο, ζχκθσλα κε δεκνζίεπκα 

ηεο εθεκεξίδαο Shqip ζηηο 6 Απξηιίνπ η.ε. 

 

Αλαγθαία ε αύμεζε ηεο ηηκήο ηεο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

Aλαγθαία ζεσξείηαη θαη λέα αχμεζε ηεο ηηκήο κνλάδνο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο πνπ 

παξέρεηαη ζηα λνηθνθπξηά, ζχκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ Φνξέα 

Δλέξγεηαο (ERE) θ. Μπνπγηάξ Νεπξαβίζηα, αθνχ γηα ην 2010 νη απψιεηεο ηεο εηαηξείαο 

δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Αιβαλίαο (OSSH), πξνβιέπεηαη λα θηάζνπλ ζηα 15 

δηο Λεθ. Όπσο δήισζε ν θ. Μπνπγηάξ Νεπξαβίζηα ζηε εηζήγεζή ηνπ ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο αιβαληθήο Βνπιήο, ηελ 1
ε
  Απξηιίνπ η.ε., 

ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο Δηαηξείαο Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζηελ Αιβαλία (OSSH), 

ππήξμε ΄΄ζθέηε απνγνήηεπζε΄΄, θαζψο ζε θάζε 100 Kwh δηνρεηεπφκελεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζην δίθηπν, θαηαθέξλεη λα ζπγθεληξψζεη ρξήκαηα κφλν γηα 50 Kwh. Οη 

απψιεηεο ζην πεπαιαησκέλν δίθηπν ην 2009, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Νεπξαβίζηα, αλέξρνληαη 

ζην 35%, ελψ ην πνζνζηφ πιεξσκήο ησλ ινγαξηαζκψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο αλέξρεηαη 

ζην 76%, γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα θαηαβάιιεηαη ην αληίηηκν, κφλν γηα ην 

49,4% ηεο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο πνπ δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν, ελψ ην ππφινηπν λα 

επηβαξχλεη ηνπο πνιίηεο. Παξάπνλα γηα ππεξβνιηθνχο ινγαξηαζκνχο εμέθξαζαλ θαη νη 

ίδηνη νη βνπιεπηέο ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο. Ο θ. Νεπξαβίζηα δήισζε φηη ην 2009 νη 

απψιεηεο ηεο εηαηξείαο ήηαλ πεξίπνπ 14 δηο Λεθ, γη΄ απηφ θαη ε OSSH είρε δεηήζεη 

αχμεζε θαηά 44%, ηεο ηηκήο ηεο Kwh πνπ παξέρεηαη ζηα λνηθνθπξηά, αιιά ηειηθά ε 

ERE ελέθξηλε αχμεζε κφλν  θαηά 13%.  

 

Ιηαιηθό ελδηαθέξνλ γηα θαηαζθεπή γξακκήο πςειήο ηάζεο κε ηελ Αιβαλία 

Ζ ηηαιηθή εηαηξεία TERNA ππέβαιε ζηελ αιβαληθή θπβέξλεζε, αίηεκα ρνξήγεζεο 

αδείαο γηα ηελ θαηαζθεπή ππνζαιάζζηαο γξακκήο πςειήο ηάζεο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ηελ Αιβαλία ζηελ Ηηαιία, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο, Δκπνξίνπ θαη Δλέξγεηαο ηεο Αιβαλίαο, θ. Νηξηηάλ Πξίθηη. 

 

·λαξμε θαηαζθεπήο ηνπ νδηθνύ άμνλα, Κνζζπθνπέδην-Αιβαλία  

Παξνπζία ησλ πξσζππνπξγψλ ηεο Αιβαλίαο θαη ηνπ Κνζπθνπεδίνπ, θθ. αιί Μπεξίζα 

θαη Υαζίκ Θάηζη, μεθίλεζαλ ζηηο 26 Απξηιίνπ η.ε, απφ ηελ ακεξηθαλν - ηνπξθηθή 

θνηλνπξαμία Bechtel – Enka, νη εξγαζίεο  θαηαζθεπήο ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ Μνξίλα - 

Πξίδξελ – Πξίζηηλα- Μεξληάξε, κήθνπο 141 ρικ, θαη θφζηνπο 700 εθ. Δπξψ, ν νπνίνο ζα 

ζπλδέεη ην Κνζζπθνπέδην  κε ηελ Αιβαλία, θαη ζηα αιβαληθά ΜΜΔ αλαθέξεηαη σο ΄΄ 

Γξφκνο ηνπ ·ζλνπο΄΄. ηελ ηειεηή ησλ εγθαηλίσλ, παξέζηεζαλ  θαη  ν πξφεδξνο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θ. Γηαθνχπ Κξαζλίθη θαζψο θαη ν Τπνπξγφο 

Μεηαθνξψλ ηεο Αιβαλίαο, θ. νθφι Οιληάζη Οη θ. θ. Μπεξίζα θαη Θάηζη επεζήκαλαλ 



φηη κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ απηνχ ηνπ έξγνπ, ηίζεηαη ζε “ηξνρηά εθθίλεζεο”, ζεηξά 

έξγσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο,  φπσο γηα 

παξάδεηγκα, ε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε Σηξάλσλ - Πξίζηηλαο. Σν έξγν αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί ζε 36 κήλεο, θαη   λα ρξεκαηνδνηεζεί εμ’ νινθιήξνπ απφ ηελ θπβέξλεζε 

ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Δπίζεο ν θ. Μπεξίζα αλαθνίλσζε, πσο ε ζήξαγγα ηνπ Καιηκάο ζα 

αλνίμεη θαλνληθά γηα ηνπο πνιίηεο ζηα κέζα ηνπ Μαΐνπ, θαζψο πξαγκαηνπνηνχληαη 

εληαηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο.  Ωζηφζν, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ζηηο 

12 Απξηιίνπ η.ε. ην θφζηνο ηνπ αιβαληθνχ ηκήκαηνο (Ρεζέλ- Καιηκάο) απηνχ ηνπ νδηθνχ 

άμνλα, αλήιζε ζηα 15 εθ. δνι. ηνλ απνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ έηνπο 2009, ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ θαηαγξάθεη ζπκπιεξσκαηηθέο δαπάλεο γηα ην έξγν απηφ, ελψ ζηελ ζρεηηθή 

έθζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ ·ξγσλ θαη Μεηαθνξψλ δελ δηθαηνινγείηαη ε 

ππέξβαζε ηεο δαπάλεο.  

 

Υξεκαηνδόηεζε ηνπ Οδηθνύ Άμνλα ηνπ Νόηνπ ηεο Αιβαλίαο, από ην Κνπβέηη 

Σελ πξννπηηθή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Οδηθνχ Άμνλα ηνπ Νφηνπ ηεο Αιβαλίαο ζπδήηεζε ν 

Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, κε ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ αξκφδηνπ 

θνξέα γηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνπ Κνπβέηη θ. Αbdulahab Al-Bader, ζην 

πιαίζην ηεο επίζθεςήο ηνπ αιβαλνχ Πξσζππνπξγνχ ζην Κνπβέηη, ζηηο 4 Απξηιίνπ η.ε. Ο 

θ. Αbdulahab Al-Bader εμέθξαζε ην έληνλν ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

έξγνπ απηνχ. 

 

Δπέλδπζε 20 εθ. Δπξώ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε αιβαληθώλ νξπρείσλ  

Δπελδχζεηο χςνπο 20 εθ. Δπξψ, ζηελ πεξηνρή Καιηκάο θαη ζηε πεξηνρή Βιάρλε ηνπ 

λνκνχ Κνχθεο ηεο βνξεηναλαηνιηθήο Αιβαλίαο, πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε 

παξαρψξεζεο, γηα ηελ επί 35 έηε εθκεηάιιεπζε θνηηαζκάησλ ρξσκίνπ θαη ραιθνχ, ε 

νπνία ππεγξάθε ζηηο 25 Απξηιίνπ η.ε, απφ ηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκίαο, Δκπνξίνπ θαη 

Δλέξγεηαο ηεο Αιβαλίαο, θ.  Νηξηηάλ Πξίθηη θαη εθπξνζψπνπο ησλ εηαηξεηψλ Kurum 

Energy ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη Sichuan Jiannanchun International Group Ltd, 

θηλέδηθσλ ζπκθεξφλησλ, νη νπνίνη εθπξνζψπεζαλ ηελ θνηλνπξαμία ησλ δχν εηαηξηψλ, 

ππφ ηελ επσλπκία "Illyria Minerals Industry Sh.a". Ζ λέα επηρείξεζε αλακέλεηαη λα 

παξάγεη 210.000 ηφλνπο ρξσκίνπ εηεζίσο, ελψ ζα έρεη σο αληηθείκελν, θαη ηνλ  

εκπινπηηζκφ ραιθνχ ζην νξπρείν ηεο πεξηνρήο Γθνιάη. Σα νξπρεία απηά ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθά, δηφηη ην κεηάιιεπκα ρξσκίνπ ζε απηά,  έρεη θαζαξφηεηα 20%. Πέξπζη ε 

Αιβαλία εμήγαγε κεηάιιεπκα ρξσκίνπ αμίαο 50 εθ. Δπξψ κε βαζηθφ αγνξαζηή ηελ Κίλα.  

εκεησηένλ φηη, ε Αιβαλία δηαζέηεη πεξίπνπ έμη εθ. ηφλνπο απνζεκάησλ ρξσκίνπ θαη 

ραιθνχ. 

 

Γηαδήισζε – δηακαξηπξία ζε εξγνζηάζην ειιεληθήο εηαηξείαο ζθπξνδέκαηνο  

Οη αζηπλνκηθέο αξρέο ηεο Κξνχγηα παξελέβεζαλ κε ζθνπφ ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ Πηηζξάγθεο, ζηηο 23 Απξηιίνπ η.ε.,  νη νπνίνη δηαδήισλαλ ζηελ 

είζνδν εξγνζηαζίνπ ειιεληθήο εηαηξείαο ζθπξνδέκαηνο. Οη δηαδεισηέο δελ επέηξεςαλ 

ζηνπο ππαιιήινπο θαη ηα νρήκαηα ηεο εηαηξείαο λα εηζέιζνπλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, 

θαζψο δεηνχλ απνδεκίσζε γηα ηελ αθίλεηε έθηαζε πάλσ ζηελ νπνία έρεη θαηαζθεπαζηεί 

ην εξγνζηάζην. Οη δηαδεισηέο θαηεγνξνχλ ηελ ειιεληθή εηαηξεία γηα ξχπαλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη δεηνχλ ηε κεζνιάβεζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.     

 



Τπόκλεκα πλεξγαζίαο αιβαληθήο θαη ηηαιηθήο  Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο  

Τπφκλεκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Αιβαληθήο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο  ηεο Αιβαλίαο θαη 

ηνπ ηηαιηθνχ Δζληθνχ Φνξέα Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ENAC), ππεγξάθε ζηηο 16 

Απξηιίνπ η.ε.,  απφ ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ησλ δχν Φνξέσλ θθ Δξβίλ Μαδλίθνπ θαη 

Αιέζην Κνπαξάληα. ηφρνο ηνπ Τπνκλήκαηνο, είλαη ε πξνψζεζε ηεο ηερληθήο βνήζεηαο 

απφ ηελ Πνιηηηθή Αεξνπνξία ηεο Ηηαιίαο, κέζσ ηεο θαηάξηηζεο θαη εθαξκνγήο ελφο 

ζρεδίνπ επνπηείαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αιβαληθψλ θαη μέλσλ 

εκπνξηθψλ αεξνπνξηθψλ θνξέσλ.  

 

΅Μλεκόλην Καηαλόεζεο΅ Αιβαλίαο-Κνζζπθνπεδίνπ, γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο 

Τπεγξάθε ζηελ Πξίζηηλα, ηελ Σξίηε εβδνκάδα Απξηιίνπ η.ε., ΅Μλεκφλην Καηαλφεζεο΅ 

κεηαμχ ηεο Αξρήο Ζιεθηξνληθψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Δπηθνηλσληψλ ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο 

αληίζηνηρεο Αξρήο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, ην νπνίν πξνβιέπεη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη δχν ρψξεο ζηνλ ηνκέα παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ ελζσκάησζεο ηνπο 

ζην κέιινλ. Σν Μλεκφλην ππεγξάθε απφ ηνπο επηθεθαιήο ησλ δχν Αξρψλ Αιβαλίαο θαη 

Κνζζπθνπεδίνπ, θ.θ. Πχξν Σδίηδν θαη Δθξέκ Υφηδα αληίζηνηρα. Σν Τπφκλεκα 

πξνβιέπεη επίζεο, φηη νη δχν πιεπξέο ζα ηεξνχλ θνηλέο ζέζεηο θαη ζα αλαιακβάλνπλ 

θνηλέο πξσηνβνπιίεο ζε δηεζλή θαη επξσπατθά θφξα γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο. ε αιβαληθή 

Αξρή Σειεπηθνηλσληψλ, ζρεδηάδεη θαη ηελ ππνγξαθή αλάινγσλ Τπνκλεκάησλ 

πλεξγαζίαο κε ην Μαπξνβνχλην θαη ηελ ΠΓΓΜ.  

 

Μλεκόλην Καηαλόεζεο γηα ηε δηάλνημε ηνπ Οδηθνύ Άμνλα 8 

Οη Τπνπξγνί Μεηαθνξψλ Ηηαιίαο, Αιβαλίαο, ΠΓΓΜ θαη Βνπιγαξίαο, δειαδή ησλ 

ηεζζάξσλ ρσξψλ απφ ηηο νπνίεο αλακέλεηαη λα δηέιζεη ν Οδηθφο Άμνλαο 8, 

ζπλαληήζεθαλ ζηηο 29 Απξηιίνπ η.ε. ζηα Σίξαλα, ζην πιαίζην δηνξγάλσζεο ζρεηηθήο 

εκεξίδαο θαη ππέγξαςαλ Μλεκφλην Καηαλφεζεο, κε ην νπνίν νη ρψξεο ηνπο δεζκεχνληαη 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Οδηθνχ Αμνλα 8 πνπ ζα μεθηλά απφ ην Μπάξη Ηηαιίαο θαη κέζσ 

Απιψλαο θαη Γπξξαρίνπ (ππάξρνπλ δχν δηαθιαδψζεηο, κία απφ ην Γπξξάρην θαη κία απφ 

ηελ Απιψλα, νη νπνίεο ελψλνληαη ζην Δικπαζάλ), ζα δηαζρίδεη ηελ Αιβαλία θαη ηελ 

ΠΓΓΜ, γηα λα θαηαιήμεη ζηε Μαχξε Θάιαζζα (Βάξλα) ζηε Βνπιγαξία. Ο 

Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα ν νπνίνο κεηείρε ζηελ εκεξίδα, 

επεζήκαλε ηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο άμνλα ζχλδεζεο ησλ αγνξψλ ησλ ρσξψλ απηψλ θαη 

πξφζζεζε φηη ΄΄ην ζρέδην θαηαζθεπήο ηνπ Άμνλα 8 ην εκπηζηεπφκαζηε ζηελ ηηαιηθή 

θπβέξλεζε΄΄, ε νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Μπεξίζα, ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη θαη ηελ 

ηδηφηεηά ηεο σο κέινο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη θνηλνηηθψλ πφξσλ θαηαζθεπήο 

ηνπ Άμνλα. Ο ηηαιφο Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ, δήισζε φηη ε θπβέξλεζή ηνπ ζα 

παξνπζηάζεη ηε ζεκαζία ηνπ ζρεδίνπ θαη ζηελ Δ.Δ., πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη 

ρξεκαηνδφηεζε. Ζ αιβαληθή πιεπξά επέκεηλε φηη ην ζρέδην, εθηφο απφ ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ Οδηθνχ Άμνλα θαη ησλ ιηκέλσλ, ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη θαη ηελ θαηαζθεπή 

ζηδεξνδξφκνπ, πνπ ζα είλαη παξάιιεινο κε ηνλ νδηθφ άμνλα. Ζ πξσηνβνπιία δηάλνημεο 

ηνπ Άμνλα 8 ήηαλ ηδέα ηνπ πξψελ πξνέδξνπ ησλ ΖΠΑ Κιίληνλ ην 1996, αιιά νη 4 ρψξεο 

ηηο νπνίεο δηαζρίδεη είραλ δηαθσλίεο κεηαμχ ηνπο. Σν 2003 ε Δ.Δ. δελ πεξηέιαβε ηνλ 

Άμνλα ζηε ιίζηα πξνηεξαηνηήησλ ηεο σο πξνο ηνπο Οδηθνχο Άμνλεο θαη παξακέλεη εθηφο 

πξνηεξαηνηήησλ ηεο Δ.Δ.  

 



Αίξεη ηελ πνιηηηθή ζηήξημεο πξνο ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ε ΚηΑ  

Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο Αιβαλίαο, θ. Αξληηάλ Φνπιάλη,  δήισζε ζηηο 28 Απξηιίνπ 

Σ.Δ. φηη, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο απνθάζηζε λα δηαθφςεη ηελ επί 14 κήλεο 

εθαξκνδφκελε πνιηηηθή ζηήξημεο πξνο ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο, ιφγσ ηεο 

δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζε, αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ θ. Φνπιάλη, ε θαηάζηαζε έρεη 

βειηησζεί θαη νη ηξάπεδεο βξίζθνληαη ζε θαιή πνξεία θπξίσο σο πξνο ηα απνζέκαηα ησλ 

θαηαζέζεσλ. Ωζηφζν, ν θ. Φνπιάλη, δήισζε φηη ην βαζηθφ επηηφθην ζα παξακείλεη ζην 

επίπεδν ηνπ 5,25% θαη ηφληζε φηη νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη, λα απμήζνπλ ηε δαλεηνδφηεζε 

θαη λα κεηψζνπλ ηα ΄΄επηζθαιή δάλεηα΄΄. 

 

Άλνδνο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ Λεθ.  

ην δεχηεξν δεθαήκεξν Απξηιίνπ η.ε.,  ην Δπξψ ππνηηκήζεθε ειαθξψο απφ 140 ζε 138 

Λεθ, γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ 21
ε
 Ηαλνπαξίνπ η.ε,  ιφγσ ηεο απνδπλάκσζεο ηνπ θνηλνχ 

επξσπατθνχ λνκίζκαηνο θαη ηεο ρακειήο δήηεζεο ζηελ αγνξά. 

 

ηελ Αιβαλία, ηα πην πςειά επηηόθηα ζηελ πεξηνρή ηεο Ννηναλαηνιηθήο Δπξώπεο  

χκθσλα κε ηα αιβαληθά ΜΜΔ ζηηο 8 Απξηιίνπ η.ε., νη αιβαλνί πνιίηεο, πιεξψλνπλ ηα 

πην πςειά επηηφθηα γηα ηξαπεδηθά δάλεηα, ζηελ πεξηνρή Σεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο,. 

Δηδηθά ηα επηηφθηα δαλείσλ ζε εγρψξην λφκηζκα Λεθ, ζεσξνχληαη πνιχ πςειά θαη νη 

πνιίηεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζε δάλεηα ζε ζπλάιιαγκα, θπξίσο ζε Δπξψ, γεγνλφο πνπ 

ελέρεη πςειή δηαθηλδχλεπζε ιφγσ ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ  ηζνηηκηψλ Δπξψ ή Γνιαξίνπ 

κε ην εγρψξην λφκηζκα.  

 

Οθεηιέηεο ζηηο αιβαληθέο παξαηξάπεδεο νξηζκέλεο ειιεληθέο εηαηξείεο  

Σξεηο απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ Σηξάλσλ, ην νπνίν έρεη θεξχμεη νθεηιέηεο ζηηο 

αιβαληθέο παξαηξάπεδεο νξηζκέλεο ειιεληθέο ηδησηηθέο εηαηξείεο, έρνπλ απνζηαιεί ζηελ 

Αζήλα, απφ ηελ Οκάδα Δπνπηείαο γηα ην ζέκα ησλ παξαηξαπεδψλ, ζχκθσλα κε 

δεκνζηεχκαηα ζηηο 18 Απξηιίνπ η.ε., Ο επηθεθαιήο δηαρεηξηζηήο ησλ παξαηξαπεδψλ θ. 

Μπατξάκ Μάιατ δήισζε φηη ην αιβαληθφ θξάηνο έρεη αλαζέζεη ζε λνκηθφ γξαθείν ζηε 

Αζήλα ηελ επηζηξνθή ζηελ Αιβαλία 5 εθ. δνιαξίσλ, ηα νπνία είραλ κεηαθεξζεί ζηελ 

Διιάδα πξηλ ρξενθνπήζνπλ νη παξαηξάπεδεο VEFA, Cenaj θαη Gjallica. 

 

Κέξδε ηνπ νκίινπ ηεο NBG παξά ηελ θξίζε 
Ζ εθεκεξίδα Παλνξάκα, ζηηο 4 Απξηιίνπ η.ε. ζε ζχληνκν άξζξν ηεο αλέθεξε φηη παξά 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα, ν φκηινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο είρε ην 

2009 θέξδε πνπ αλέξρνληαη ζε 971 εθ. Δπξψ.  

 

Νέα ππνθαηαζηήκαηα ηεο Tirana Bank ζηελ Αιβαλία  

Γπν λέα ππνθαηαζηήκαηα ζηα Δμακίιηα θαη ζηελ πεξηνρή ησλ Σηξάλσλ ανχθ, 

εγθαηλίαζε ε Tirana Bank ηνπ νκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. Με ηελ ίδξπζε απηψλ ησλ 

δπν λέσλ ππνθαηαζηεκάησλ, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ππνθαηαζηεκάησλ ηεο Tirana Bank 

αλήιζε ζηα 49 ζε φιε ηελ Αιβαλία. 

 

Μείσζε δαλείσλ από ειιεληθέο ηξάπεδεο πξνβιέπεη ν ηέσο δηνηθεηήο ηεο ΚηΑ  

Σνλ ηνκέα δαλεηνδφηεζεο ζηελ Αιβαλία, αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ε ειιεληθή 

νηθνλνκηθή θξίζε, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ πξψελ δηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 



ηεο Αιβαλίαο θ. θειθίκ Σζάλη, ζηηο 29 Απξηιίνπ η.ε. Ο θ. Σζάλη, δηαβεβαίσζε ηνπο 

αιβαλνχο πνιίηεο, φηη δελ πξφθεηηαη λα ππάξμνπλ επηπηψζεηο ζηηο θαηαζέζεηο πνπ απηνί 

δηαηεξνχλ ζε ειιεληθέο ηξάπεδεο ζηελ Αιβαλία. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη αζθαιέο, 

δήισζε ν θ. Σζάλη, αιιά νη ειιεληθέο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αιβαλία, 

αλακέλεηαη λα κεηψζνπλ ηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχλ ζε πειάηεο ηνπο, δηφηη, ζχκθσλα κε 

ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ,  ζα κεηαθέξνπλ κέξνο ησλ ρξεκάησλ ζηηο κεηξηθέο ηνπο ηξάπεδεο 

ζηελ Διιάδα. Δμάιινπ, ζε δειψζεηο ηνπ ζηηο 28 Απξηιίνπ η.ε., ν Γηνηθεηήο ηεο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο θ. Αληξηάλ Φνπιάλη, αλέθεξε φηη, “Τν ζεκεξηλό 

επίπεδν απηώλ ησλ ηξαπεδώλ θαη ησλ δεηθηώλ ηεο επξσδώλεο είλαη θαιύηεξν από ην 

επξσπατθό επίπεδν θαη από ηνπο άιινπο δείθηεο”.Ωζηφζν, ε ηηαιηθψλ ζπκθεξφλησλ 

εθεκεξίδα Gazeta Sqhiptare, ζe άξζξν ηεο ζηηο 9 Απξηιηνπ η.ε. πξνέβαιιε αξλεηηθά ην 

γεγνλφο φηη νη ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο ειιεληθέο ηξάπεδεο δήηεζαλ ζπκκεηνρή ζην 

πξφγξακκα ζηήξημεο ησλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα, αλαθνίλσζαλ 

φηη ηνπο δχν ηειεπηαίνπο κήλεο έραζαλ κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ.  

Δπίζεο, πνιιά δεκνζηεχκαηα ηεο 28
εο

  Απξηιίνπ η.ε. αλαθέξζεθαλ ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκηθή θξίζε, ηνλίδνληαο φηη ε Γεξκαλία ζα βνεζήζεη ηελ Διιάδα, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε βνήζεηα ζα ρνξεγεζεί κε θνηλνβνπιεπηηθέο δηαδηθαζίεο (εθεκεξίδα 

Γθαδέηα Σθηπηάξε) θαη φηη ηα ειιεληθά νκφινγα έραζαλ ηελ αμία ηνπο θαη 

ραξαθηεξίδνληαη ΄΄ζθνππίδηα΄΄, ελψ ε εθεκεξίδα Shqip ηεο 5
εο

 Απξηιίνπ η.ε., είρε 

νινζέιηδν αθηέξσκα-αλαδεκνζίεπζε ζρεηηθνχ αθηεξψκαηνο ηνπ πεξηνδηθνχ Time, κε 

ηίηιν,   ΄΄Παπαλδξένπ – Ο άλζξσπνο πνπ ζα ζψζεη ηελ Διιάδα΄΄. Δπίζεο, ζηηο 4 

Απξηιίνπ η.ε., ε εθεκεξίδα Shqip θηινμέλεζε αλππφγξαθν αθηέξσκα ζηνλ θ. Πέηξν 

Υξηζηνδνχινπ, ηνλ νπνίν ραξαθηήξηζε σο ΄΄ηνλ άλζξσπν ηνπ ειιεληθνχ δαλεηζκνχ΄΄, ν 

νπνίνο αλέιαβε ηε δχζθνιε απνζηνιή, λα παιέςεη κε έλα ρξένο 300 δηο Δπξψ. Δμάιινπ, 

ε εθεκεξίδα Παλνξάκα, ζηηο 4 Απξηιίνπ η.ε., θηινμέλεζε πξσηνζέιηδν άξζξν ηνπ 

γλσζηνχ αιβαλνχ νηθνλνκνιφγνπ θ. Αξληηάλ Σζηβίηη κε ηίηιν: ΄΄Σν δχζθνιν ηξηψλπκν 

Διιάδα-Δπξψπε-Δπξψ΄΄, ζην νπνίν επηζεκαίλνληαλ  φηη ε θξίζε ζηελ Διιάδα, επεξέαζε 

ην ίδην ην Δπξψ, θαη φηη ε γαιιν-γεξκαληθή ζπκθσλία δελ έρεη σο ζηφρν κφλν ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ειιεληθήο θξίζεο, αιιά θπξίσο λα απνηξέςεη πην ζνβαξέο θξίζεηο 

ζηηο ρψξεο πνπ κεηέρνπλ ζηε δψλε ηνπ Δπξψ.  

Ωζηφζν, ζηηο  12 Απξηιίνπ η.ε., ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, 

ππεξαζπίζηεθε ηελ παξνπζία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Αιβαλία, ηνλίδνληαο φηη 

αλεμαξηήησο απφ ηελ θαηάζηαζε θξίζεο πνπ δηέξρεηαη ε Διιάδα, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο 

ζπλερίδνπλ  ηηο επελδχζεηο ζηελ αιβαληθή νηθνλνκία. χκθσλα κε ηνλ θ. Μπεξίζα, νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο απέθεξαλ ζηελ Αιβαλία 100 εθ. Δπξψ ζε πεξίνδν θξίζεο.  

 

΅Σζαξιαηάλνο΅θαηα ηνλ Μπεξίζα ν πξώελ Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο ζηηο 11 

Απξηιίνπ η.ε., ν αιβαλφο Πξσζππνπξγφο, ραξαθηήξηζε σο  ΄΄ηζαξιαηάλν΄΄ ηνλ πξψελ 

Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο θ. θειθίκ Σζάλη, ν νπνίνο, ζχκθσλα κε ηνλ θ. 

Μπεξίζα, ΄΄ηξέρεη απφ ην έλα θαλάιη ζην άιιν θαη θάλεη επίζεζε θαηά ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο ρψξαο΄΄, πξνζζέηνληαο πσο ΄΄κφλν Γηνηθεηήο δελ ζα κπνξνχζε λα ήηαλ΄΄ θαη πσο 

΄΄δελ ππήξμε πνηέ ηέηνηνο΄΄. ηελ αληίδξαζή ηνπ ιίγν αξγφηεξα ν θ. Σζάλη ηφληζε φηη 

΄΄ην λα ζε βξίζεη ν Μπεξίζα δείρλεη φηη είζαη εληάμεη΄΄. Ο Μπεξίζα ππνζηήξημε επίζεο 

φηη ε θπβέξλεζε φρη κφλν ζα θαηαβάιεη θαλνληθά ην Μάην ηνπο κηζζνχο θαη ηηο 

ζπληάμεηο, αιιά ζρεδηάδεη λα πξνβεί θαη ζε αηζζεηή αχμεζή ηνπο.    



Η Konfindustria πξνηξέπεη ηνπο αιβαλνύο κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα λα θέξνπλ ηηο 

θαηαζέζεηο ηνπο ζηελ Αιβαλία  

Ζ ·λσζε Αιβαληθψλ Βηνκεραληψλ Konfindustria θάιεζε ζηηο 11 Απξηιίνπ ηνπο 

αιβαλνχο κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα λα κεηαθέξνπλ ηηο θαηαζέζεηο ηνπο απφ ην ειιεληθφ 

ζην αιβαληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο 

Konfindustria, θ. Γθηέξγθη Μπνπηδνχθνπ, «ην αιβαληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα είλαη 

αζθαιέζηεξν» θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη ηξαπεδηθή θξίζε ζηελ Διιάδα, 

παξφιν πνπ έλα κέξνο ηνπ απνηειείηαη απφ ζπγαηξηθέο ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, δηφηη ε 

αιβαληθή λνκνζεζία απαγνξεχεη ηε κεηαθνξά κεγάισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ ηηο 

ζπγαηξηθέο ζηηο κεηξηθέο ηξάπεδεο.  

 

Οηθνλνκηθό γεξκαλν-αιβαληθό Φόξνπκ  

ην νηθνλνκηθφ γεξκαλν-αιβαληθφ Φφξνπκ ην νπνίν δηνξγαλψζεθε ζηε Γεξκαλία ηελ 

πξψηε εβδνκάδα Απξηιίνπ η.ε., παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο, 

θ. Μπακίξ Σφπη θαη κε ηε ζπκκεηνρή επηρεηξεκαηηψλ θαη αμησκαηνχρσλ ηεο αιβαληθήο 

θπβέξλεζεο, ζπδεηήζεθαλ νη πηζαλφηεηεο πεξαηηέξσ νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ. Ο επηθεθαιήο ηνπ εκπνξηθνχ επηκειεηεξίνπ ζηελ 

νκηιία ηνπ θάιεζε ηνπο γεξκαλνχο επελδπηέο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην αιβαληθφ 

εκπφξην θαη ηνλ ηνπξηζκφ.  

 

Αλαδηνξγάλσζε ησλ θπβεξλεηηθώλ δνκώλ 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο θ. Μπακίξ Σφπη ππέγξαςε ζηηο 11 Απξηιίνπ 

η.ε.,  δηάηαγκα ζην νπνίν πξνβιέπνληαη αιιαγέο ζηε δηάξζξσζε θαη ηελ νλνκαζία ησλ 

Τπνπξγείσλ ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν κέρξη ζήκεξα 

Τπνπξγφο Γεκνζίσλ ·ξγσλ, Μεηαθνξψλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ θ. νθφι Οιληάζη ζα 

νλνκάδεηαη ζην εμήο Τπνπξγφο Γεκνζίσλ ·ξγσλ θαη Μεηαθνξψλ, ν δε Τπνπξγφο 

Δπηθξαηείαο θ. Γθεληο Πφιιν, ζα κεηνλνκαζηεί ζε Τπνπξγφ γηα ηελ Καηλνηνκία θαη ηελ 

Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο. 

 

Φεθίζηεθε ην λνκνζρέδην γηα ηε κίζζσζε ηεο γεο 

Υσξίο ηελ παξνπζία ηεο αληηπνιίηεπζεο, ςεθίζζεθε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 8
εο

 Απξηιίνπ 

η.ε, ην λνκνζρέδην ην νπνίν νξίδεη φηη νη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ηηο νπνίεο νη ηδηνθηήηεο 

ηνπο δελ ηηο θαιιηεξγνχλ, ζα εθκηζζψλνληαη ζε ηξίηνπο.   

 

Φνξνινγνύληαη όζνη έρνπλ νηθνδνκήζεη παξαλόκσο ζε εθηάζεηο ηνπ Γεκνζίνπ. 

Δγθξίζεθε ζηηο 21 Απξηιίνπ η.ε.,  απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ αιβαληθνχ 

θνηλνβνπιίνπ,  λνκνζρέδην πνπ πξνβιέπεη ηε θνξνιφγεζε θνξέσλ νη νπνίνη έρνπλ 

νηθνδνκήζεη πάλσ ζε θξαηηθά νηθφπεδα ή ηελ αγνξά ησλ νηθνπέδσλ απηψλ. Βαζηθά ην 

λνκνζρέδην αθνξά ζηηο εηαηξείεο αιιά θαη ζηνπο πνιίηεο πνπ έρνπλ νηθνδνκήζεη ζε 

νηθφπεδα ηνπ δεκνζίνπ, γηα ηα νπνία ζα έπξεπε λα θαηαβάιινπλ ελνίθην.  Δθφζνλ 

πνιινί απφ ηνπο θνξείο απηνχο δελ πιεξψλνπλ ην ελνίθην, θξίζεθε ζθφπηκν λα 

θνξνινγεζνχλ κε ην 10% ηεο αμίαο ηνπ νηθνπέδνπ είηε λα γίλεη πψιεζε ηνπ γηα φζνπο 

ζέινπλ λα ην αγνξάζνπλ. 

 

 



Καζπζηεξήζεηο ζηηο απνδεκηώζεηο γηα ηνπο λόκηκνπο ηδηνθηήηεο 

Αλ θαη ε  λνκηκνπνίεζε  ησλ απζαηξέησλ θηηζκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηθαλνπνηεηηθφ 

ξπζκφ,  κεγαιψλεη ε δπζαξέζθεηα ησλ πξψελ ηδηνθηεηψλ, δηφηη δελ έρεη ζεκεησζεί 

πξφνδνο ζηελ επηζηξνθή πεξηνπζηψλ ή ζηελ απνδεκίσζε ησλ λφκηκσλ ηδηνθηεηψλ, ηηο 

πεξηνπζίεο ησλ νπνίσλ είρε θαηαζρέζεη ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο, ζχκθσλα κε 

δεκνζηεχκαηα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ ζηηο 18 Απξηιίνπ η.ε. Οη πξψελ ηδηνθηήηεο, 

πξνγξακκαηίδνπλ λα πξνζθχγνπλ ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην, δηφηη ε θπβέξλεζε φρη κφλν 

δελ ηνπο απνδεκηψλεη θαη δε δίλεη ιχζε ζην πξφβιεκά ηνπο, αιιά αλαθνίλσζε φηη ζα 

εθδψζεη λέν έληππν ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ νη πξψελ ηδηνθηήηεο 

πξνθεηκέλνπ λα απνδεκησζνχλ γηα ηηο πεξηνπζίεο ηνπο.  

 

Νέα θαηαγξαθή γηα 189.579 πεξηνπζίεο 

Σν Γξαθείν Δγγξαθήο Ηδηνθηεζίαο, έρεη αξρίζεη ηελ θαηαρψξεζε 189.575 αθηλήησλ ζηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο ηεο Αιβαλίαο. Ζ λέα θαηαγξαθή πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη δπν ρξφληα 

θαη λα νινθιεξσζεί ηνλ Απξίιην ηνπ 2012. Σν Γξαθείν Δγγξαθήο Ηδηνθηεζίαο ζπλήςε  

ζχκβαζε κε ηε δαληθή εηαηξεία Blominfo A/S γηα ηελ αξρηθή ειεθηξνληθή θαηαγξαθή 50 

πεξηνρψλ ηεο Αιβαλίαο ζηηο Σίξαλα, Λέδα, Λνχζληα, θφδξα, Καβάγηα, Κξνχγηα, 

Κνχθεο, Λαηο, Δικπαζάλ, Φίεξη, Αξγπξφθαζηξν, Γπξξάρην θαη Μπεξάη.   

 

Ννκνζρέδην γηα ηηο μέλεο επελδύζεηο πξνσζεί ε αιβαληθή θπβέξλεζε 

χκθσλα κε ηα αιβαληθά ΜΜΔ (πρ Top Channel) ε θπβέξλεζε ηεο Αιβαλίαο, πξνσζεί 

λνκνζρέδην ην νπνίν πξνβιέπεη φηη ζε πεξίπησζε πνπ μέλνο επελδπηήο έρεη δηαθνξέο κε 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο Αιβαλίαο, σο πξνο ηελ ηδηνθηεζία ησλ αθηλήησλ ζηα 

νπνία αλαπηχζζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ, ε θπβέξλεζε ζα κεζνιαβεί γηα ηελ επίιπζε ηεο 

δηαθνξάο, ρσξίο ηελ άκεζε εκπινθή ηνπ μέλνπ επελδπηή κε ην θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν ηεο Αιβαλίαο, κε ην νπνίν έρεη ηε δηαθνξά, ψζηε λα απνθεπρζνχλ πεξηπηψζεηο 

εθβηαζκνχ αιινδαπψλ επηρεηξεκαηηψλ απφ αιβαλνχο πνιίηεο πνπ ήγεηξαλ ςεπδείο 

αμηψζεηο ελαληίνλ ηνπο, φπσο έρεη ζπκβεί θαη΄ επαλάιεςε ζην παξειζφλ.   

 

Μείσζε ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδύζεσλ ζηελ Αιβαλία  

Μείσζε ζεκείσζαλ νη ηδησηηθέο επελδχζεηο ζηελ Αιβαλία, θαηά 2,3 % ηνπ ΑΔΠ ην 

2009, ζε ζχγθξηζε κε ην 2008, ζχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ ΓΝΣ ην νπνίν 

πξνβιέπεη φηη ε κείσζε ησλ επελδχζεσλ ζα επηδεηλσζεί ην 2010, ζε επίπεδν ρακειφηεξν 

θαη απφ εθείλν ηνπ 2003.  

 

ηα όξηα ηνπ αλώηαηνπ επηηξεπόκελνπ νξίνπ ν πιεζσξηζκόο.  

ην 3,9% θπκάλζεθε ν πιεζσξηζκφο  ην Μάξηην η.ε., ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηα νπνία 

αλαθνίλσζε ε Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Αιβαλίαο, INSTAT.  

 

Αύμεζε ηεο αλεξγίαο ζηελ Αιβαλία 

Αχμεζε ηεο αλεξγίαο σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ επίζεκα εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ, γηα 

πξψηε θνξά ζε κηα δεθαεηία, ζεκεηψζεθε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2009 νπφηε ην 

πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο αλήιζε ζην  13,75% απφ 12,68% ην 2008, ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ ζηε δεκνζηφηεηα ζηηο 19 Απξηιίνπ η.ε.,  απφ ηελ Δζληθή  

ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Αιβαλίαο (INSTAT). 

 



Πηώζε ηνπ ΑΔΠ ηεο Αιβαλίαο 

χκθσλα κε ηελ ε/θ Shqip, ην Ηλζηηηνχην ηαηηζηηθήο αλέθεξε Πηψζε ηνπ ΑΔΠ ηεο 

Αιβαλίαο γηα ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2009, αλαθνίλσζε ζηηο 12 Απξηιίνπ ε Δζληθή 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Αιβαλίαο (INSTAT), επηβεβαηψλνληαο έηζη ηηο πξνβιέςεηο ησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ ε πξψηε θνξά πνπ ε Αιβαλία ζεκεηψλεη 

ηξηκεληαία νηθνλνκηθή χθεζε, απφ ηφηε πνπ ε Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο 

Αιβαλίαο (INSTAT) μεθίλεζε λα κεηξά απηφλ ηνλ δείθηε πξηλ απφ δπν ρξφληα. 

 

Πηώζε εμαγσγώλ παξαδέρεηαη θαη ν Πξσζππνπξγόο ηεο Αιβαλίαο 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο ζηηο 11 

Απξηιίνπ η.ε., ν αιβαλφο Πξσζππνπξγφο, αλαθέξζεθε θαη ζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

αιβαληθήο νηθνλνκίαο ηνπο πξψηνπο ηξεηο κήλεο ηνπ ρξφλνπ, αιιά παξαδέρζεθε πσο 

ππήξμε πηψζε ηεο αμίαο εμαγσγψλ, ηελ νπνία ν ίδηνο ραξαθηήξηζε σο παξνδηθή, αθνχ 

αθνινχζεζε ην πξψην ηξίκελν 2010, αχμεζή ηεο αμίαο εμαγσγψλ θαηά 140%.  

 

Γειώζεηο ·ληη Ράκα γηα ηελ αιβαληθή νηθνλνκία 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο θ. ·ληη Ράκα ζηηο 12 

Απξηιίνπ η.ε., «ηα λνύκεξα ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απνδεηθλύνπλ όηη ε αιβαληθή 

νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε ζπλερή θαη αζηακάηεηε ππνβάζκηζε. Η ππνβάζκηζε δελ έρεη 

πηζαλόηεηεο λα ζηακαηήζεη αλ δελ απνκαθξπλζεί ε θπβέξλεζε πνπ είλαη ε αηηία ηεο θξίζεο 

ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο νηθνλνκίαο πνπ βξίζθεηαη ρσκέλε ζην θνπηί 

ησλ ςεπδώλ αξηζκώλ».  

 

Η Αιβαλία κε πςειά ρξέε, ζύκθσλα κε ηελ “Standard & Poor’s’’  

To δεκφζην ρξένο ηεο Αιβαλίαο ζε ζχγθξηζε κε ηα έζνδα ηεο θπβέξλεζεο, είλαη απφ ηα 

πςειφηεξα κεηαμχ 125 ρσξψλ ηνπ θφζκνπ, ζχκθσλα κε αμηνιφγεζε ηελ νπνία έδσζε 

ζηε δεκνζηφηεηα ην δεχηεξν δεθαήκεξν Απξηιίνπ η.ε., ν ακεξηθαληθφο νίθνο 

αμηνιφγεζεο ΄΄Standard & Poor’s΄΄, ν νπνίνο αμηνιφγεζε κε ην βαζκφ Β+  ηα 

καθξνπξφζεζκα ρξέε ζε μέλν ζπλάιιαγκα θαη κε ην βαζκφ Β ηα βξαρππξφζεζκα ρξέε 

ζε μέλν ζπλάιιαγκα ή ζε ληφπην λφκηζκα. χκθσλα κε ηελ έθζεζε,  «Σα δεκνζηνλνκηθά 

ηεο Αιβαλίαο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα δηαξθψο πςειά ρξέε ηεο θπβέξλεζεο, αλεμάξηεηα 

απφ ηνπο πςεινχο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Σα ζπλνιηθά ρξέε ηεο θπβέξλεζεο 

πξνβιέπεηαη ζην ηέινο ηνπ 2010 λα θζάζνπλ ην 57% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, ηα 

ρξέε είλαη 2,2 θνξέο πςειφηεξα απφ ηα έζνδα ηεο θπβέξλεζεο θαη ην ρξένο απηφ ηεο 

θπβέξλεζεο είλαη απφ ηα πςειφηεξα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ησλ νπνίσλ εκείο θάλνπκε ηελ 

αμηνιφγεζε». 

 

·θδνζε νκνιόγσλ από ηελ Αιβαληθή θπβέξλεζε  

Όπσο δήισζε ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ.  αιί Μπεξίζα ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 12
εο

 Απξηιίνπ η.ε., ε Αιβαλία γηα πξψηε θνξά ζα 

πξνζθχγεη ζηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο αγνξέο γηα λα ιάβεη δάλεην 400 εθαη. επξψ κέζσ 

ηεο έθδνζεο θξαηηθψλ νκνιφγσλ, πξνθεηκέλνπ, λα εμνθιήζεη παιαηφηεξν δάλεην γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ νδηθνχ άμνλα Γπξξαρίνπ-Κνχθεο-Κνζζπθνπεδίνπ.  

 

 

 



·θζεζε ηνπ ΓΝΣ γηα ηελ νηθνλνκηθή πξννπηηθή ηεο Αιβαλίαο 

Υακειφο ξπζκφο αλάπηπμεο κέρξη ην 2013 πξνβιέπεηαη γηα ηελ Αιβαλία, ζε έθζεζε ηνπ 

ΓΝΣ ε νπνία δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα ζηηο 21 Απξηιίνπ η.ε. Μεηά ηε δηεζλή νηθνλνκηθή 

θξίζε, ην ΓΝΣ εθηηκά φηη ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζα θπκαίλεηαη ζην 3% κέρξη 

ην 2015. Με δεδνκέλν φηη, ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ησλ αιβαλψλ ζήκεξα είλαη 3.700 

δνιάξηα, ε Αιβαλία ζα ζπλερίζεη λα παξακέλεη ε πην θησρή ρψξα ηεο Δπξψπεο γηα φιε 

ηελ επφκελε δεθαεηία. Σελ πξψηε δεθαεηία ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ (δεθαεηία ηνπ 

1990), νη αιβαλνί πνιίηεο είραλ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπο, θαηά 10%-15% εηεζίσο, ελψ 

κεηά ην 2001 ηα έζνδά ηνπο απμήζεθαλ θαηά 5%-10% εηεζίσο, αιιά ηελ ηξέρνπζα 

δεθαεηία δελ αλακέλεηαη αχμεζε εζφδσλ πάλσ απφ 5% εηεζίσο.  

 

Δλεθξίζε ην ζρέδην δηαρείξηζεο ησλ Αθηώλ από ηελ Παγθόζκηα Σξάπεδα  

Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα, ελέθξηλε ζηηο αξρέο Απξηιίνπ η.ε., ην αλαζεσξεκέλν ζρέδην 

δηαρείξηζεο ησλ Αθηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο αθηέο ηνπ Ηνλίνπ. Σν 

ζρέδην, αξρηθήο δαπάλεο 38,5 εθ. δνι., ζα ζηεξίμεη κε επελδχζεηο ηνλ θαζαξηζκφ ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Πφξην Ρνκάλν απφ επηθίλδπλεο νπζίεο, ηε δηακφξθσζε ρψξνπ γηα ζηεξεά 

απφβιεηα ζηνπο Αγ. αξάληα θαη ζεκείνπ κεηαθνξάο απφ ηε Υεηκάξξα γηα ηα ζηεξεά 

απφβιεηα, ηελ αλαθαίληζε ηνπ ιηκέλνο ησλ Αγ. αξάληα ψζηε λα δέρεηαη θαη 

νρεκαηαγσγά γηα ηνπξίζηεο πξνο ηηο αθηέο ηνπ Ηνλίνπ, ζχζηεκα χδξεπζεο-απνρέηεπζεο 

ζηνπο Αγ. αξάληα, επελδχζεηο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ησλ ρσξηψλ ησλ αθηψλ ηνπ 

Ηνλίνπ, θαη ζηήξημε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ ηνπ Βνπζξσηνχ ζηνπο Αγ. 

αξάληα. Ωζηφζν, ν αληηπνιηηεπφκελνο Σχπνο, αλέθεξε φηη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα 

ππέθπςε ζηηο πηέζεηο ηεο θπβέξλεζεο Μπεξίζα θαη δέρζεθε λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ 

αθαιάησζε εθηάζεσλ ζην Πφξην Ρνκάλν νη νπνίεο αλήθνπλ ζηνλ γλσζηφ σο θίιν ηεο 

νηθνγέλεηαο Μπεξίζα, βφζλην επηρεηξεκαηία θ. Νηακίξ Φάδιηηο ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηα 

δεκνζηεχκαηα, έρεη αγνξάζεη πνιχ θζελά ηηο εθηάζεηο απηέο νη νπνίεο κε ηελ 

αθαιάησζε ζα απνθηήζνπλ κεγάιε αμία. Δπίζεο, νη αληηπνιηηεπφκελεο εθεκεξίδεο, 

θαηεγνξνχλ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα φηη ππέθπςε ζε πηέζεηο ηνπ θ. Μπεξίζα θαη 

δέρζεθε λα κεηαθέξεη ρξήκαηα πνπ πξννξίδνληαλ γηα ζρέδηα έξγσλ ζηνπο δήκνπο 

Μπεξαηίνπ θαη Δικπαζάλ νη νπνίνη ειέγρνληαη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε, γηα ηα νπνία 

είραλ ππνγξαθεί θαη νη ζρεηηθέο ζπκθσλίεο,  ζην δήκν θφδξαο ν νπνίνο ειέγρεηαη απφ 

ην Γεκνθξαηηθφ Κφκκα ηνπ θ. αιί Μπεξίζα. Οη ίδηνη νη δήκαξρνη απηψλ ησλ πφιεσλ, 

ραξαθηήξηζαλ ηελ απνζηνιή ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ζηελ Αιβαλία σο 

«αλαμηφπηζηε».  

 

Η ειιεληθή θξίζε θαηαθζάλεη ην θζηλόπσξν 

Σν θζηλφπσξν αλακέλνληαη νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ έρεη επεξεάζεη 

θπξίσο ηελ Διιάδα,  αιιά ζε έλα βαζκφ θαη ηελ Ηηαιία, ζχκθσλα κε ξεπνξηάδ ζηηο 15 

Απξηιίνπ η.ε., ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ Top Channel ζην νπνίν, ν δηεπζπληήο ηνπ 

Κέληξνπ Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Μειεηψλ θ. Ηιίξ Γθεληέζη ηζρπξίζηεθε φηη ε 

θξίζε ιφγσ κείσζεο ησλ εκβαζκάησλ, ζα γίλεη αηζζεηή κε ην πέξαο ηεο ηνπξηζηηθήο 

πεξηφδνπ. Δπηπιένλ, ν θ. Γθεληέζη ηζρπξίζηεθε φηη ζχκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ζηνπο 

κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία, πξνέθπςε φηη ην 45.6% ησλ κεηαλαζηψλ πνπ 

εξσηήζεθαλ δήισζαλ πσο ηελ θξίζε ηελ έρνπλ λνηψζεη ζηε κείσζε ησλ σξψλ θαη 

εκεξψλ εξγαζίαο, πξάγκα ην νπνίν αληαλαθιάηαη άκεζα ζηα εηζνδήκαηά ηνπο. Σν 2009, 

ζχκθσλα κε ηνλ θ. Γθεληέζη, κφλν ην 57,4% ησλ νηθνγελεηψλ πνπ είλαη κεηαλάζηεο ζηελ 



Διιάδα, έζηεηιαλ ρξήκαηα ζηελ Αιβαλία, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ 2008 

πνπ αλεξρφηαλ ζε 76%, ελψ ην 10% ησλ κεηαλαζηψλ έρνπλ δειψζεη πσο ζα 

επηζηξέςνπλ ζηε ρψξα ηνπο αλ ε θξίζε ζπλερηζηεί. 

 

Παξέδσζε ην εξσηεκαηνιόγην ζηελ Δ.Δ ν αιβαλόο Πξσζππνπξγόο  

Μνλαδηθή θαη ηζηνξηθή ζηηγκή γηα ηελ Αιβαλία, ραξαθηήξηζε ηελ παξάδνζε ζηηο 14 

Απξηιίνπ η.ε.,  ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ ππνςεθηφηεηα ηεο ρψξαο ηνπ ζηελ Δ.Δ.,  ν 

Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα,  επηζεκαίλνληαο φηη ε ρψξα ηνπ έρεη 

θάλεη πξνζπάζεηεο γηα λα ιάβεη ζεηηθέο εθηηκήζεηο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν επίηξνπνο 

Γηεχξπλζεο ηεο Δπξσπατθήο ·λσζεο, θ. ηέθαλ Φνχιε, ηφληζε φηη ε Αιβαλία έρεη 

ζεκεηψζεη πξφνδν φζνλ αθνξά ζηελ πνξεία εθπιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ γηα ηε 

θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ ζεσξήζεσλ εηζφδνπ, αιιά νη πξνζπάζεηεο πξέπεη λα 

ζπλερηζηνχλ, επηζεκαίλνληαο φηη είλαη ζεκαληηθφ νη ζρέζεηο κεηαμχ ηεο πιεηνςεθίαο θαη 

ηεο αληηπνιίηεπζεο λα νηθνδνκεζνχλ ζηε βάζε ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ πληάγκαηνο θαη ηεο 

δηαθάλεηαο. Απαληψληαο ζην εξψηεκα εάλ ε πνιηηηθή αζηάζεηα ζηελ Αιβαλία, ζα 

επεξεάζεη ηελ απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο ·λσζεο ν θ. Φνχιε δήισζε φηη  «Τν κόλν 

εξώηεκα πνπ ηίζεηαη γηα ηνπο αιβαλνύο είλαη αλ ζα αλαθεξζνύκε ζηελ πνιηηηθή δηακάρε 

σο αλεπίιπην δήηεκα πνπ έρεη επηπηώζεηο ή σο έλα δήηεκα πνπ ζα έρεη ιπζεί βάζεη ησλ 

θαλόλσλ ηνπ δηθαίνπ». Όζνλ αθνξά ζην ρξφλν πνπ ζα απαηηεζεί γηα λα απνθαζίζεη ε 

Δπξσπατθή ·λσζε, ν θ. Φνχιε ηφληζε φηη φια εμαξηψληαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ 

απαληήζεσλ ζην εξσηεκαηνιφγην.  

 

Με ξεαιηζηηθή ε  πξνζρώξεζε ηεο Αιβαλίαο ζηελ ΔΔ , πξηλ ην 2014 

Ζ απάληεζε ηεο Δπξσπατθήο ·λσζεο γηα ηελ Αιβαλία, κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη κέρξη 

θαη δπν ρξφληα θαη ε πηζαλφηεηα γηα ηελ πξνζρψξεζε ηεο ην 2014 κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο κε ξεαιηζηηθή ζέζε, ζχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο ηηαιηθήο εθεκεξίδαο 

La Stampa, ζρεηηθά κε ηελ παξάδνζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο Δ.Δ. 

απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο Αιβαλίαο, θ. αιί Μπεξίζα ζηηο Βξπμέιιεο, ην νπνίν 

αλαδεκνζίεπζε ε αιβαληθή εθεκεξίδα Shqip.  

 

πλάληεζε γηα ηελ Αιβαλία ζην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην 

Δηδηθή ζπλάληεζε γηα ηελ Αιβαλία κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηεο πξέζβεηξαο ηεο Αιβαλίαο 

ζηελ Δ.Δ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ηξαζβνχξγν απφ ηελ αληηπξνζσπεία ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ γηα ηα Γπηηθά Βαιθάληα, ζηηο  21 Απξηιίνπ η.ε. Βαζηθφ ζέκα ηεο αηδέληαο 

ηεο ζπλάληεζεο, ήηαλ ε πξνεηνηκαζία ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο 

χλδεζεο θαη ηαζεξνπνίεζεο, ε νπνία δηεμήρζε ζηηο 3 θαη 4 Μαΐνπ η.ε., ζηηο 

Βξπμέιιεο. χκθσλα κε δεκνζηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ζηα Σίξαλα, ζηε ζπλάληεζε 

ζπδεηήζεθαλ κεηαμχ άιισλ, ε έθζεζε ηεο Γηεχζπλζεο Γηεχξπλζεο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηα βήκαηα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ε Αιβαλία ζηελ πνξεία ηεο 

πξνο ηελ Δπξσπατθή νινθιήξσζε, ε έθζεζε ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ θηιειεπζεξνπνίεζεο ησλ ζεσξήζεσλ εηζφδνπ, ε έθζεζε ηνπ 

έιιελα επξσβνπιεπηή θ. Νηθφιανπ Υνπληή γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Αιβαλία. ηελ 

έθζεζε ηνπ θ. Υνπληή, ζχκθσλα κε δεκνζηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, εθθξάζηεθε ε  

δπζαξέζθεηα γηα ηελ πνιηηηθή θαη ζεζκηθή θξίζε πνπ δηέξρεηαη ε Αιβαλία κεηά ηηο 

εθινγέο, ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ηεο έθζεζεο ΟΑΔ/ODHIR, φπνπ ηνλίδνληαη νη  

δηαπηζησκέλεο παξαηππίεο, θπξίσο σο πξνο ηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ηελ πίεζε θαη 



ηνλ εθθνβηζκφ ησλ ςεθνθφξσλ, ην κεηξψν ησλ εθινγέσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

θαηακέηξεζεο ησλ ςήθσλ.  

 

Δπηθπιάμεηο ηεο ΔΔ σο πξνο ηελ απειεπζέξσζε ησλ ζεσξήζεσλ αδεηώλ εηζόδνπ 

Ζ Αιβαλία ρξεηάδεηαη λα απνδείμεη ηελ δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ 

λφκσλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ έρεη πηνζεηήζεη, ζην πιαίζην ηεο πνξείαο ηεο ρψξαο πξνο ηηο 

Δπξσπατθέο δνκέο,  ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

γηα ηελ πξφνδν πνπ ζεκείσζε ε Αιβαλία σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ 

θξηηεξίσλ γηα ηε θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ ζεσξήζεσλ αδεηψλ εηζφδνπ, ε νπνία δφζεθε 

ζηε δεκνζηφηεηα ζηηο 26 Απξηιίνπ η.ε., εηδηθά φζνλ αθνξά ζηε ζηξαηεγηθή θαη ζην 

ζρέδην δξάζεο θαηά ηνπ ΅μεπιχκαηνο ρξήκαηνο΅ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο. 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, 

απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο γηα απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ κε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα, ελψ γηα ηε κεηαλάζηεπζε απαηηείηαη 

πεξαηηέξσ ζπληνληζκφο γηα ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή. ηελ έθζεζε εθηηκάηαη φηη πνιχ 

ιίγεο ππνζέζεηο παξάλνκεο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ παξαπέκθζεθαλ ζην Γηθαζηήξην ην 

2009, ελψ επηζεκαίλεηαη φηη πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί θαη λα εθαξκνζηεί ην δηθαίσκα ησλ 

κεηαλαζηψλ λα έρνπλ έγγξαθα πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. Δπίζεο, θξίλεηαη 

απαξαίηεηνο ν εμνπιηζκφο κε λέα ηερλνινγία ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλφξσλ θαη ε 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Σέινο, ηδηαίηεξα πξνβιήζεθε ζηνλ αιβαληθφ 

Σχπν, ην γεγνλφο φηη ε Βνζλία απνιακβάλεη θαιχηεξε αμηνιφγεζε απφ ηελ Αιβαλία, 

θαζψο θαίλεηαη λα εθπιεξψλεη ηξεηο απφ ηηο ηέζζεξηο δέζκεο θξηηεξίσλ ηνπ νδηθνχ 

ράξηε.  

 

Ο ηζπαλό πξέζβεο θ. Μαλνπέι Μνληόκπην γηα ηελ επξσπατθή πνξεία ηεο Αιβαλίαο 

Ηζρπξφ κήλπκα ζηελ αιβαληθή πνιηηηθή θαη ηδηαηηέξσο ζηελ θπβέξλεζε απεχζπλε ε Δ.Δ. 

ζηηο 27 Απξηιίνπ η.ε., ζχκθσλα κε ζρφιην ηεο εθεκεξίδαο  Shqip, ζε εθδήισζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Σίξαλα, φπνπ έγηλε απνινγηζκφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηεο 

Ηζπαληθήο Πξνεδξίαο θαη αλάιπζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο γηα ηνπο επφκελνπο ηξεηο 

κήλεο.  Ο πξέζβεο  ηεο Ηζπαλίαο, θ. Μαλνπέι Μνληφκπην, δήισζε φηη ε επίιπζε ηεο 

θξίζεο ζηελ Αιβαλία, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα απξφζθνπηε πνξεία ηεο έληαμεο ηεο 

ρψξαο ζηελ Δ.Δ. Ο θ. Μνληφκπην ζεκείσζε φηη νη δξάζεηο εθηφο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ δελ 

επηθέξνπλ επηζπκεηά απνηειέζκαηα γηα ηνπο πνιίηεο, ελψ απεχζπλε θαη κηα 

πξνεηδνπνίεζε ζηελ αιβαληθή πνιηηηθή: «Θέινπκε πξάμεηο θαη φρη ιφγηα θαη κφλν κέζσ 

ησλ πξάμεσλ εκείο ζα αλαιχζνπκε θαη ζα αμηνινγήζνπκε ηα βήκαηα ηεο Αιβαλίαο ζην 

πιαίζην ησλ ζρέζεσλ κε ηελ Δ.Δ.»    

 

Η αιβαληθή θπβέξλεζε ρξεκαηνδνηεί ηηο ζξεζθεπηηθέο θνηλόηεηεο 

Ζ αιβαληθή θπβέξλεζε, απνθάζηζε ζηηο 28 Απξηιίνπ η.ε., λα ρξεκαηνδνηήζεη κε 100 εθ. 

Λεθ ηηο ηέζζεξηο κεγάιεο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο ηεο ρψξαο, ρνξεγψληαο 28 εθ. Λεθ 

ζηε κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα θαη απφ 24 εθ. Λεθ  ζηελ Οξζφδνμε Απηνθέθαιε 

Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο, ζηε Καζνιηθή Δθθιεζία θαη ζηνπο Μπεθηαζήδεο, Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πνζνχ πνπ αλαινγεί ζε θάζε θνηλφηεηα, ζα δηαηεζεί γηα ηε 

κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ ην νπνίν απηέο απαζρνινχλ, ελψ εηδηθά γηα ηνπο 

Μπεθηαζήδεο, απφ ηα 24 εθ Λέθ, ηα 7 εθ. ζα δηαηεζνχλ γηα ελίζρπζε ησλ θνηλνηήησλ 

ησλ κπεθηαζήδσλ ζε άιιεο ρψξεο, αθνχ ε παγθφζκηα έδξα ηνπο, βξίζθεηαη ζηα Σίξαλα. 



 

Μεξηθώο ειεύζεξα ηα ΜΜΔ ζηελ Αιβαλία,  

Ωο κεξηθψο ειεχζεξα ραξαθηεξίδνληαη ηα Μ.Μ.Δ. ζηελ Αιβαλία, ζχκθσλα κε ηελ 

έθζεζε ηεο νξγάλσζεο Freedom House γηα ην 2009, ε νπνία θαηαηάζζεη ηελ Αιβαλία 

ζηελ πεληεθνζηή ζέζε επί ζπλφινπ 118 ρσξψλ, σο πξνο ηελ ειεπζεξία ησλ Μ.Μ.Δ. ε 

άιιν ζεκείν ηεο, ε έθζεζε αλαθέξεη ηηο θαηεγνξίεο γηα δηαθζνξά πνπ έρεη δερζεί ε 

θπβέξλεζε Μπεξίζα. Σέινο, ε έθζεζε ηνλίδεη φηη κνινλφηη ην χληαγκα ηεο ρψξαο 

νξίδεη φηη ην ζχζηεκα ηεο δηθαηνζχλεο ζηελ Αιβαλία είλαη αλεμάξηεην, πνιιέο θνξέο ηα 

δηθαζηήξηα πθίζηαληαη πνιηηηθέο πηέζεηο θαη δέρνληαη ηα ίδηα θαηεγνξίεο γηα δηαθζνξά.  

 

Δπίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο,  ζηε Γεξκαλία 

πλάληεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο θ. Μπακίξ Σφπη, κε ηνλ 

Πξφεδξν ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο θ. Υνξζη Κέιεξ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην επίζεκεο επίζθεςεο ηνπ πξψηνπ ζηε Γεξκαλία, ζηηο 5 

Απξηιίνπ η.ε. ηελ επίζθεςή ηνπ απηή, ν θ. Σφπη ζπλνδεπφηαλ κεηαμχ άιισλ θαη απφ  

ηνλ αληηπξφεδξν θαη Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο θ. Ηιίξ Μέηα, ηνλ πξφεδξν ηνπ 

πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ θ. Βιαληηκίξ Κξίζην, ηνλ πθππνπξγφ Πνιηηηζκνχ θ. Νηθφι 

Λέζη, ηνλ βνπιεπηή ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο θαη πξψελ Τπνπξγφ Άκπλαο θ. 

Γθαδκέλη Οθέηα θ.ά. χκθσλα κε επίζεκε αλαθνίλσζε ηεο αιβαληθήο Πξνεδξίαο, ην 

θχξην ζέκα ησλ ζπδεηήζεσλ κεηαμχ ησλ δπν πξνέδξσλ ζα είλαη ε πεξαηηέξσ εκβάζπλζε 

θαη ελίζρπζε ησλ θαιψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ ζην πιαίζην θαη ηεο 

πξννπηηθήο έληαμεο ηεο Αιβαλίαο θαη ησλ Βαιθαλίσλ ζηηο επξσπατθέο δνκέο.  

 

Δπίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο, ζηελ ΠΓΓΜ  

Σελ πιήξε εθαξκνγή ηεο πκθσλίαο ηεο Αρξίδαο, δήηεζε απφ ην Κνηλνβνχιην ηεο 

ΠΓΓΜ, ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο θ. Μπακίξ Σφπη, ηελ πξψηε εκέξα 

ηεο δηήκεξεο επίζεκεο επίζθεςήο ηνπ ζηελ ΠΓΓΜ ζηηο 14 θαη 15 Απξηιίνπ η.ε. Ο θ. 

Σφπη δήισζε φηη απηή ε ζεκαληηθή ζπκθσλία πξνβιέπεη φηη φινη νη θάηνηθνη ηεο ΠΓΓΜ 

είλαη ίζνη απέλαληη ζην λφκν θαη ην χληαγκα, δηαζθαιίδνληαο ζηνπο αιβαλνχο ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο, φπσο ην δηθαίσκα εθπαίδεπζεο ζηε κεηξηθή γιψζζα, ηεο ρξήζεο θαη 

ζεβαζκνχ ησλ εζληθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ζπκβφισλ, ηεο δίθαηεο 

εθπξνζψπεζεο ζηνπο ζεζκνχο ηεο ΠΓΓΜ. Δπίζεο ηελ δεχηεξε εκέξα ηεο επίζθεςεο 

ηνπ, ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο, εμέθξαζε ην ελδηαθέξνλ ηεο αιβαληθήο 

επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο, γηα αχμεζε ησλ επελδχζεσλ εθ κέξνπο εηαηξεηψλ δηεζλνχο 

θχξνπο, φρη κφλν ζηελ Αιβαλία αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο. Ο θ. Σφπη καδί κε 

ηνλ νκφινγν ηνπ απφ ηελ ΠΓΓΜ θ. Γθηφξγθη Ηβάλνβ, ραηξέηηζαλ ην αιβαλν-ζθνπηαλφ 

Οηθνλνκηθφ θαη Δπηρεηξεκαηηθφ Φφξνπκ ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα θφπηα ζηηο 15 

Απξηιίνπ η.ε.,  ζην νπνίν ζπκκεηείρε κεγάινο αξηζκφο επηρεηξεκαηηψλ απφ ηηο δχν ρψξεο. 

Ο θ. Σφπη ζηελ νκηιία ηνπ, εμέθξαζε ηελ επγλσκνζχλε ηνπ πξνο ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηεο 

γεηηνληθήο ρψξαο θαη ηνπο θξαηηθνχο θνξείο ηεο ΠΓΓΜ,  γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε 

δηεχξπλζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ κεηαμχ ησλ δχν 

ρσξψλ. Δθηφο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο, ν θ. Σφπη ζπλαληήζεθε θαη  

κε ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο ΠΓΓΜ θ. Νηθφια Γθξνπέβζθη. Σέινο, ζηηο 15 Απξηιίνπ η.ε., ν 

θ. Σφπη, ζπλάληεζε ηνπο επηθεθαιήο ησλ ηξηψλ αιβαληθψλ θνκκάησλ ζηελ ΠΓΓΜ, 

ζηνπο νπνίνπο απεχζπλε έθθιεζε γηα σξηκφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα ζηελ πνιηηηθή ηνπο 

δξάζε, θαζψο επίζεο θαη γηα εδξαίσζε ηνπ κεηαμχ ηνπο δηαιφγνπ. Ο επηθεθαιήο ηνπ 



ζπιιφγνπ ΄΄Illyricum Libertas΄΄ θ. Βαιφλ Κνπξηίζη εμέθξαζε ηελ άπνςε, φηη ΄΄ε 

Αιβαλία πξέπεη λα εκπνδίζεη ηελ έληαμε ηεο ΠΓΓΜ ζην ΝΑΣΟ΄΄. 

 

Δπίζθεςε ηνπ Πξσζππνπξγνύ ηεο Αιβαλίαο θ. αιί  Μπεξίζα ζην Κνπβέηη 

Γχν ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ αεξνκεηαθνξψλ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ θαη κία 

γηα ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνιφγεζεο ππέγξαςε ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί 

Μπεξίζα, ζην πιαίζην ηεο επίζεκεο επίζθεςε ηνπ ζην Κνπβέηη ζηηο 3 θαη 4 Απξηιίνπ η.ε. 

χκθσλα κε ηε ζπκθσλία γηα ηηο αεξνκεηαθνξέο, νη απεπζείαο πηήζεηο κεηαμχ ησλ δπν 

ρσξψλ, ζα μεθηλήζνπλ ην  θαινθαίξη ηνπ 2010. Ο Πξσζππνπξγφο ηνπ Κνπβέηη εΐρεο 

Nasser Mohammed Al-Ahmed al-Sabah εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πξνζερή 

ίδξπζε πξεζβεηψλ ηεο κίαο ρψξαο ζηελ άιιε, ελψ δήισζε πσο απηφ ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

εκβάζπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Αιβαλίαο θαη ηνπ Κνπβέηη. 

 

πλάληεζε αιβαλνύ Πξσζππνπξγνύ, κε ηνλ εζζνλό νκόινγν ηνπ.  

Δπίζεκε επίζθεςε ζηελ Αιβαλία πξαγκαηνπνίεζε ν Πξσζππνπξγφο ηεο Δζζνλίαο, θ. 

Άληξνπο Άλζηπ , ζηηο 5 Απξηιίνπ η.ε. ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ν Πξσζππνπξγφο ηεο 

Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, δήισζε φηη ε Δζζνλία κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ απαξαίηεηε 

ππνζηήξημε θαη ηερλνγλσζία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ζηελ 

Αιβαλία. Απφ ηε πιεπξά ηνπ ν θ. Άλζηπ ηφληζε φηη ε ρψξα ηνπ εθαξκφδεη ηελ 

ειεθηξνληθή ςεθνθνξία απφ ην 2005. 

 

Ο Τπνπξγόο Δμσηεξηθώλ ηεο Αιβαλίαο, ζηηο Βξπμέιιεο 

Ο αληηπξφεδξνο ηεο θπβέξλεζεο θαη ΤΠΔΞ θ. Ηιίξ Μέηα θαηά ηε δηάξθεηα εθδήισζεο 

πνπ δηνξγάλσζε ην Κέληξν Δπξσπατθψλ Πνιηηηθψλ ζηηο Βξπμέιιεο, κε ζέκα ηηο 

επηηπρίεο θαη ηηο πξνθιήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε ηεο Αιβαλίαο, 

έθαλε αλαθνξά ζηηο απαηηνχκελεο γηα ηελ έληαμε κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί 

σο ηψξα απφ ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε.  
  

Ο Τπνπξγόο Δμσηεξηθώλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζηα Σίξαλα 

Δπίζθεςε ζηελ Αιβαλία ζηηο 20 θαη 21 Απξηιίνπ η.ε., πξαγκαηνπνίεζε ν Τπνπξγφο ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ θ. θεληέξ Υπζέλη ν νπνίνο έγηλε δεθηφο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Γεκνθξαηίαο θ. Μπακίξ Σφπη, απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ θ. αιί Μπεξίζα θαη απφ ηελ 

πξφεδξν ηνπ αιβαληθνχ θνηλνβνπιίνπ,  θα Ενδεθίλα Σνπάιιη. ηε ζπλάληεζε κε ηνλ θ. 

Σφπη εθθξάζζεθε ε βνχιεζε ζπλέρηζεο ησλ εξγαζηψλ νινθιήξσζεο ηνπ νδηθνχ άμνλα 

πνπ μεθηλά απφ ην Γπξξάρην θαη κέζσ ηνπ Κνχθεο ζηε ΒΑ Αιβαλία θαηαιήγεη ζην 

Κφζζπθνπέδην. Ζ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ απηνχ, απνηέιεζε ζέκα θαη ζηε ζπλάληεζε, κε 

ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο θ. Ηιίξ Μέηα. 

       

Δπίζθεςε ηνπ ηηαινύ ΤΠΔΞ Φξαηίλη ζηα Σίξαλα 

Πξσηφθνιιν αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο ππέγξαςε ζηηο 12 Απξηιίνπ η.ε., ν Τπνπξγφο 

Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο θ. Φξαηίλη, κε ηνλ αιβαλφ νκφινγν ηνπ θ. Ηιίξ Μέηα, θαηά ηε 

δηάξθεηα δηήκεξεο επίζθεςεο ηνπ θ. Φξαηίλη ζηελ Αιβαλία. Οη ζπδεηήζεηο ηνπ ηηαινχ 

ΤΠ.ΔΞ. κε ηνπο αιβαλνχο αμησκαηνχρνπο πεξηέιαβαλ θαη ελεξγεηαθά ζέκαηα, θαη 

εηδηθφηεξα ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ  ελέξγεηαο θαη ην δήηεκα 

ηεο θαηαζθεπήο ππξεληθήο κνλάδαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο 

Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, ζε δειψζεηο ηνπ κεηά ηε ζπλάληεζε κε 

ηνλ θ. Φξαηίλη, επηβεβαίσζε φηη είλαη απνθαζηζκέλνο γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ 



ζρεδίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηηαινχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θ. Μπεξίζα δήισζε: 

«Σπδεηήζακε γηα ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο θαη επηζπκώ λα 

ραηξεηίζσ ηελ πξόζθαηε ζπλάληεζε πεξί απηνύ ηνπ ζέκαηνο κεηαμύ ηνπ Μπεξινπζθόλη θαη 

ηνπ Σαξθνδί γηα λα επαλεμεηαζηεί ε δπλαηόηεηα ρξήζεο απηνύ ηνπ ελεξγεηαθνύ ηνκέα». Ο 

θ. Φξαηίλη απφ ηε κεξηά ηνπ αλαθέξζεθε θαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ δχν ρσξψλ γηα ην 

ζρέδην ηνπ ΄΄Άμνλα 8΄΄, ηνλίδνληαο φηη γηα ην ζθνπφ απηφ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηα Σίξαλα ζπλάληεζε ησλ αξκφδησλ ππνπξγψλ. 

 

Τπεγξάθε ην Γηάηαγκα γηα ηα θνηκεηήξηα ησλ ειιήλσλ πεζόλησλ 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Μπακίξ Σφπη, ππέγξαςε ζηηο 12 Απξηιίνπ η.ε.,  ην 

δηάηαγκα κε αξηζκφ 6500 γηα ηελ επηθχξσζε ηεο Διιελναιβαληθήο ζπκθσλίαο γηα ηελ 

θαηαζθεπή θνηκεηεξίσλ ησλ ειιήλσλ ζηξαηησηψλ πνπ έπεζαλ ζηελ Αιβαλία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ε νπνία είρε ππνγξαθεί ην Φεβξνπάξην ηνπ 

2009 θαη θπξψζεθε πξφζθαηα απφ ην αιβαληθφ Κνηλνβνχιην. χκθσλα κε αλαθνίλσζε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πξνεδξίαο, ν ΠηΓ ππέγξαςε ην δηάηαγκα γηα ην λφκν 10256, κε 

εκεξνκελία 25.03.2010, γηα ΄΄ηελ θχξσζε ηεο πκθσλίαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο 

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ έξεπλα, ηελ εθηαθή, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ ηαθή ησλ 

ειιήλσλ ζηξαηησηψλ πνπ έπεζαλ ζηελ Αιβαλία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειιελν-ηηαιηθνχ 

πνιέκνπ ην 1940-1941 θαη γηα ηελ θαηαζθεπή θνηκεηεξίσλ γηα απηνχο εληφο ηνπ 

εδάθνπο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο΄΄.  

 

Γήισζε γηα κειινληηθή έλσζε Αιβαλίαο θαη Κνζζπθνπεδίνπ 

ε δέθα ρξφληα ην Κνζζπθνπέδην ζα ελσζεί κε ηελ Αιβαλία θαη ε άξλεζε ηεο εξβίαο 

λα ην αλαγλσξίζεη δε ζα έρεη αμία, θέξεηαη φηη δήισζε ν πξψελ αληηπξφεδξνο ηεο 

θπβέξλεζεο ηεο εξβίαο θαη λπλ πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο G17 θ. Μηξνιηνχκπ Λάκπνπο 

ζχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Γθαδέηα Σθηπηάξε, ζηηο 4 Απξηιίνπ 

η.ε.χκθσλα κε ην ίδην δεκνζίεπκα, ν θ. Λάκπνπο πξνβιέπεη ηε κειινληηθή απνζχλζεζε 

ησλ θξαηψλ ηεο Βνζλίαο θαη ηεο ΠΓΓΜ.  

 

Δπαλεκθάληζε ηνπ ΄΄Αιβαληθνύ Δζληθνύ ηξαηνύ΄΄ (U.K.SH.) 

Ο απνθαινχκελνο ΄΄Αιβαληθφο Δζληθφο ηξαηφο΄΄ (UKSH - Ushtria Kombetare 

Shqiptare), κε αλαθνίλσζε ζην δηαδίθηπν, ηελ νπνία απέζηεηιε θαη ζηα Μ.Μ.Δ. ησλ 

Σηξάλσλ, ηνπ Κνζφβνπ, ησλ θνπίσλ, ηνπ Πξέζεβν θαη ηνπ Οπιθίλ Μαπξνβνπλίνπ, 

ελεκεξψλεη φηη μεθίλεζε ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα ηηο πξψηεο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο κε 

ζηφρν ηελ ίδξπζε ηεο ΄΄Δζληθήο Αιβαλίαο΄΄ (δειαδή ηεο ΄΄Μεγάιεο Αιβαλίαο΄΄, ε νπνία 

επεθηείλεηαη ζε αξθεηέο πεξηνρέο πέξαλ ησλ ζεκεξηλώλ νξίσλ ηνπ αιβαληθνύ θξάηνπο). 

Αξρηθά νη επηρεηξήζεηο, ηηνλίδεηαη ζηελ αλαθνίλσζε, ζα μεθηλήζνπλ ζε Μηηξνβίηζα ζην 

βφξεην ηκήκα ηνπ Κνζφβνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επεθηαζνχλ ζηελ ΄΄Ηιιπξίδα΄΄, πεξηνρή 

ηνπ Τεηόβνπ ζην ΒΓ ηκήκα ηεο ΠΓΓΜ, όπνπ , ν UΚSH πξνηξέπεη ηνπο αιβαλνχο  πνιίηεο 

λα απνθεχγνπλ ηα κπιφθα ησλ αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ ηεο ΠΓΓΜ, δηφηη απηά ζα 

βξεζνχλ ζην ζηφραζηξν ησλ επηζέζεσλ ηνπ. ηελ αλαθνίλσζή ηνπ ν UKSH επηζεκαίλεη, 

κεηαμχ άιισλ, φηη «ήξζε ν θαηξόο λα απαιιαγνύκε από ηνπο ζέξβνπο, ζιαβν-καθεδόλεο 

θαη έιιελεο θαηαθηεηέο, νη νπνίνη νύηε ζηηγκή δε ζηακάηεζαλ λα ζθνηώλνπλ αζών 

αιβαληθό πιεζπζκό πνπ δεη ζηα παηξνπαξάδνηα εδάθε ηνπ, γη΄ απηό θαη ν πόιεκνο είλαη 

αλαπόθεπθηνο». ην ηέινο ε αλαθνίλσζε ηνπ UKSH θάλεη έθθιεζε ζηνπο πξψελ 



καρεηέο ηνπ UCK Κνζφβνπ, ηνπ UCK ησλ αιβαλψλ ησλ θνπίσλ θαη ηνπ UCK 

Πξεζέβνπ θαη Μεληβέγθηε ζηε Νόηηα Σεξβία, λα ελσζνχλ γηα έλα ζθνπφ, ηελ έλσζε ησλ 

αιβαληθψλ εδαθψλ θαη ηε δεκηνπξγία ηεο ΄΄Δζληθήο Αιβαλίαο΄΄. 

 

ρεηηθά κε  ηελ εθδήισζε βνξεηνεπεηξσηηθώλ ζπιιόγσλ ζηελ Αζήλα 

΄΄Γεθάδεο κέιε ησλ βνξεηνεπεηξσηηθψλ ζπιιφγσλ πνπ παξέιαζαλ ζηηο 21 Φεβξνπαξίνπ 

ζηελ Αζήλα΄΄ θαηεγφξεζε ζε αλππφγξαθν δεκνζίεπκα ηεο ην άββαην 4 Απξηιίνπ η.ε, ε 

εθεκεξίδα Σέθνπιη, φηη ΄΄επηζθέπηνληαη πφιεηο θαη ρσξηά ηεο Νφηηαο Αιβαλίαο θαη 

θάλνπλ πξνπαγάλδα γηα ηε Βφξεην Έπεηξν΄΄.  

 

Πξόζπκνο λα ζέζεη ππνςεθηόηεηα γηα ην Γήκν Σηξάλσλ ν θ. Μπάζα 
Ο Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ Αιβαλίαο θ. Λνπιδίκ Μπάζα, δήισζε ην βξάδπ ηεο 29

εο
 

Απξηιίνπ η.ε. φηη, πξνηίζεηαη λα ζέζεη ππνςεθηφηεηα γηα ην δήκν Σηξάλσλ ζηηο δεκνηηθέο 

εθινγέο ηνπ 2011.  

 

Παξαίηεζε ηνπ επηθεθαιήο ησλ αιβαληθώλ ηεισλείσλ, θ. ·ληξη Πέκα  

Γεθηή έγηλε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ε παξαίηεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ησλ 

αιβαληθψλ ηεισλείσλ, θ. ·ληξη Πέκα, ζηηο 28 Απξηιίνπ η.ε., ζηε ζέζε ηνπ νπνίνπ 

δηνξίζηεθε ν θ.  Φιακνχξ Γθπκίζθα. 

 


