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Έξεπλεο γηα πεηξέιαην ζηε Νόηηα Αιβαλία
πκθσλία πεληαεηνχο δηάξθεηαο γηα ηελ δηεμαγσγή εξεπλψλ γηα πδξνγνλάλζξαθεο θαη
πεηξέιαην ζε πεξηνρή πνπ θαιχπηεη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ λφηνπ ηεο Αιβαλίαο, ππέγξαςε
ζηηο 24 Ηνπλίνπ η.ε., ε αιβαληθή θπβέξλεζε κε ηελ ακεξηθαληθή εηαηξεία ΄΄Sky
Petroleum΄΄. Ο ππνπξγφο Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Δκπνξίνπ ηεο Αιβαλίαο θ. Νηξηηάλ
Πξίθηη ραξαθηήξηζε ηε ζπκθσλία σο επηηπρία γηα ην γεγνλφο φηη αλαιακβάλνληαη
έξεπλεο ζε κηα δχζθνιε πεξηνρή θαη δήισζε κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο, φηη, νη
δπν πιεπξέο δεζκεχηεθαλ γηα έξεπλεο ζην λφην ηεο Αιβαλίαο, ζηα κπιφθα 4 θαη 5, πνπ
είλαη ζηηο πεξηνρέο Αγ. αξάληα, Αξγπξνθάζηξνπ, Απιψλαο κέρξη θαη ην Σεπειέλη θαη
ζην κπιφθν ηεο δψλεο Νηνπκξέο. ΄΄Πξφθεηηαη γηα κηα επέλδπζε χςνπο 7-8 εθ. δνιαξίσλ
γηα έξεπλα πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ ζε απηή ηελ πεξηνρή, ε νπνία έρεη κηα αθηίλα 500 η. ρ.
θαη δπλακηθφηεηα πεηξειαίνπ κέρξη 900 εθαη. βαξέιηα΄΄ δήισζε ν θ. Πξίθηε.
Δπέλδπζε 100 εθ. δνι. από ηελ Bankers Petroleum
Ζ θαλαδηθή εηαηξεία Bankers Petroleum, ε νπνία εμνξχζζεη πεηξέιαην ζηελ Αιβαλία,
αλαθνίλσζε ζηηο 21 Ηνπλίνπ η.ε., φηη ζα απμήζεη θαηά 100 εθ. δνι. ηηο επελδχζεηο ηεο
ζηελ Αιβαλία, πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηηο πεξηνρέο ΠαηφοΜαξίλεδ θαη Κνπηζφβα ησλ λνκψλ Φίεξη θαη Μπεξάηη θαη λα μεθηλήζεη έξεπλεο γηα
πεηξέιαην θαη αέξην ζηελ πεξηνρή Νηηβηάθα ηνπ λνκνχ Λνχζληαο ζηελ Κεληξηθή
Αιβαλία.
Αλαθνίλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο Παηόδ – Μαξίλδα
Ζ πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο εμφξπμεο πεηξειαίνπ, Παηφδ – Μαξίλδα,
απνηειεί πξφγξακκα χςηζηεο πξνηεξαηφηεηαο, χςνπο 10 εθ. δνιαξίσλ, ζχκθσλα κε
δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο ηεο Αιβαλίαο θ. Φαηκίξ Μεληίνπ, ζηηο 30
Ηνπλίνπ η,ε. ν νπνίνο αλαθνίλσζε φηη έρεη εθπνλεζεί απφ θνηλνχ κε ηελ εηαηξεία
θαλαδηθψλ ζπκθεξφλησλ Bankers Petroleum αιιά θαη άιιεο εηαηξείεο παξαγσγήο θαη
επεμεξγαζίαο πεηξειαηνεηδψλ νη φπνηεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή Παηφδ –
Μαξίλδα, ζρέδην απνθαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο απφ ηα ιχκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ
αεξίνπ, ζην νπνίν ε αιβαληθή θπβέξλεζε ειπίδεη λα εκπιαθνχλ θαη άιινη παξάγνληεο
φπσο ε ΔΔ.
Ζ ακεξηθαληθώλ ζπκθεξόλησλ Patton Boggs γηα ηελ πώιεζε ηεο θξαηηθήο
πεηξειατθήο εηαηξείαο Albpetrol
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο Δκπνξίνπ θαη Δλέξγεηαο ηεο Αιβαλίαο, απνθάζηζε λα επηιέμεη
ηελ ακεξηθαληθή Patton Boggs σο ηελ εηαηξεία πνπ ζα παξέρεη ζπκβνπιέο ζηελ
θπβέξλεζε γηα ηελ πψιεζε ηεο θξαηηθήο πεηξειατθήο εηαηξείαο Albpetrol. Ζ ίδηα
ακεξηθαληθή εηαηξεία, είρε επηιεγεί θαη γηα ηελ πψιεζε ηεο άιιεο θξαηηθήο πεηξειατθήο
εηαηξείαο ARMO, γηα ηελ νπνία ε αληηπνιίηεπζε θαη κεξίδα ηνπ ηχπνπ ππνζηήξημαλ φηη

πσιήζεθε φρη ζε δηεζλή εηαηξεία, αιιά ζε άηνκν ηνπ ζηελνχ πεξηβάιινληνο ηνπ
Πξσζππνπξγνχ θ. αιί Μπεξίζα.
Ο ππξεληθόο ζηαζκόο λα είλαη αξκνδηόηεηα ηνπ ΠηΓ πξνηείλεη ε αληηπνιίηεπζε
Να ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ν ζρεδηαδφκελνο
ππξεληθφο ζηαζκφο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πξφηεηλαλ ηα κέιε ηεο
αληηπνιίηεπζεο ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, θαηά
ηε δηάξθεηα εμέηαζεο ηεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπ
Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, ζηηο 23 Ηνπλίνπ η.ε. ηε ζπλεδξίαζε ηεο
επηηξνπήο, ζπδεηήζεθε ε εθαξκνγή εγγπήζεσλ ζε φιεο ηηο ππξεληθέο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο Αιβαλίαο κε βάζε ην ζρεηηθφ ζρέδην λφκνπ ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε ζπλεξγαζία ζε
απηφλ ηνλ ηνκέα κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο. ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ
πξνζθεθιεκέλνο θαη ν πξφεδξνο ηνπ αιβαληθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Ππξεληθή Δλέξγεηα,
θ. Μίιν Κνπλέζθα.
Δγθαηληάζηεθε ν λένο δηεζλήο αεξνιηκέλαο ζην Κνύθεο
Δγθαηληάζηεθε ζηηο 25 Ηνπλίνπ η.ε., ν δεχηεξνο δηεζλήο αεξνιηκέλαο ηεο Αιβαλίαο, ζηελ
πφιε Κνχθεο, ν νπνίνο πήξε ην φλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ησλ Ζλσκέλσλ Αξαβηθψλ
Δκηξάησλ, θ. Zayed Bin Sultan Al-Nahyan. Ωζηφζν, δελ πξφθεηηαη πξνο ην παξφλ λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ πηήζεηο απφ απηφ ηνλ αεξνιηκέλα γηα φζν θαηξφ ζα ηζρχεη ε ζχκβαζε
ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο κε ηελ γεξκαληθψλ ζπκθεξφλησλ εηαηξεία ΄΄Airport Partners΄΄ ε
νπνία δηαρεηξίδεηαη ην αεξνδξφκην Ρίλαο ησλ Σηξάλσλ θαη ζηελ νπνία έρεη παξαζρεζεί ε
απνθιεηζηηθφηεηα ησλ δηεζλψλ πηήζεσλ κφλν γηα ην αεξνδξφκην Ρίλαο ησλ Σηξάλσλ.
ηελ ηειεηή ησλ εγθαηλίσλ ζπκκεηείραλ ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ θαη Αληηπξφεδξνο ηεο
θπβέξλεζεο ηεο Αιβαλίαο θ. Ηιίξ Μέηα, ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο θ.
Λνπιδίκ Μπάζα θαη εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ Αξρψλ ηνπ Κνχθεο, θαζψο θαη ν
Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΑΔ. Οη εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αεξνιηκέλνο ηνπ
Κνχθεο μεθίλεζαλ ην 2003, εθηειέζηεθαλ απφ ηελ εηαηξεία Al-Kharafi ηνπ Κνπβέηη θαη
ρξεκαηνδνηήζεθαλ κε 14 εθαη. δνι., δσξεά ηεο θπβέξλεζεο ησλ Δκηξάησλ. Σν
αεξνδξφκην ηνπ Κνχθεο είλαη θαηεγνξίαο Γ, ε πίζηα ηνπ έρεη κήθνο 1.900 κέηξσλ θαη
πιάηνο 70 κέηξσλ.
Υξεκαηνδόηεζε ηνπ νδηθνύ άμνλα Σίξαλα – Δικπαζάλ, από ηα ΖΑΔ
Σελ επηζπκία ησλ ΖΑΔ γηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ Σίξαλα – Δικπαζάλ
αλαθνίλσζε ζηηο 28 Ηνπλίνπ η.ε. νΤπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ησλ Ζλσκέλσλ Αξαβηθψλ
Δκηξάησλ, εΐρεο Abdullah Bin Zayed Al-Nahyan, ζην πιαίζην ηεο επίζθεςεο ηνπ ζηα
Σίξαλα ζηηο 28 θαη 29 Ηνπλίνπ η.ε., γηα ηα εγθαίληα ηνπ αεξνιηκέλα ηνπ Κνχθεο, ν νπνίνο
ζα θέξεη ην φλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ησλ ΖΑΔ, Sheikh Zayed. Δπηπιένλ, ν θ. Al-Nahyan
αλαθνίλσζε φηη ε θπβέξλεζε ηνπ επηδεηθλχεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη γηα άιια
πξνγξάκκαηα ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο, φπσο ν Οδηθφο Άμνλαο ηνπ Νφηνπ θαη ε
αμηνπνίεζε ησλ αιβαληθψλ ιηκέλσλ θαζψο θαη νη επελδχζεηο ζηνλ Σνπξηζκφ θαη ε
ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ησλ αεξνκεηαθνξψλ.
Νέν εξγνζηάζην ηζηκέληνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζην λνκό Κξνύγηαο
ε έθηαζε 3.100 ζηξεκκάησλ ζα θαηαζθεπαζηεί εξγνζηάζην ηζηκέληνπ θαη ηνχβισλ
ζηελ ηνπνζεζία Κξάζηα ηνπ λνκνχ Κξνχγηαο, βνξείσο ησλ Σηξάλσλ, απφ ηελ εηαηξεία

Gener 2, ζχκθσλα κε λνκνζρέδην ην νπνίν έρεη θαηαξηίζεη ε αιαβληθή θπβέξλεζε
ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηεο 27 Ηνπλίνπ η.ε.
Νέν ππνθαηάζηεκα γηα ηελ Tirana Bank
Νέν ππνθαηάζηεκα ηεο Tirana Bank ηνπ νκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, μεθίλεζε ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ην δεχηεξν δεθαήκεξν Ηνπλίνπ η.ε. ζηελ πφιε θφδξα ηεο Βφξεηαο
Αιβαλίαο, αλεβάδνληαο ζε 52 ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Tirana Bank
Ο Πξσζππνπξγόο ηεο Αιβαλίαο δέρεηαη ηνλ πξόεδξν ηεο ΑΚΣΩΡ
Σνλ πξφεδξν θαη Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο ΑΚΣΩΡ θ. Γεκήηξε Κνχηξα, ηνλ νπνίν
ζπλφδεπε ν επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζηα Σίξαλα θ. Υξήζηνο Φαξκάθεο, δέρηεθε ζηηο 9 Ηνπλίνπ η.ε, ν
Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο αιβαληθήο
θπβέξλεζεο. Ο θ. Κνχηξαο, ελεκέξσζε ηνλ θ. Μπεξίζα, γηα ηελ απφθαζε ηεο εηαηξείαο
ΑΚΣΩΡ, λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζε πξνγξάκκαηα ππνδνκψλ ζηελ Αιβαλία,
θαη αλαθέξζεθε ζηα κεγάια έξγα ζηα νπνία ε εηαηξεία έρεη ιάβεη κέξνο: δξφκνπο θαη
κεγάιεο γέθπξεο, ην αεξνδξφκην Αζελψλ, έξγα γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, ηελ
Δγλαηία Οδφ θ.α. ηφρνο ηεο εηαηξείαο, θαζψο ηφληζε, είλαη ε ζπκκεηνρή ζε
δηαγσληζκνχο γηα έξγα ηνπ δεκνζίνπ θαη ε παξνπζίαζε θαη πξνβνιή ηδησηηθψλ
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηελ Αιβαλία. Ο θ. Μπεξίζα, παξνπζίαζε ηα πηζαλά ζρέδηα ζηνλ
ηνκέα ησλ ππνδνκψλ γηα ηα νπνία ε ΑΚΣΩΡ εθδήισζε ελδηαθέξνλ, φπσο ν νδηθφο
άμνλαο Σηξάλσλ-Δικπαζάλ, ηκήκαηα ηεο απνθαινχκελεο ΄΄νδνχ ηνπ Άξκπεξ΄΄ ζηε ΒΑ
Αιβαλία, ε δηεχξπλζε ηνπ νδηθνχ άμνλα Μηιφη-θφδξα θαη ν κεγάινο δαθηχιηνο ησλ
Σηξάλσλ. Ο Πξσζππνπξγφο θ. αιί Μπεξίζα ζπλέζηεζε θαη άιινπο ηνκείο φπνπ ε
εηαηξεία ζα κπνξνχζε λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φπσο ζε
Τ/Ζ ζηαζκνχο, ζε ηζηκεληνβηνκεραλίεο, θαη ζε άιια ππφ θαηαζθεπή έξγα. Ζ θπβέξλεζε,
δήισζε ν Μπεξίζα, ζα ζπλερίζεη λα ζηεξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, σο
ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ηαρεία αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
ιεπηήο θαηάζηαζεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ελψ δηαβεβαίσζε γηα ηε
δηαθάλεηα ησλ δηαγσληζκψλ γηα έξγα ηνπ δεκνζίνπ θαζψο θαη γηα δηεπθνιχλζεηο
ιεηηνπξγίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ.
Αύμεζε ζπληάμεσλ από 6-10%
Σελ αχμεζε ησλ ρακειψλ ζπληάμεσλ θαηά 6% θαη ησλ πςειψλ ζπληάμεσλ θαηά 4%
ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη θαηά 10% ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, απνθάζηζε ε
αιβαληθή θπβέξλεζε ζηηο 30 Ηνπλίνπ η.ε. Απφ ηελ απφθαζε απηή, ζα επσθειεζνχλ
540.000 ζπληαμηνχρνη, απφ ηνπο νπνίνπο 24.640 ζα είλαη δηθαηνχρνη εηδηθψλ
πξνγξακκάησλ. Οη αληηπνιηηεπφκελεο εθεκεξίδεο, εμέθξαζαλ ζθεπηηθηζκφ γηα ηελ
απφθαζε απηή, αθνχ ε αχμεζε απηή ζα είλαη ιίγν κεγαιχηεξε απφ ηνλ πιεζσξηζκφ θαη
απφ ηελ άιιε φηη ε θπβέξλεζε, πξνθεηκέλνπ λα βξεη ρξήκαηα γηα ηηο απμήζεηο, ζα
πεξηθφςεη ηηο δαπάλεο φισλ ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ, αθνχ ν ίδηνο ν Πξσζππνπξγφο ηεο
Αιβαλίαο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 8εο Ηνπλίνπ η.ε. ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο, αλαθνίλσζε
φηη ε θπβέξλεζε ζα θαηαζέζεη λνκνζρέδην αλαζεψξεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ,
επηδηψθνληαο πεξηθνπή ησλ δαπαλψλ φισλ ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ, αξρίδνληαο απφ ηελ
θπβέξλεζε, ζε πνζνζηφ 20%.

Αύμεζε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη θαηώηαηνπ κηζζνύ
Αχμεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηδηψηεο, δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη αγξφηεο
απνθάζηζε ε αιβαληθή θπβέξλεζε ζηηο 30 Ηνπλίνπ η.ε., κε παξάιιειε αχμεζε ηνπ
θαηψηαηνπ κηζζνχ απφ 16.120 (118,53 επξψ) ζε 16.820 ιεθ (123,68 επξψ), απφ ηελ 1 ε
Ηνπιίνπ. Σελ ίδηα ζηηγκή ε θπβέξλεζε απνθάζηζε θαη ηελ αχμεζε ηνπ αλψηαηνπ κηζζνχ
απφ 80.600 ιεθ (592,65 €) πνπ ήηαλ κέρξη ηψξα ζε 84.100 ιεθ (618,38) απφ ηελ 1 ε
Ηνπιίνπ.
ε κείσζε Γεκνζίσλ Γαπαλώλ πξνζαλαηνιίδεηαη ε αιβαληθή Κπβέξλεζε
Σελ απφθαζε ηεο γηα δξαζηηθή κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ , αλαθνίλσζε ε αιβαληθή
θπβέξλεζε ζηηο 30 Ηνπλίνπ η.ε., δηα ζηφκαηνο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θ. αιί Μπεξίζα, ν
νπνίνο δήισζε φηη ε θπβέξλεζε ζα κεηψζεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο θαηά 2,5% ηνπ ΑΔΠ
(πεξίπνπ 30 δηο Λεθ) ζε φινπο ηνπο ηνκείο, «επεηδή απηφ είλαη κηα επηηαθηηθή αλάγθε»,
αιιά ππνζρέζεθε αχμεζε κηζζψλ ην πξψην δεθαήκεξν Ηνπιίνπ 2010, ε νπνία ζα
επηβαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ κε 50 εθ. Δπξψ.
Τζηέξεζε δεκνζίσλ εζόδσλ θαηά 109 εθ. δνι ην 2010
Τζηέξεζε εζφδσλ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ζηφρν, θαζψο θαη ησλ
πξνγξακκαηηζκέλσλ εζφδσλ γηα θνηλσληθέο αζθαιίζεηο, ζεκεηψζεθε ην πξψην εμάκελν
2010, κε παξάιιειε αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ θαη
εμσηεξηθνχ ρξένπο, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ ζηηο 21 Ηνπλίνπ
η.ε. Σα ζηνηρεία απηά, έδσζαλ αθνξκή ζην νζηαιηζηηθφ Κφκκα, λα εληείλεη ηελ θξηηηθή
ηνπ ζηελ θπβέξλεζε, θαηεγνξψληαο ηελ γηα αχμεζε ηεο αλεξγίαο, κείσζε ησλ εζφδσλ
θαη αχμεζε ησλ ρξεψλ.
Οκόινγα ύςνπο 25 εθ. Δπξώ δηέζεζε ε αιβαληθή θπβέξλεζε.
Σν πνζφ ησλ 25 εθ. Δπξψ εμαζθάιηζε ε αιβαληθή θπβέξλεζε απφ ηελ πψιεζε
νκνιφγσλ, ελλέα κελψλ, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο
Αιβαλίαο ζηηο 28 Ηνπλίνπ η.ε. , κε ηελ δήηεζε λα μεπεξλά ηελ πξνζθνξά θαηά 8 εθ.
Δπξψ. Σν επηηφθην θπκάλζεθε κεηαμχ 5,8% θαη 6,05%.
Γάλεην ύςνπο 40 εθ. Δπξώ από ηελ Ηζιακηθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα
Νέν δάλεην χςνπο 40 εθ. Δπξψ, ρνξήγεζε ε Ηζιακηθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα (Islamic
Development Bank) ζηηο 30 Ηνπλίνπ η.ε., γηα ηελ θαηαζθεπή 170 ρικ πεξηθεξεηαθψλ
νδψλ ζηελ Αιβαλία, θπξίσο ζην Βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο, “Πξφθεηηαη γηα
πινπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα αληαιιαγή ησλ εγρψξησλ πνζψλ κε αλαπηπμηαθή
βνήζεηα θαη βξηζθφκαζηε ζε δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ Ηαπσλία γηα απηφ ην ζθνπφ.
πγθξάηεζε ηνπ δεκνζίνπ δαλεηζκνύ ζπληζηά ν θ. Φνπιάλη.
Σελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ αχμεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο εμέθξαζε ζηηο 30 Ηνπλίνπ η.ε., ν
Γηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο θ. Αξληηάλ Φνπιάλη, ζπληζηψληαο
ζηελ θπβέξλεζε λα αλαζεσξήζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2010, «ζηελ θαηεχζπλζε
ξεαιηζηηθφηεξσλ πξνβιέςεσλ γηα ην χςνο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ». Δπηπιένλ, ν θ.
Φνπιάλη αλαθνίλσζε φηη παξά ην γεγνλφο ηεο επηβξάδπλζεο ηεο αιβαληθήο νηθνλνκίαο,
ν πιεζσξηζκφο ζπλέρηζε λα έρεη πησηηθέο ηάζεηο ελψ δηαβεβαίσζε φηη ε Κεληξηθή
Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο, ζα δηαηεξήζεη ην βαζηθφ επηηφθην ζην 5,25%

Αληηδξά ην νζηαιηζηηθό Κόκκα ζε εζσηεξηθό δαλεηζκό ηεο Κπβέξλεζεο
Σελ αληίδξαζε ηνπ αξρεγνχ ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο θ. Έληη Ράκα πξνθάιεζαλ νη
πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δηέξξεπζαλ ζηνλ αιβαληθφ Σχπν ζηηο 18 Ηνπλίνπ η.ε., φηη ε
αιβαληθή θπβέξλεζε πξνεηνηκάδεηαη λα πάξεη δάλεην χςνπο 300 εθαηνκκπξίσλ
δνιαξίσλ, απφ εκπνξηθέο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αιβαλία. Ο θ. Ράκα, ζε
δειψζεηο ηνπ ηφληζε: «Δίκαζηε ζνβαξά αλήζπρνη κε ηηο ηειεπηαίεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηηο πξνζπάζεηεο γηα εζσηεξηθφ δαλεηζκφ απφ ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, ν νπνίνο
πξνβιέπεηαη λα θηάζεη ζην αλεζπρεηηθφ πνζφ ησλ 300 εθαη. δνιαξίσλ γηα ηνλ Ηνχλην –
θάηη ηέηνην απεηιεί ηε ζηαζεξφηεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη πξνθαιεί αλππνιφγηζηεο
ζπλέπεηεο γηα ηηο πηζηψζεηο πξνο ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο».
Απνζηνιή ηνπ ΓΝΣ ζηα Σίξαλα
Σελ πξψηε εβδνκάδα Ηνπιίνπ η.ε., αλακέλεηαη ζηα Σίξαλα απνζηνιή ηνπ ΓΝΣ κε
επηθεθαιήο ηνλ θ. Γθέξβηλ Μπειι, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2010,
ζην πιαίζην ηεο επνπηείαο ησλ καθξνπξφζεζκσλ δεηθηψλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ
ζπζηάζεσλ πνπ απεχζπλε ε απνζηνιή ην Μάξηην η.ε. Σν ΓΝΣ, δηαηππψλεη επηθπιάμεηο
γηα ηελ πεξηθνπή ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ κφλν θαηά 30 δηο ιεθ ή 2,5% ηνπ ΑΔΠ θαη
ζπληζηά πεξηθνπέο ηεο ηάμεσο ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ ή 40 δηο ιεθ. Ωο πξνο ηελ αχμεζε ησλ
κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ, ην ΓΝΣ ζπληζηά ε αχμεζε απηή λα κελ ππεξβεί ην 3% ,
δειαδή ην χςνο ηνπ πιεζσξηζκνχ, ελψ ε θπβέξλεζε πξνηίζεηαη λα απμήζεη ζπληάμεηο
θαη κηζζνχο ζε πνζνζηφ 10% - 14%.
Νέα ζρέδηα ηεο Παγθόζκηαο Σξάπεδαο γηα ην Γηαιό Υεηκάξξαο
Δπελδχζεηο ζην Γηαιφ Υεηκάξξαο, πξνο φθεινο ηεο θνηλφηεηαο πνπ δεη εθεί,
πεξηιακβάλνληαη ζην λέν αλαζεσξεκέλν ζρέδην ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ζηελ
Αιβαλία ζχκθσλα κε δειψζεηο ηεο θαο Camille Nauman, ζηηο 18 Ηνπλίνπ η.ε. Ζ θα
Nauman αλαθέξζεθε θαη ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, ηνλίδνληαο φηη ε
Αιβαλία έρεη πιεγεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζπλέζηεζε ζηελ αιβαληθή
θπβέξλεζε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη κέηξα πξφιεςεο, θαζψο νη δχν βαζηθνί εκπνξηθνί
εηαίξνη ηεο Αιβαλίαο, Διιάδα θαη Ηηαιία, αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα.
Μπεξίζα γηα ηελ νηθνλνκία: ΄΄Δίκαζηε θνληά ζηηο 10 θαιύηεξεο ρώξεο ηεο Δ.Δ.΄΄
ηελ εηζήγεζε ηνπ ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 16 ηνπλίνπ η.ε., ν
Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, εμήξε ηελ θαηάζηαζε ηεο αιβαληθήο
νηθνλνκίαο γηα ηελ νπνία ππνζηήξημε φηη βξίζθεηαη θνληά ζηηο επηδφζεηο ησλ δέθα
ζεκαληηθφηεξσλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. χκθσλα κε ηνλ θ. Μπεξίζα, ν νπνίνο παξέπεκςε ζε
έθζεζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Δ.Δ. γηα ηηο ρψξεο ηεο
πεξηνρήο, «ε Αιβαλία έρεη θάλεη ζεκαληηθή πξφνδν θαη έρεη θηάζεη πνιχ θνληά ζηηο
επηδφζεηο ηεο θαιχηεξεο δεθάδαο ηεο Δ.Δ.».
Παξακέλεη ε πην θησρή ρώξα ηεο Δπξώπεο ε Αιβαλία
Ζ Αιβαλία, παξακέλεη ε πην θησρή ρψξα ηεο Δπξψπεο, κε ηε ρακειφηεξε αγνξαζηηθή
δχλακε θαη κε ηνλ ρακειφηεξν δείθηε θαηά θεθαιή ΑΔΠ, ελψ ν ξπζκφο πινπηηζκνχ ησλ
αιβαλψλ είλαη ρακειφηεξνο απφ φιεο ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, αθφκα θαη απφ ηε Βνζλία θαη

ηελ ΠΓΓΜ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ζηηο 22 Ηνπλίνπ η.ε., ε
Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Eurostat)
Τςειέο νη ηηκέο ησλ ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ ζην Γπξξάρην
Αληίζεηα κε φζα πξνβιέπνληαλ ιφγσ θαη ηεο θξίζεο, νη ηνπξηζηηθνί θνξείο ζην
Γπξξάρην δέρηεθαλ ηνπο ηνπξίζηεο κε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπο έσο θαη
20%, ζχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Αικπάληα, ε νπνία αλαθεξφκελε ζε
ξεπνξηάδ κεηαμχ ηνπξηζηψλ απφ ηελ ΠΓΓΜ θαη ην Κνζπθνπέδην, ππνζηεξίδεη φηη ην
θφζηνο κίαο εκέξαο δηαθνπψλ ζην Γπξξάρην, θηάλεη ζηα 100 Δπξψ. Γηεπζπληέο ηεο
εθνξίαο ππνζηήξημαλ φηη ζα μεθηλήζνπλ ειέγρνπο ζε φιε ηε παξαζαιάζζηα πεξηνρή κε
ζθνπφ ηελ απνθπγή παξαβάζεσλ.
Αλαδεκνζίεπζε άξζξνπ ηνπ Forbes γηα ηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηελ Αιβαλία
Άξζξν ηνπ πεξηνδηθνχ Forbes, αλαδεκνζίεπζε ζηηο 16 Ηνπλίνπ η.ε., ε εθεκεξίδα
Γθαδέηα Σθηπηάξε, φπνπ κεηαμχ ησλ άιισλ, αθνχ πεξηγξάθεηαη ε ζρεηηθή θαζπζηέξεζε
ηεο Αιβαλίαο σο πξνο ηηο ππνδνκέο, ηνπο δξφκνπο, ηε λνκνζεζία θαη ηελ θάπσο νμπκέλε
πνιηηηθή θαηάζηαζε, ε Αιβαλία ραξαθηεξίδεηαη σο ρψξα φπνπ κπνξεί ζήκεξα λα θάλεη
θαλείο επελδχζεηο, αθνχ ε ρψξα απηή δηαζέηεη κεγάιν δπλακηθφ πδξνγνλαλζξάθσλ.
χκθσλα κε ην πεξηνδηθφ Forbes νη ζρέζεηο κε ηηο ΖΠΑ, απνηεινχλ πιενλέθηεκα γηα
ηελ ιήςε απφθαζεο επελδχζεσλ ζηελ ρψξα, αθνχ ε πνιηηηθή ζπκκαρία ηεο Αιβαλίαο κε
ηηο ΖΠΑ ειαρηζηνπνηεί ηνπο θηλδχλνπο, γηα πξαμηθνπήκαηα ή απξφνπηεο εθδειψζεηο
εζληθηζκνχ. Δπηπιένλ, ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη ε ρψξα εθζπγρξνλίδεη ηηο
κεηαθνξέο θαη ην εκπφξην, θαηαζθεπάδεη ηνλ νδηθφ άμνλα Γπξξάρην-Κνχθεο-Κφζνβν,
βειηηψλεη ηηο ππνδνκέο θαζψο θαη φηη ε ρψξα γλψξηζε ξεθφξ παξαγσγήο πεηξειαίνπ, ελψ
παξάιιεια δηαζέηεη θαηάιιειν θνξνινγηθφ κεραληζκφ, απφ ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο
επσθεινχληαη. Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη δελ έρνπλ εηζέιζεη αθφκα ζηελ Αιβαλία πνιιέο
επηρεηξήζεηο, γη΄ απηφ πξνζθέξνληαη αθφκε θαιέο επθαηξίεο γηα επελδχζεηο.
Μείσζε ηνπ ξπζκνύ αύμεζεο ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδύζεσλ
Μείσζε ηνπ εηήζηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ ζην 4,6%
ζεκεηψζεθε ην 2009, έλαληη αληίζηνηρνπ ξπζκνχ αχμεζεο 40,4% ην 2008, ζχκθσλα κε
ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο. πλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009,
ζχκθσλα πάληα κε ηελ θεληξηθή ηξάπεδα, ην χςνο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ εληφο
ηεο ρψξαο αλήιζε ζε 706,4 εθ. Δπξψ, έλαληη 675,4 εθ. Δπξψ ην πξνεγνχκελν έηνο.
χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Γηάζθεςεο ηνπ ΟΖΔ γηα ην Δκπφξην θαη ηελ Οηθνλνκηθή
Αλάπηπμε (UNCTAD), αθφκα θαη ην 2007, νπφηε ζεκεηψζεθε θαη ε κεγαιχηεξε εηήζηα
αχμεζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ ζηελ Αιβαλία, ηεο ηάμεσο ηνπ
86.1%, ε Αιβαλία θαηαηαζζφηαλ ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηνπ θαηαιφγνπ φζνλ αθνξά ζην
ζχλνιν ησλ μέλσλ επελδχζεσλ.
Αξλεηηθά επηδξά ζηηο επελδύζεηο ην πξόβιεκα ηεο δηαθζνξάο
Σν δήηεκα ηεο δηαθζνξάο απνηειεί ζεκαληηθφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα έιμεο μέλσλ
επελδχζεσλ, ζχκθσλα κε έξεπλα γηα ηα Βαιθάληα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα
ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο Gallup Europe θαη ην «Δπξσπατθφ Σακείν γηα ηα Βαιθάληα»,
φπσο δεκνζηεχζεθε ζηνλ αιβαληθφ Σχπν ζηηο 18 ηνπλίνπ η.ε., χκθσλα κε ηνλ Robert
Manchin, Γηεπζπληή ηεο Gallup Europe, ε αβεβαηφηεηα πνπ ππάξρεη ζηηο ρψξεο ηεο

πεξηνρήο δελ παξέρεη θακία εγγχεζε ζηνπο επελδπηέο. Αλαθνξηθά κε ηελ Αιβαλία,
ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηα 2/3 ησλ πνιηηψλ δέρνληαη φηη ε δηαθζνξά έρεη εμαπισζεί
ηδηαίηεξα ηφζν ζηε δηνίθεζε, φζν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Ζ Αιβαλία, ε Κξναηία θαη ην
Κνζζπθνπέδην είλαη νη ρψξεο φπνπ ε δηαθζνξά απνηειεί κεγαιχηεξν παξάγνληα
αλεζπρίαο γηα ηνπο πνιίηεο ζε ζρέζε αθφκα θαη κε ην βηνηηθφ επίπεδν.
Αληηδξάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο λέαο Αξρήο Διέγρνπ ησλ Γεκνζίσλ Γαπαλώλ
Σελ πνιππινθόηεηα θαη ηελ επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ ζην λνκνζρέδην γηα ηελ
δεκηνπξγία ηεο λέαο Αξρήο Διέγρνπ ησλ Γεκνζίσλ Γαπαλώλ (the Public Financial
Inspectorate) θαηήγγεηιε ν βνπιεπηήο ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο θ. Παληειήο Μάηθν
ζηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο λνκηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ αιβαληθνχ θνηλνβνπιίνπ, ζηηο
30 Ηνπλίνπ η.ε., ηνλίδνληαο φηη ε εκπεηξία άιισλ ρσξψλ έρεη απνδείμεη φηη ηέηνηεο
ππεξεζίεο ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη ππφ δηθαζηηθή
αλεμαξηεζία.
Μνλνπσιηαθό θξάηνο ε Αιβαλία ζύκθσλα κε βνπιεπηή ηνπ νζηαι. Κόκκαηνο
Ωο ην «Τπνπξγηθφ πκβνχιην ησλ Μνλνπσιίσλ» ραξαθηήξηζε ηελ αιβαληθή
Κπβέξλεζε ν βνπιεπηήο ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο θ. Δξγηνλ Μπξάζε, ζε δειψζεηο
ηνπ ζηηο 28 Ηνπλίνπ η.ε. χκθσλα κε ηνλ θ. Μπξάζε, άηνκα θαη επηρεηξήζεηο πνπ
βξίζθνληαη ζε ζηελή ζρέζε κε ηα κέιε ηεο αιβαληθήο Κπβέξλεζεο, έρνπλ απνθηήζεη
ζηξαηεγηθέο ζέζεηο ζε ζηξαηεγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ν ηνκέαο ηεο
ελέξγεηαο, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ησλ αεξνκεηαθνξψλ, ηνπ
ηζηκέληνπ θιπ Όπσο δήισζε ν θ. Μπξάζε «ππάξρνπλ πεξίπνπ 60 επηρεηξήζεηο κε θχθιν
εξγαζηψλ 4 δηο Δπξψ νη νπνίεο πιεξψλνληαη απφ ηνπο αιβαλνχο θνξνινγνχκελνπο».
Γηείζδπζε μέλσλ νξγαλώζεσλ ζηελ νηθνλνκία ηεο Αιβαλίαο
χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Shqip, ζηηο 29 Ηνπλίνπ η.ε, ε ξσζηθή καθία ηα
ηέζζεξα ηειεπηαία ρξφληα έρεη θάλεη πνιιέο απφπεηξεο λα ζέζεη ππφ ηνλ έιεγρφ ηεο
πεξηνρέο ζην λφην ηεο ρψξαο, επελδχνληαο ζηε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ ρσξηψλ. ε
πξφζθαηε έθζεζή ηεο ε αιβαληθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ SHISH πξνεηδνπνίεζε φρη
κφλν γηα ηε ξσζηθή καθία, αιιά θαη γηα ηελ ηζξαειηλή θαη ηελ ηηαιηθή θαη γηα άιιεο
αιβαληθέο νκάδεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ηα κέιε ησλ νπνίσλ δνπλ ζηελ
Κνινκβία. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα, ε νξγάλσζε Ndrangheta ηεο Καιαβξίαο,
είλαη παξνχζα θαη ζηελ αιβαληθή νηθνλνκία, θαζψο ππάξρνπλ ππφλνηεο φηη είλαη
αλακεκεηγκέλε ζε δεθάδεο επηρεηξήζεηο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. Πεγέο απφ ηηο αιβαληθέο
Μπζηηθέο Τπεξεζίεο (SHISH) θαη ηελ αιβαληθή Γεληθή Δηζαγγειία, αλαθέξνπλ ηελ
αγνξά αθηλήησλ θαηά κήθνο ηεο εζληθήο νδνχ Σηξάλσλ-Γπξξαρίνπ θαη Βφξα-Φνχζε
Κξνχγηα κεηά ην 2000, απφ ηελ Ndrangheta ε νπνία έζηεζε δεθάδεο επηρεηξήζεηο
επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο δνκηθψλ πιηθψλ. Σέινο ζε άιιν δεκνζίεπκά ηεο, ε
εθεκεξίδα Shqip αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ ππφλνηεο πσο ε ηηαιηθή καθία έρεη αγνξάζεη
ηνηο κεηξεηνίο δεθάδεο δηακεξίζκαηα ζε πνιπθαηνηθίεο πνπ έρνπλ αλεγεξζεί ζηελ
παξαιία ηνπ ελγθίλ, θνληά ζηελ πφιε ηεο Λέδα ζηε Βφξεηα Αιβαλία.
Γειώζεηο Μπαξόζν γηα ηελ εληαμηαθή πνξεία ηεο Αιβαλίαο
Ο πξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θ. Ενζέ Μαλνπέι Μπαξφζν κεηά απφ
ζπλάληεζε πνπ είρε ζηηο 10 ηνπλίνπ η.ε., κε ηνλ Πξσζππνπξγφ ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θ.

Μίιν Σδνπθάλνβηηο, δήισζε φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή είλαη απνθαζηζκέλε λα
πξνρσξήζεη ζηε δηεχξπλζε ζηα Γπηηθά Βαιθάληα θαη ηφληζε ραξαθηεξηζηηθά φηη ΄΄ε
κπάια ηψξα είλαη ζην γήπεδν ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο΄΄, νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην,
πξέπεη λα εθπιεξψζνπλ ηα πξνβιεπφκελα θξηηήξηα. ε εξψηεζε γηα ηελ Αιβαλία, ε
νπνία έρεη ππνβάιεη αίηεζε γηα λα ιάβεη θαζεζηψο ππνςήθηαο ρψξαο ζηελ Δ.Δ θαη
πεξηκέλεη ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο, ν θ. Μπαξφζν δήισζε φηη δελ κπνξεί λα
αλαθέξεη κηα αθξηβή εκεξνκελία.
Δπίζθεςε ζηα Γπηηθά Βαιθάληα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΔ
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θ. Υέξκαλ Βαλ Ρνκπνχη πξφθεηηαη λα επηζθεθζεί
ηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ. Σελ πεξηνδεία αλαθνίλσζε ν ίδηνο κεηά
απφ ηε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ Πξσζππνπξγφ ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, θ. Μίιν
Σδνπθάλνβηηο. Ο θ. Υέξκαλ Βαλ Ρνκπνχη δήισζε φηη ε έληαμε ησλ Βαιθαλίσλ είλαη
βαζηθφ δήηεκα γηα ηελ Δ.Δ., ελψ ε έληαμε θάζε ρψξαο ηεο πεξηνρήο ζηελ Δ.Δ ζα
εμαξηεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Ο θ. Ρνκπνχη ηφληζε φηη απηφ ζα
είλαη ην κήλπκα πνπ ν ίδηνο ζα κεηαδψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ πνπ ζα
πξαγκαηνπνηήζεη ζηηο ρψξεο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ ζηηο αξρέο ηνπ Ηνπιίνπ.
Γεκνζηεύζεθε ε έθζεζε ηνπ ηέηη Νηηπάξηκελη γηα παξάλνκε δηαθίλεζε αλζξώπσλ
Γεκνζηεχζεθε ζηηο 13 Ηνπλίνπ η.ε, ε εηήζηα έθζεζε ηνπ ακεξηθαληθνχ ηέηη
Νηηπάξηκελη γηα ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε αλζξψπσλ. ηελ εηζαγσγή ηεο έθζεζεο
ηνλίδεηαη φηη ε αιβαληθή θπβέξλεζε δε ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηα ειάρηζηα θξηηήξηα
γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξάλνκεο
δηαθίλεζεο αλζξψπσλ, παξφηη θαηαβάιιεη
ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο, ελψ επηζεκαίλεηαη κεηαμχ άιισλ φηη «ε Αιβαλία ζεσξείηαη σο
ρψξα-πεγή δηαθίλεζεο αλζξψπσλ γηα ζθνπνχο αλαγθαζηηθήο πνξλείαο θαη ππνρξεσηηθήο
εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εμαλαγθαζκνχ αλήιηθσλ παηδηψλ ζε επαηηεία.
Σα ζχκαηα απφ ηελ Αιβαλία ππνβάιινληαη ζε ζπλζήθεο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη
δηαθίλεζεο γηα ζεμνπαιηθνχο ζθνπνχο εληφο ηεο Αιβαλίαο θαη αθφκα ζηελ Διιάδα, ζηελ
Ηηαιία, ζηελ ΠΓΓΜ, ζην Κνζζπθνπέδην θαη ζηε Γπηηθή Δπξψπε. ρεδφλ ηα κηζά απφ ηα
ζχκαηα πνπ νδεγήζεθαλ γηα πεξίζαιςε εληφο ηεο ρψξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 ήηαλ
αιβαλνί, πξσηίζησο γπλαίθεο θαη λεαξά θνξίηζηα πνπ ππνβάιινληαλ ζε ζπλζήθεο
θαηαλαγθαζηηθήο πνξλείαο ζε μελνδνρεία θαη ηδησηηθέο νηθίεο ζηα Σίξαλα, ζην Γπξξάρην
θαη ζηελ Απιψλα. Σα παηδηά πξσηίζησο ήηαλ αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο γηα επαηηεία
θαη άιιεο κνξθέο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο. Τπάξρνπλ ζηνηρεία φηη αιβαλνί άλδξεο
έρνπλ ππνβιεζεί ζε ζπλζήθεο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο ζηελ
Διιάδα θαη ζε άιιεο γεηηνληθέο ρψξεο».
Δπίζθεςε ηνπ Πξέζβε ηνπ Ηζξαήι ζε πεξηνρέο ηνπ λόηνπ ηεο Αιβαλίαο
Ο δηαπηζηεπκέλνο ζηελ Αιβαλία πξέζβεο ηνπ Ηζξαήι θ. Γαβίδ Κνέλ, πξαγκαηνπνίεζε ην
δεχηεξν δεθαήκεξν Ηνπλίνπ, πεξηνδεία ζηνπο Αγ. αξάληα, ην Αξγπξφθαζηξν θαη ην
Βνπζξσηφ, ελψ πξνεγνπκέλσο είρε ζπλαληήζεηο κε ηνπο Τπνπξγνχο Πνιηηηζκνχ θαη
Δζληθήο Οηθνλνκίαο. ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζην ρψξν φπνπ
ζην παξειζφλ βξηζθφηαλ εβξατθή ζπλαγσγή ζηνπο Αγ. αξάληα, ν θ. Κνέλ δήισζε φηη:
«Οη Αγ. Σαξάληα δηαζέηνπλ ζεκαληηθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, είλαη ελδηαθέξνπζα
πεξηνρή γηα ηνπο μέλνπο ηνπξίζηεο θαη εηδηθά γηα ηνπο ηνπξίζηεο από ην Ιζξαήι». ηηο
ζπλαληήζεηο πνπ είρε ηφζν κε ηνλ ππνπξγφ Πνιηηηζκνχ θ. Φεξληηλάλη Σδαθέξη, φζν θαη

κε ηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκίαο θ. Νηξηηάλ Πξίθηη, ν θ. Κνέλ αμηνιφγεζε ζεηηθά ηελ
Αιβαλία σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη σο ρψξν επελδχζεσλ ζηελ νηθνλνκία θαη θάιεζε
ηνπο θ.θ. Σδαθέξη θαη Πξίθηη λα επηζθεθζνχλ ην Ηζξαήι γηα λα πξνζειθχζνπλ
ηζξαειηλνχο επηρεηξεκαηίεο γηα επελδχζεηο ζηελ Αιβαλία.
O Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Μπακίξ Σόπη ζηε ζπλάληεζε ηνπ Πξηδξέλ
ηελ πφιε Πξηδξέλ, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ησλ πξνέδξσλ ηεζζάξσλ
γεηηνληθψλ ρσξψλ, ηεο Αιβαλίαο, ηεο ΠΓΓΜ, ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαη ηνπ
Κνζζπθνπεδίνπ κεηέβε ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο θ. Μπακίξ Σφπη
κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ ΠηΓ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θ. Φαηκίξ ετληίνπ. Ζ ζπλάληεζε
απηή, είλαη ζπλέρεηα ηεο ζπλάληεζεο ηεο Απιψλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ απφ έλα
ρξφλν ζηηο 24 θαη 25 Ηνπλίνπ 2009.
Ο Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Μαπκίξ Σόπη ζηελ Σνπξθία
O Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Μπακίξ Σφπη ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ ΤΠΔΞ θ. Ηιίξ
Μέηα, κεηέβε ζηηο 22 Ηνπλίνπ η.ε., ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κέξνο
ζε δχν ζπλαληήζεηο θνξπθήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πφιε απηή, δειαδή ζηε
ζπλάληεζε ησλ αξρεγψλ θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ηεο πλεξγαζίαο ησλ Υσξψλ ηεο ΝΑ
Δπξψπεο (SEECP) θαη ζηελ 8ε ζπλάληεζε ηνπ Φφξνπκ ησλ Πνιηηηζηηθψλ Γηαχισλ ησλ
αξρεγψλ θξαηψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο, ε νπνία ζα έρεη σο ζέκα ηε ΄΄Μνπζηθή, σο κεηαθνξά
ηνπ πνιηηηζηηθνχ δηαιφγνπ΄΄. Ο Πξφεδξνο Σφπη, ζπλαληήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
θαη κε ηνλ επίηξνπν γηα ζέκαηα δηεχξπλζεο ηεο Δ.Δ., θ. ηέθαλ Φνχιε, ν νπνίνο κεηείρε
θαη απηφο ζηε ζπλάληεζε, ελψ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε θαη κε ηνλ ηνχξθν
νκφινγφ ηνπ, θ. Ακπληνπιά Γθηνπι, ζην επίθεληξν ηεο νπνίαο, ήηαλ «ε πεξαηηέξω
ζύζθηγμε ηωλ ήδε άξηζηωλ ζρέζεωλ ηωλ δύν ρωξώλ, ε ζπδήηεζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ
πεξηνρή θαη ε εθπιήξωζε ηωλ πξνζδνθηώλ ηωλ δύν ρωξώλ γηα έληαμε ζηελ Ε.Ε.».
ε ζπλέληεπμε Σχπνπ κεηά ηε ζπλάληεζε ηνπ κε ηνλ ηνχξθν νκφινγν ηνπ ν θ. Σφπη
επεζήκαλε ηελ αλάγθε εκβάζπλζεο ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ησλ εκπνξηθψλ
αληαιιαγψλ, αχμεζεο ησλ ηνπξθηθψλ επελδχζεσλ ζηελ Αιβαλία, ηδίσο ζηελ Δλέξγεηα
θαη ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο.
πλάληεζε Μπεξίζα – Θάηζη ζην Γπξξάρην
Σα ζέκαηα ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ππνδνκψλ θαη ηεο Δλέξγεηαο αιιά θαη ηεο
εληαηηθνπνίεζεο ησλ δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ Αιβαλίαο – Κνζζπθνπεδίνπ πέξαλ
ησλ ινηπψλ πνιηηηθψλ θαη εζληθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο δχν ρψξεο, ζπδεηήζεθαλ
ζηε ζπλάληεζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, κε ηνλ
Πξσζππνπξγφ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θ. Υαζίκ Θάηζη, ζην Γπξξάρην ζηηο 27 Ηνπλίνπ η.ε.,
πλάληεζε ησλ ΤΠΔΞ Ηηαιίαο θαη Αιβαλίαο
ε ζπλάληεζε, ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο θ. Ηιίξ Μέηα θαη ηεο Ηηαιίαο θ.
Φξάλθν Φξαηίλη ζηε Μπνχληβα ηνπ Μαπξνβνπλίνπ ζηηο 15 Ηνπλίνπ η.ε., ζην πεξηζψξην
ηεο ζπλφδνπ ηεο Πξσηνβνπιίαο Κεληξηθήο Δπξψπεο, ν θ. Μέηα ππνγξάκκηζε ηε
δέζκεπζε ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο λα εθπιεξψζεη ην ζπληνκφηεξν ηα ηξία θξηηήξηα
πνπ έρεη θαζνξίζεη ν νδηθφο ράξηεο ησλ ζεσξήζεσλ θαη εμέθξαζε ηελ επγλσκνζχλε ηνπ
γηα ην ξφιν ζηελ πξσηνβνπιία θαη ηε κεγάιε ζπλεηζθνξά ηνπ θ. Φξαηίλη ζηε δηαδηθαζία
απηή.

πλάληεζε θ. Ηιίξ Μέηα κε ηνλ ΤΠΔΞ ηεο Γεξκαλίαο θ. Βεζηεξβέιε
ε ζπλάληεζε ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο θθ. Ηιίξ
Μέηα θαη Γθνπίλην Βαηεξβέιε, ζην Βεξνιίλν ζηηο 18 Ηνπλίνπ η.ε, ν γεξκαλφο ΤΠΔΞ,
ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε ζπλέρηζεο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ζηελ
Αιβαλία γηα ηελ ςήθηζε λφκσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο.
πλάληεζε θ. Ηιίξ Μέηα κε ηνλ ΤΠΔΞ ηεο Γαιιίαο θ. Μπεξλάξ Κνπζλέξ
Ο αληηπξφεδξνο ηεο θπβέξλεζεο θαη ΤΠΔΞ ηεο Αιβαλίαο θ. Ηιίξ Μέηα, πξαγκαηνπνίεζε
επίζθεςε ζην Παξίζη ζηηο 11 Ηνπλίνπ η.ε, φπνπ είρε ζπλάληεζε κε ηνλ γάιιν νκφινγφ
ηνπ θ. Μπεξλάξ Κνπζλέξ. χκθσλα κε ηνλ γάιιν ΤΠΔΞ, ε Αιβαλία θαη φιεο νη ρψξεο
ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ πξέπεη λα γίλνπλ κέξνο ηεο Δ.Δ. Ο θ. Κνπζλέξ εθηίκεζε ζεηηθά
ηα κέρξη ζηηγκήο επηηεχγκαηα ηεο Αιβαλίαο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ
ηνπ νδηθνχ ράξηε θαη ηφληζε φηη ε Γαιιία ζα ππνζηεξίμεη ηελ εηζήγεζε ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο γηα ηε θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ ζεσξήζεσλ. Ο θ. Μέηα, ελεκέξσζε ηνλ
νκφινγφ ηνπ γηα ηηο πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο λα εθπιεξψζεη ζχληνκα ηα ηξία
εθθξεκή δεηήκαηα ηνπ ΄΄νδηθνχ ράξηε΄΄ γηα ηηο ζεσξήζεηο. Οη θθ Μέηα θαη Κνπζλέξ
ηφληζαλ επίζεο ηε ζεκαζία ηεο πξνψζεζεο ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ
δπν ρσξψλ, κε ηε δηνξγάλσζε ζχληνκα ζηα Σίξαλα ελφο θνηλνχ νηθνλνκηθνχ Φφξνπκ,
θαζψο θαη ηε ζεκαζία ηεο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ ησλ γαιιηθψλ εηαηξεηψλ ζε
ζηξαηεγηθνχο ηνκείο ηεο αιβαληθήο νηθνλνκίαο. Σέινο, ν θ. Κνπζλέξ δέρηεθε
πξφζθιεζε ηνπ θ. Μέηα λα επηζθεθζεί ηελ Αιβαλία.
Ζ Σνπάιιη ζην Αδεξκπατηδάλ
Σν Αδεξκπαηηδάλ επηζθέθζεθε ζηηο 28-29 Ηνπλίνπ η.ε., ε πξφεδξνο ηνπ αιβαληθνχ
θνηλνβνπιίνπ, θα Γηνδεθίλα Σνπάιιη, ε νπνία ζπλνδεχνληαλ απφ ηνλ βνπιεπηή ηνπ
νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο θ. Μπελ Μπινχζη. ε ζπλάληεζε κε ηνλ αδέξν Πξφεδξν θ.
Ηιράκ Αιίεβ, ε θα Σνπάιιη, εθηφο ησλ άιισλ δήισζε φηη ε Αιβαλία είλαη θαηάιιειε
ρψξα γηα ηε δηέιεπζε πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ απφ ην Αδεξκπατηδάλ πξνο ηηο δπηηθέο
αγνξέο.
Ο Τπνπξγόο Άκπλαο θ. Ηκάκη δέρζεθε ηνλ ηνύξθν αληηλαύαξρν Ηζκαήι Σατιάλ
Σνλ δηνηθεηή ηεο ηνπξθηθήο λαπηηθήο δχλακεο πνπ επηζθέπηεηαη ηνπο αιβαληθνχο
ιηκέλεο αληηλαχαξρν Ηζκαήι Σατιάλ δέρζεθε ζηηο 21 Ηνπλίνπ η.ε., ν ππνπξγφο Άκπλαο
ηεο Αιβαλίαο θ. Αξκπέλ Ηκάκη, ζην πιαίζην ηνπ ηνπξθν-αιβαληθνχ Πξνγξάκκαηνο
Γηκεξνχο πλεξγαζίαο.
πλερίδεηαη ε επίζθεςε ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ θ. Αλαζηαζίνπ ζην Αξγπξόθαζηξν
Ο Αξρηεπίζθνπνο Σηξάλσλ, Γπξξαρίνπ θαη πάζεο Αιβαλίαο Αλαζηάζηνο, κεηά απφ ηελ
ηειεηή έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ αλέγεξζεο εθθιεζηαζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ πφιε ηνπ
Αξγπξνθάζηξνπ ζηηο 21 Ηνπλίνπ η.ε., επηζθέθζεθε ην Γεκαξρείν Αξγπξνθάζηξνπ, φπνπ
έγηλε δεθηφο απφ ην δήκαξρν θ. Φιακνχξ Μπίκε θαη άιινπο παξάγνληεο. ηε
ζπλάληεζε, ν Αξρηεπίζθνπνο επραξίζηεζε ην δήκαξρν γηα ηελ άδεηα πνπ εμέδσζε γηα
ηελ αλέγεξζε ηεο εθθιεζίαο, ε νπνία, φπσο ηφληζε, ζα δηαζέηεη λεπηαγσγείν θαη ζρνιείν.

Αθίλεηε έθηαζε σο απνδεκίσζε ζηελ Οξζόδνμε Απηνθέθαιε Δθθιεζία
ηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο Δπηζηξνθήο θαη Απνδεκίσζεο ησλ Ηδηνθηεζηψλ, ηέζεθαλ
2.200 η.κ. αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ αλήθαλ ζην Γήκν Κνξπηζάο, πξνο απνδεκίσζε ηεο
Οξζφδνμεο Απηνθέθαιεο Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ, ζηηο 16 Ηνπλίνπ η.ε., θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο θαη
ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ.
Άξζξν ηεο ε/θ Σέκουλι γηα ηηο ηηαιηθέο εθδειώζεηο θηιίαο
Ζ αληηπνιηηεπφκελε εθεκεξίδα Σέθνπιη ζηηο 30 Ηνπλίνπ η.ε., θηινμέλεζε άξζξν κε ηίηιν
΄΄Ζ θηιία κε ηελ Ηηαιία΄΄ ηνπ αξζξνγξάθνπ θ. Μπεζλίθ Μπάθα, ζην νπνίν αλαθέξεηαη
φηη εδψ θαη ηξεηο κήλεο ε Ηηαιία έρεη μεθηλήζεη εθζηξαηεία γηα λα πείζεη ηνπο αιβαλνχο
πνιίηεο γηα ηελ εηιηθξηλή θηιία πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο νη δπν ρψξεο, ην πξφγξακκα ηεο
νπνίαο πεξηιακβάλεη 80 πνιηηηζηηθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη αζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη επηζθέςεηο ηηαιψλ επηζήκσλ, κε ην ζχλζεκα ΄΄Γπν ιανί, κηα
ζάιαζζα, κηα θηιία΄΄. Ωζηφζν, απηή ε εηιηθξηλήο θηιία, ζρνιηάδεη ν αξζξνγξάθνο,
νθείιεηαη ζηα ελεξγεηαθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε Ηηαιία ε νπνία κέζσ ηεο
θαηαζθεπήο ζε αιβαληθφ έδαθνο κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ
λα θαηαζθεπαζηνχλ ζε ηηαιηθφ έδαθνο ζα απειεπζεξσζεί απφ ηελ ελεξγεηαθή εμάξηεζε
πνπ ηεο επηβάιιεη ε Γαιιία,.
Δγθξίζεθε ην θαηαζηαηηθό ηνπ λένπ θόκκαηνο “MEGA”
Πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Πξσηνβάζκην Γηθαζηήξην ησλ Σηξάλσλ ζηηο 21 Ηνπλίνπ η.ε, ε
λνκηκνπνίεζε ηνπ MEGA (απφ ηα αιβαληθά αξρηθά ηνπ: ΄΄Διιεληθή Δζληθή Μεηνλφηεηα
ηνπ Μέιινληνο΄΄) ηνπ λένπ θφκκαηνο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. Ακέζσο κεηά ηε
δηθαζηηθή απφθαζε πνπ λνκηκνπνηεί ην λέν θφκκα, ν πξφεδξνο θ. Υξεζηάθεο Κίηζνο θαη
εγεηηθά ηνπ ζηειέρε έδσζαλ ζπλέληεπμε ηχπνπ ζηνπο Αγ. αξάληα. Όπνπ ηνλίζηεθε ν
ζηφρνο ηνπ θφκκαηνο λα κεηάζρεη ζηηο επηθείκελεο δεκνηηθέο εθινγέο.
Παξέκεηλαλ γηα ηξεηο κέξεο ηα ηνπξθηθά πνιεκηθά πινία ζηα αιβαληθά ιηκάληα
Καηέπιεπζαλ ζηηο 22 Ηνπλίνπ η.ε., ζηα αιβαληθά ιηκάληα Γπξξαρίνπ θαη Απιψλαο θαη
ζηε λαπηηθή βάζε ζην Παζαιηκάλη (θνληά ζηελ Απιψλα), πέληε ηνπξθηθά πνιεκηθά
ζθάθε κε 1.125 ηνχξθνπο ζηξαηηψηεο. Σα ηνπξθηθά πνιεκηθά παξέκεηλαλ ζηα αιβαληθά
ιηκάληα, απφ 22-25 Ηνπλίνπ. Γηα ηνλ θαηάπινπ ησλ ηνπξθηθψλ πινίσλ, ην αιβαληθφ
θνηλνβνχιην, ςήθηζε ζρεηηθφ λφκν ζηηο 24 Μαΐνπ η.ε.
Παξάζηαζε ηνπ «Ενξκπά» ζηα Σίξαλα
Ηδηαίηεξε ήηαλ ε πξνβνιή ζηνλ αιβαληθφ Σχπν, ησλ παξαζηάζεσλ ηνπ κπαιέηνπ
«Ενξκπάο» ζε κνπζηθή Μίθε Θενδσξάθε ζην Θέαηξν ηεο Όπεξαο ησλ Σηξάλσλ, ηελ
ηειεπηαία εβδνκάδα Ηνπλίνπ η.ε., νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζηα Σίξαλα. Σηο παξαζηάζεηο παξαθνινχζεζαλ κεηαμχ άιισλ ν
Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα ζπλνδεπφκελνο απφ ηε ζχδπγφ ηνπ θα
Ληξί, ε πξφεδξνο ηνπ αιβαληθνχ Κνηλνβνπιίνπ θα Γηνδεθίλα Σνπάιιη, θαη ν ηέσο
αληηπξφεδξνο ηνπ αιβαληθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη λπλ ζχκβνπινο ηνπ θ. Μπεξίζα, θ.
Νεξηηάλ Σζέθα.

