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ύλαςε ζπκθσλίαο κε ηε Γηεζλή Τπεξεζία Αηνκηθήο Δλέξγεηαο
Η πξσηνβνπιία γηα ηελ θαηαζθεπή ππξεληθνχ ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο
Δλέξγεηαο, επηβεβαηψζεθε ζηηο 19 Μαΐνπ η.ε., κεηά ηελ απφθαζε ηεο αιβαληθήο
θπβέξλεζεο γηα ζχλαςε ζπκθσλίαο κε ηε Γηεζλή Τπεξεζία Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, ε
νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή δηαζθαιίζεσλ ζε φιεο ηηο ππξεληθέο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο Αιβαλίαο. ην δηάζηεκα πνπ ζα κεζνιαβήζεη κέρξη ηελ επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο
απφ ην αιβαληθφ Κνηλνβνχιην, ε θπβέξλεζε έρεη μεθηλήζεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ
θαηάξηηζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαζψο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ ηηαιηθή θπβέξλεζε
γηα ηελ πηζαλφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε παξνρή βνήζεηα θη απφ ηελ
ινβελία. Δμάιινπ, ην ζέκα ηεο θαηαζθεπήο ζηελ Αιβαλία ππξεληθνχ ζηαζκνχ
παξαγσγήο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο έζημε ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα
θαη ζηηο 18 Μαΐνπ η.ε, ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ απφ θνηλνχ κε ηε δήκαξρν ηνπ Μηιάλνπ
θα Λεηίηζηα Μνξάηη, ζην πιαίζην ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκθσλίαο ζπκκεηνρήο ηεο
Αιβαλίαο ζηε κεγάιε Γηεζλή ·θζεζε (EXPO) ε νπνία ζα δηνξγαλσζεί ζην Μηιάλν ην
2015. Γηα ην ζέκα ηεο Ππξεληθήο Δλέξγεηαο ν θ. Μπεξίζα δήισζε, φηη κέρξη ην 2015, ε
Αιβαλία ζα έρεη δηακνξθψζεη ην θαηάιιειν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο
ππξεληθήο Δλέξγεηαο γηα εηξεληθνχο ζθνπνχο θαη φηη ζα εθκεηαιιεπηεί φιεο ηηο εθδνρέο
γηα λα μεθηλήζεη λα εθκεηαιιεχεηαη απηή ηελ Δλέξγεηα.
Τπνγξαθή ππνκλήκαηνο κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο ΣΑΡ γηα ηνλ αγσγό αεξίνπ
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο ηεο Αιβαλίαο θ. Νηξηηάλ Πξίθηη, ππέγξαςε ζηηο
18 Μαΐνπ η.ε., «ππφκλεκα θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο γηα ην ηκήκα ηνπ αγσγνχ αεξίνπ
πνπ ζα πεξάζεη θαη απφ ηελ Αιβαλία», κε ηνπο θθ Σφκαο Νηηκηηξφθ θαη Λαξο
Κξφλζηαλη, εθπξνζψπνπο ηεο εηαηξείαο πνπ έρεη επηιεθζεί ηνπ ζρεδίνπ έξγνπ πνπ
αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ αεξίνπ “TAP” απφ Διιάδα πξνο Ιηαιία, κε
δηαθιάδσζε θαη ζηελ Αιβαλία. ην ππφκλεκα πξνζδηνξίδνληαη νη πξσηνβνπιίεο ηηο
νπνίεο ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη δχν πιεπξέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ
αγσγνχ αεξίνπ πνπ ζα δηαζρίζεη θαη ηελ Αιβαλία θαη ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε
πκθσλία πνπ ππέγξαςαλ ζηηο 10 Μαξηίνπ 2009 νη θπβεξλήζεηο Αιβαλίαο θαη Ιηαιίαο
γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ δηθηχσλ ηνπο θπζηθνχ αεξίνπ. χκθσλα κε ην ππφκλεκα, ην
αιβαληθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο θαη ε ΣΑΡ AG, δεζκεχνληαη λα
εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ γηα λα εθπιεξψζνπλ φινπο ηνπο επηπξφζζεηνπο φξνπο γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ TAP.
ε ρώξα εμαγσγήο πεηξειαίνπ ζα κεηαηξαπεί ε Αιβαλία ζύκθσλα κε ηνλ θ. Πξηθηη
ε εηζήγεζε ηνπ ζην Γηεζλέο Φφξνπκ ηεο Κξαλο Μνληάλα ην νπνίν δηεμήρζε ζηα Σίξαλα
ζηηο 6 θαη 7 Μαίνπ η.ε, ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, δήισζε φηη
ζπλερίδνληαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ην Καηάξ πξνθεηκέλνπ ε ρψξα λα εμαζθαιίζεη

εηζαγσγέο πγξαεξίνπ απφ απηήλ ηελ αξαβηθή ρψξα, γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο ASG
Power, ελψ ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο , Δκπνξίνπ θαη Δλέξγεηαο ηεο Αιβαλίαο θ. Νηξηηάλ
Πξίθηη, δήισζε φηη ε εηαηξεία απηή έρεη ην θαιχηεξν ελεξγεηαθφ project ζε φιε ηελ
πεξηνρή. Δπίζεο ν θ. Μπεξίζα, δήισζε φηη «ν εκίξεο ηνπ Καηάξ ζα επηζθεθζεί ζχληνκα
ηελ Αιβαλία» εληφο ηνπ Μαΐνπ. Ο θ. Μπεξίζα ζηελ νκηιία ηνπ, έδσζε έκθαζε ζηελ
παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκνπο πφξνπο ελψ ν ππνπξγφο ελέξγεηαο Πξίθηη ζηελ
νκηιία ηνπ δήισζε φηη εληφο πέληε εηψλ ε Αιβαλία ζα είλαη ε ρψξα πνπ ζα πνπιάεη ηελ
πην θζελή ελέξγεηα ζηελ ΝΑ Δπξψπε, θαζψο πξνβιέπεηαη ε ρψξα λα κεηαηξαπεί ζε κηα
ππεξδχλακε αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή. Δμάιινπ, ζε ζρεηηθή ηνπ εηζήγεζε ν
Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο ηεο Αιβαλίαο θ. Νηξηηάλ Πξίθηη, δήισζε εθηφο ησλ
άιισλ φηη ζε ηέζζεξα ρξφληα ε Αιβαλία ζα θαιχςεη θαηά 100% ηηο αλάγθεο ηεο ζε
πεηξέιαην θαη ππνπξντφληα ηνπ θαη παξάιιεια ζα κεηαηξαπεί ζε ρψξα εμαγσγήο
πεηξειαίνπ, ηνλίδνληαο φηη «κεγάιεο πνζόηεηεο πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ ζα αλαθαιπθζνύλ
ζηελ Αιβαλία, λέεο πεγέο πνπ κέρξη ηώξα παξακέλνπλ άγλσζηεο, ζε ππνζαιάζζηεο θαη
επίγεηεο ηνπνζεζίεο». Ο θ. Πξίθηη έδεημε ζηνπο επελδπηέο ράξηε κε ηηο πεξηνρέο ηεο
ρψξαο νη νπνίεο έρνπλ εθρσξεζεί ζε εηαηξείεο γηα έξεπλεο ή εθκεηάιιεπζε θνηηαζκάησλ,
αιιά θαη κε πεξηνρέο ζε νξεηλέο θπξίσο πεξηνρέο, πνπ δελ έρνπλ εθρσξεζεί, δηφηη δελ
ππήξμε δήηεζε απφ μέλεο εηαηξείεο. Δπίζεο, ζε εκεξίδα γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο ζηελ
Αιβαλία, ζηηο 11 Μαΐνπ ηε. κε ζέκα ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη ε ρψξα θαη ηηο
δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζήο ηνπο, ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα
αλαθέξζεθε ζην πινχζην ππέδαθνο ηεο Αιβαλίαο θαη θάιεζε ηνπο επελδπηέο λα
επελδχζνπλ ζηνπο ηνκείο ελέξγεηαο θαη κεηαιιεπκάησλ, αλαθέξνληαο γηα ηνλ ηνκέα ηεο
Δλέξγεηαο φηη «ζηα κέρξη ηώξα γλσζηά θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ, ππάξρνπλ 6 δηο βαξέιηα εθ
ησλ νπνίσλ ηα 2 δηο βαξέιηα ζηελ πεξηνρή Παηόδ – Μαξίλεδ» θαη όηη ε Αιβαλία δηαζέηεη
πινχζηα απνζέκαηα ζε ρξψκην, ραιθφ, ληθέιην, άλζξαθα θ.ά. Δπίζεο, ν θ. Μπεξίζα
αλέθεξε φηη ράξε ζηελ επλντθή γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ε Αιβαλία είλαη ε θαηαιιειφηεξε
ρψξα γηα ηε δηέιεπζε ησλ αγσγψλ αεξίνπ, αθνχ εάλ παξαθακθζεί ε Αιβαλία, νη
επελδχζεηο ζα γίλνπλ πην δαπαλεξέο, ελψ αλαθνίλσζε, φηη ε αιβαληθή θπβέξλεζε
πξνεηνηκάδεη ην λνκηθφ πιαίζην, ψζηε νη αιβαλνί λα επσθειεζνχλ απφ ηελ πην θαζαξή
θαη ζηαζεξή κνξθή ελέξγεηαο, ηελ ππξεληθή.
Ωζηφζν, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ, ε Αιβαλία θέηνο,
αλακέλεηαη λα εμνξχμεη 600.000 ηφλνπο πεηξειαίνπ, ην νπνίν ζα θαιχςεη ην 25% ησλ
αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε θαχζηκα, δηφηη κφλν ην 30% ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ πνπ
εμνξχζζεηαη κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε πεηξέιαην θίλεζεο ή βελδίλε. Η ρψξα πέξπζη
εηζήγαγε γηα ηηο αλάγθεο ηεο 432.000 ηφλνπο πεηξειαίνπ θαη βελδίλεο, άξα γηα ηελ θαηά
100% θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ζε θαχζηκα ε Αιβαλία, εθηφο απφ ηνπο 600.000 ηφλνπο,
ζα πξέπεη λα εμνξχμεη αθφκα άιινπο 1,5-2 εθαη. ηφλνπο αξγνχ πεηξειαίνπ.
ηε γεξκαληθή εηαηξεία ΔΟΝ Ruhrgas, ην 15% ησλ κεηνρώλ ζην ζρέδην TAP
Η κεγάιε γεξκαληθή εηαηξεία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αεξίνπ ΔΟΝ Ruhrgas, ζηηο 21
Μαΐνπ η.ε., αγφξαζε ην 15% ησλ κεηνρψλ ηνπ ζρεδίνπ έξγνπ ηνπ αγσγνχ αεξίνπ Trans
Adriatic Pipeline (TAP), ην νπνίν κέρξη ηψξα ειεγρφηαλ απφ δχν εηαηξείεο, ηελ ειβεηηθή
EGL θαη ηε λνξβεγηθή Statoil. Δθεμήο νη δχν απηέο εηαηξείεο ζα ειέγρνπλ ην 85% ησλ
κεηνρψλ, απφ 42,5% ε θαζεκηά ηνπο, αιιά ε θνηλνπξαμία ΣΑΡ αλαθνίλσζε φηη είλαη
αλνηθηή λα δηαζέζεη κεηνρέο θαη ζε άιινπο επελδπηέο.

Ιηαιηθό ζρέδην ύςνπο 12,5 εθ. Δπξώ, γηα ηελ Αλαλεώζηκε Δλέξγεηα
χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Γθαδέηα θηπηάξε ζηηο 23 Μαίνπ η.ε., ε
Αιβαλία θαη άιιεο ρψξεο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ πεξηιακβάλνληαη ζε ηηαιηθφ ζρέδην
γηα ηελ Αλαλεψζηκε Δλέξγεηα, χςνπο 12,5 εθ. Δπξψ. Σν πνζφ απηφ είλαη κέξνο ηνπ
ηεηξαεηνχο πξνγξάκκαηνο ηεο ΄΄ηξαηεγηθήο ALTERENERGY΄΄ θαη ππνζηεξίδεηαη απφ
ηελ πεξηθέξεηα ηεο Απνπιίαο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ΄΄IPA CBC Adriatica 20072013 Μεζφγεηνο΄΄.
Ξεθηλάεη ε απνκάθξπλζε ησλ δεμακελώλ πεηξειαίνπ από ην Γπξξάρην
Άξρηζε ην έξγν απνκάθξπλζεο ησλ δεμακελψλ ηεο απφ ηνλ ιηκέλα ηνπ Γπξξαρίνπ, κία
απφ ηηο εηαηξείεο πνπ δηαζέηεη δεμακελέο θαπζίκσλ ζην ιηκάλη απηφ, ε Kastrati, ζχκθσλα
κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Shqip, ζηηο 26 Μαίνπ η.ε. Οη εξγαζίεο απνκάθξπλζεο,
πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο απφθαζεο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο λα
ζηακαηήζεη θάζε εθθφξησζε πινίνπ κε θαχζηκα ζην ιηκάλη ηνπ Γπξξαρίνπ θαη ε ζρεηηθή
δξαζηεξηφηεηα λα κεηαθεξζεί ζην Πφξην Ρνκάλν, βφξεηα ηνπ Γπξξαρίνπ. ην Γπξξάρην
δεμακελέο εθηφο απφ ηελ Kastrati, δηαζέηνπλ θαη νη ειιεληθέο εηαηξείεο Global Petroleum
θαη Μamidoil.
πκκεηνρή ηεο Αιβαλίαο ζηε Γηεζλή Έθζεζε EXPO 2015.
Σε δήκαξρν ηνπ Μηιάλνπ θα Λεηίηζηα Μνξάηη, δέρζεθε ζηηο 18 Μαίνπ η.ε., ν
Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, ε νπνία επηζθέθζεθε ηα Σίξαλα
πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςεη κε ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο ζπκθσλία ζπκκεηνρήο
ηεο Αιβαλίαο κε πεξίπηεξν ζηε κεγάιε Γηεζλή ·θζεζε (EXPO) ε νπνία ζα δηνξγαλσζεί
ζην Μηιάλν ην 2015.
πλάληεζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θ. αιί Μπεξίζα κε ηνλ Γελ. Γ/ληή ηεο INTRALOT
πλάληεζε κε ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Αλησλφπνπιν, Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο εηαηξείαο
Intralot θαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο Intracom, πξαγκαηνπνίεζε ν Πξσζππνπξγφο ηεο
Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, ζηηο 25 Μαίνπ η.ε. ηε ζπλάληεζε, ν θ. Αλησλφπνπινο
εμέθξαζε ην ελδηαθέξνλ ησλ νκίισλ πνπ ν ίδηνο εθπξνζσπεί γηα πεξαηηέξσ επέθηαζε
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηελ Αιβαλία. Μεηαμχ άιισλ, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα
ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ, ε Intralot ελδηαθέξεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε δηαγσληζκφ γηα εζληθφ
ιαρείν πνπ πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί ζχληνκα.
Η ηέηαξηε εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο εηνηκάδεηαη λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά
Η ηέηαξηε εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο, PLUS (Mobile 4 AL Sh.a), ζηηο 26 Μαΐνπ η.ε.,
παξνπζίαζε ηα κέρξη ηψξα απνηειέζκαηά ηεο θαη ηα βξαρππξφζεζκα ζρέδηά ηεο γηα
πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζηελ αιβαληθή αγνξά, ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο, ζε εθπξνζψπνπο
ηεο θπβέξλεζεο, θαη ζε εθπξνζψπνπο εηαηξεηψλ κε ηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα ζπλεξγαζηεί,
ζηηο 26 Μαΐνπ η.ε.. Ο εθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο ηεο PLUS, θ. Moni Buchnik, επεζήκαλε,
φηη ε εηαηξεία κεηά απφ δηαγσληζκφ, έρεη ππνγξάςεη ήδε ηηο ζπκθσλίεο κε ηηο εηαηξείεο
πνπ ζα είλαη νη πξνκεζεπηέο ηεο. Η PLUS, ζχκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ
ηεο πκβνπιίνπ, είλαη ε κνλαδηθή ακηγψο αιβαληθή εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο, αθνχ
ζηνλ φκηιν κεηέρνπλ κφλν εηαηξείεο αιβαληθψλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ε Δηαηξεία
Σαρπδξνκείσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Η θάιπςε ηεο επηθξάηεηαο κε
ζήκα ζα γίλεη ζε ηξεηο θάζεηο, αξρίδνληαο απφ ηελ πεξηνρή Σίξαλα-ΓπξξάρηνΑεξνδξφκην Ρίλαο. Η εηαηξεία πξνγξακκαηίδεη λα επελδχζεη 100 εθαη. Δπξψ ηα δχν

πξψηα ρξφληα θαη ζα δηεθδηθήζεη κεξίδην ζηελ αιβαληθή αγνξά. ήκεξα ζηελ Αιβαλία
ππάξρνπλ 4,2 εθαη. πειάηεο ησλ ηξηψλ εηαηξεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο: AMC (ηνπ νκίινπ
Cosmote), Vodafone θαη Eagle Mobile (ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ).
Θεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ζηελ Αιβαλία
Θεηηθά απνηειέζκαηα ηνπο ηξεηο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2010 παξνπζίαζαλ νη ζπγαηξηθέο
ζηελ Αιβαλία, ησλ ειιεληθψλ Σξαπεδψλ, Δζληθή, Πεηξαηψο, θαη Alpha Bank νη νπνίεο ην
πξψην ηξίκελν ηνπ 2010 θαηείραλ ην 30% πεξίπνπ απφ ην κεξίδην ηεο αχμεζεο ησλ
θαηαζέζεσλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο, ε Tirana Bank ηνπ νκίινπ Πεηξαηψο θαη ε NBG Albania ηνπ
νκίινπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, εκθαλίδνληαη πην ελεξγέο ζηνλ ηνκέα ησλ
ρνξεγήζεσλ, ελψ απφ ηελ πιεπξά ηεο ε Alpha Bank εκθαλίδεηαη πην ζπγθξαηεκέλε ζηνλ
ηνκέα απηφ.
Νέν ππνθαηάζηεκα ηεο Tirana Bank
ηηο 14 Μαΐνπ η.ε., ε Tirana Bank ηνπ νκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, αλαθνίλσζε ηε
ιεηηνπξγία ελφο λένπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηελ Κνξπηζά, απμάλνληαο ζε 50 ηνλ αξηζκφ
ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο ζε φιε ηελ Αιβαλία.
Αλνίγεη ηελ 1ε Ινπιίνπ ην λέν λνζνθνκείν ηνπ νκίινπ «Τγεία» ζηα Σίξαλα
Σελ επέλδπζε χςνπο 60 δηο Δπξψ, θαη ην παθέην ππεξεζηψλ ζην λέν ηδησηηθφ
λνζνθνκείν ησλ Σηξάλσλ ηνπ νκίινπ «Τγεία», παξνπζίαζαλ ζηηο 25 Μαΐνπ η.ε., νη
επηθεθαιήο ηνπ λνζνθνκείνπ, ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ αιβαληθψλ ΜΜΔ. Σν λέν
λνζνθνκείν, αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη επίζεκα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, ηελ 1ε Ινπιίνπ.
Με ρσξεηηθφηεηα 220 θιηλψλ, 13 αίζνπζεο ρεηξνπξγείνπ θαη 8 κνλάδεο αηκνθάζαξζεο,
ην λνζνθνκείν ζηνρεχεη λα πξνζθέξεη πνηνηηθέο θαη θαηλνηφκεο ππεξεζίεο, κε ρξήζε ηεο
πιένλ ζχγρξνλεο ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο ηερλνινγίαο. Ο εθπξφζσπνο ηνπ νκίινπ θ.
Αληψλεο Μηρφπνπινο παξνπζίαζε ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηεο επέλδπζεο θαη ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ, αλαθέξνληαο, κεηαμχ άιισλ, φηη ζα ζπλεξγαζηεί κε
πεξίπνπ 1.000 αιβαλνχο επαγγεικαηίεο θαη εκπεηξνγλψκνλεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο.
Η Siemens θέξδηζε δηαγσληζκό ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ηεο Αιβαλίαο
Σν παξάξηεκα Αζελψλ ηεο Siemens, κε πξνζθνξά 10% ρακειφηεξε απφ ηηο απαηηήζεηο
ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, θέξδηζε Γεκφζην Γηεζλή Γηαγσληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ ηεο Αιβαλίαο, χςνπο 65.000 δνιαξίσλ ΗΠΑ, γηα ηελ πψιεζε δίζθσλ
κλήκεο θαη ζθιεξψλ δίζθσλ γηα ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ αιβαληθνχ
ζεζαπξνθπιαθίνπ. χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ ζηηο 31 Μάηνπ η.ε,
ε ζρεηηθή ζπκθσλία ππεγξάθε ζηηο 6 Μαΐνπ η.ε. Δμάιινπ, ζηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ε
αιβαληθή θπβέξλεζε θαηεγνξείηαη φηη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα δε ζηακαηνχλ, αλ θαη ε
θπβέξλεζε ππνζρέζεθε κεγάιεο νηθνλνκίεο, αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ αιβαληθφ Σχπν, έρεη
ήδε δαπαλήζεη 2 εθ. δνιάξηα ΗΠΑ, γηα νρήκαηα, γξαθεία, θνξεηνχο ππνινγηζηέο θαη γηα
άιια πνιπηειή είδε.
Πξνώζεζε ηνπ ζρεδίνπ πινπνίεζεο ηνπ άμνλα VIII εθ κέξνπο ηεο Ιηαιίαο
Δπίζεκε παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο AMICO γηα ηελ ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη
εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ απφ φπνπ δηέξρεηαη ν νδηθφο άμνλαο VIII (Ιηαιία,

Αιβαλία, πΓΓΜ), πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20 Μαΐνπ η.ε., ζηα Σίξαλα, ζε ζρεηηθή
εκεξίδα ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ κεηαμχ άιισλ, ν Τθππνπξγφο Οηθνλνκίαο ηεο
Αιβαλίαο θ. Λενλάξλη Μπεθίξη, ν πξέζβεο ηεο Ιηαιίαο ζηα Σίξαλα θ. άκπα Νη΄ Διία,
θαη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο απφ ην ηηαιηθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο. Σν
πξφγξακκα AMICO, απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ιηαιίαο
θαη ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ απφ ηηο νπνίεο ζα δηέξρεηαη ν άμνλαο VIII, πξνθεηκέλνπ λα
πεηχρνπλ ηελ επηηάρπλζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ πιεπξάο Δ.Δ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ
Άμνλα, ζε ζρέζε κε άιια αληαγσληζηηθά «πξνγξάκκαηα» ζηε ΝΑ Δπξψπε, ψζηε λα
αθπξσζεί ζηελ πξάμε ε απφθαζε ηεο ΔΔ ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Άμνλα VIII λα
πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ην 2020 αθνχ ε απφθαζε απηή, θαηά ηελ άπνςε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηνλ νδηθφ άμνλα VIII ρσξψλ, επλνεί άιια αληαγσληζηηθά
«πξνγξάκκαηα» ζηε ΝΑ Δπξψπε, θπξίσο ηνπ άμνλα πνπ δηέξρεηαη απφ ηελ Διιάδα. Ο
θ. Μπεθίξη, δήηεζε λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ην Κφζνβν ζηνλ θαηάινγν ησλ ρσξψλ κε
αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα έρνπλ ζρέζε κε ηνλ Άμνλα VIII.
Μείσζε ησλ επελδύζεσλ ζηελ Αιβαλία
Μείσζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ Αιβαλία γηα ην 2010, ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ
δεκνζίεπζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο ηελ δεχηεξε εβδνκάδα κελφο Μαΐνπ η.ε..
χκθσλα κε απηά ηα ζηνηρεία, ην 64% θαη πιένλ ησλ αιβαληθψλ επηρεηξήζεσλ δελ έρνπλ
πξαγκαηνπνηήζεη θακία επέλδπζε ηνπο 6 ηειεπηαίνπο κήλεο, ελψ ε θπβέξλεζε δε
δηαζέηεη ρξήκαηα γηα λα ελζαξξχλεη ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε, αθνχ ην πξψην
ηεηξάκελν 2010, νη δεκφζηεο επελδχζεηο ήηαλ θαηά 11,5 δηο. Λεθ ρακειφηεξεο ζε ζρέζε
κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Δμάιινπ, ζε δειψζεηο ηνπ ν
Γηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο θ. Αξληηάλ Φνπιάλη, δήισζε κεηαμχ
άιισλ φηη ΄΄ ε νηθνλνκία ζπξξηθλψλεηαη, νη ηξάπεδεο ρνξεγνχλ ιηγφηεξα δάλεηα΄΄.
Έθθιεζε πξνο ηνπο γάιινπο επελδπηέο από ηνλ θ. Νηξηηάλ Πξίθηη
Σνπο γάιινπο επελδπηέο λα θάλνπλ επελδχζεηο ζηελ Αιβαλία, θάιεζε ν Τπνπξγφο
Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο ηεο Αιβαλίαο θ. Νηξηηάλ Πξίθηη, ζηελ νκηιία ηνπ ζε εκεξίδα
κε ζέκα: «Αιβαλία: ηελ πνξεία ηεο πξνο έληαμε ζηελ Δ.Δ.», ηελ νπνία δηνξγάλσζε ζηα
Σίξαλα, ε γαιιηθή Απνζηνιή Δκπνξίνπ ζηηο 26 Μαίνπ η.ε. θαη ζηελ νπνία ζπκκεηείρε
θαη ε Γξακκαηέαο Δπηθξαηείαο αξκφδηα γηα ην Δμσηεξηθφ Δκπφξην ηεο Γαιιίαο θα Anne
Marie Idrac. Σα βαζηθφηεξα επηρεηξήκαηα ηνπ θ. Πξίθηη αθνξνχζαλ κεηαμχ άιισλ, ην
εμαηξεηηθά θηιηθφ θιίκα πξνο ηνπο επελδπηέο, ηελ θπβέξλεζε πνπ αληηκεησπίδεη επλντθά
ηνπο επηρεηξεκαηίεο, ηνπο ρακεινχο θφξνπο, θαη ην εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ
ρακεινχ θφζηνπο.
Δπελδύζεηο ύςνπο 5 δηο Δπξώ αλακέλεη ε αιβαληθή θπβέξλεζε ζην Πόξην Ρνκάλν
«Η αιβαληθή θπβέξλεζε αλακέλεη επελδύζεηο ύςνπο 5 δηο Δπξώ γηα ην Βηνκεραληθό
Πάξθν ηνπ Πόξην Ρνκάλν)», αθνχ αλακέλεηαη λα αξζνχλ ηα εκπφδηα εμ΄ αηηίαο ησλ
κειεηψλ γηα ηηο νηθνινγηθέο επηπηψζεηο απηνχ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Δκπνξίνπ θαη Δλέξγεηαο ηεο Αιβαλίαο θ. Νηξηηάλ Πξίθηη, ζην
πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο Φφξνπκ ηεο Κξαλο Μνληάλα ην νπνίν δηεμήρζε ζηα Σίξαλα ζηηο 6
θαη 7 Μαΐνπ η.ε. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην ζρέδην ηεο αιβαληθήο θπβεξλήζεσο, πξνβιέπεη
γηα ην Δλεξγεηαθφ Πάξθν ηνπ Πφξην Ρνκάλν δχν Θεξκνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο
παξαγσγήο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο, κνλάδα πγξνπνίεζεο αεξίνπ, δηπιηζηήξην πεηξειαίνπ

θαη ειεχζεξε νηθνλνκηθή δψλε, εθηφο απφ ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή πνπ είλαη ην ιηκάλη
εθθφξησζεο πδξνγνλαλζξάθσλ θαη νη δεμακελέο θαπζίκσλ.
Αλαπηπμηαθή βνήζεηα από ηε Γεξκαλία
ηήξημε ηεο Αιβαλίαο κε πνζφ άλσ ησλ 78 εθ. Δπξψ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 20102011, απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο, ελέθξηλε ε Γεξκαλία
θαηά ηε δηάξθεηα ζπλαληήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 18 Μαΐνπ η.ε., ζηα Σίξαλα,
νη νπνίεο νινθιεξψζεθαλ κε ηελ ππνγξαθή πξσηνθφιινπ. Η ζηήξημε ζα δνζεί ππφ
κνξθή δαλείσλ κε επλντθφ επηηφθην, σο δάλεηα αλάπηπμεο ή ζε κνξθή επηρνξεγήζεσλ.
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ, απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξψηνπ ζρεηηθνχ
πξσηνθφιινπ κεηαμχ Γεξκαλίαο θαη Αιβαλίαο ζηηο 22 Οθησβξίνπ 1988, ε Γεξκαλία έρεη
ζέζεη ζηε δηάζεζε ηεο Αιβαλίαο πάλσ απφ έλα δηο Δπξψ.
ε θίλδπλν ε ρνξήγεζε αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο από ηηο ΗΠΑ
Η Αιβαλία, θηλδπλεχεη λα ράζεη ηελ ρνξήγεζε αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο απφ ηηο ΗΠΑ,
ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Millennium Challenge Program, εάλ ε Αιβαλία δελ
εγθξίλεη ηε ζχζηαζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ δηεπζπληή
ηεο USAID γηα ηελ Αιβαλία θ. Σδφδεθ Οπίιιηακο θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο πνπ
νξγάλσζε ην Ακεξηθαληθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζηελ Αιβαλία, ζηηο 6 Μαΐνπ η.ε.
΄΄Δίλαη πιένλ θαηξφο ε Αιβαλία λα δείμεη φηη αμίδεη λα απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο
βνήζεηαο΄΄, ηφληζε, κεηαμχ άιισλ, ν θ. Οπίιιηακο. Τπελζπκίδεηαη φηη ν λφκνο γηα ηε
ζχζηαζε δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ ζηελ Αιβαλία απαηηεί εληζρπκέλε θνηλνβνπιεπηηθή
πιεηνςεθία θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα ςεθηζηεί ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο απνρήο
ηεο αληηπνιίηεπζεο απφ ην λνκνζεηηθφ έξγν ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.
Έθθιεζε πξνο ηελ EBRD γηα επελδύζεηο ζηελ Αιβαλία
Αίηεκα πξνο ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (EBRD) λα
ρξεκαηνδνηήζεη ζηελ Αιβαλία ζρέδηα πνπ ζπλδένληαη κε βηνκεραληθά πάξθα θαη άιινπο
ηνκείο απεχζπλε ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, ζηελ εηήζηα
ζπλάληεζε ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κξναηία ζηηο 14 Μαΐνπ η.ε. Ο θ. Μπεξίζα, ν νπνίνο εμήξε ηε
κεγάιε ζεκαζία ησλ επελδχζεσλ ηεο EBRD ζηε ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ελεκέξσζε
επίζεο ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Αιβαλίαο λα εκπνδίζεη ή λα
πεξηνξίζεη ζην ειάρηζην δπλαηφ ηηο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία ηεο απφ ηε δηεζλή θξίζε,
θάλνληαο ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ζηε ΄΄ζεηηθή εηθφλα΄΄, ηνπ
ηξαπεδηθνχ ηνκέα.
Κξίζε ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό ηνκέα
·λαο απφ ηνπο ηνκείο πνπ έρεη πιεγεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ
Αιβαλία, είλαη ν θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο, ζχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο
Shqip, ζηηο 22 Μαΐνπ η.ε., αθνχ ε θξίζε ζπλεηέιεζε ζηε κείσζε ησλ αηηήζεσλ γηα άδεηεο
δφκεζεο, ιφγσ κείσζεο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο. ·λαο απφ ηνπο κεγάινπο πειάηεο
ζηνλ ηνκέα απηφ ήηαλ νη αιβαλνί κεηαλάζηεο, νη νπνίνη ηα ηειεπηαία ρξφληα αγφξαδαλ
ζπίηηα ζηελ Αιβαλία. Με ηελ θξίζε ζηηο ρψξεο φπνπ εξγάδνληαη θαη κε ηε κείσζε ησλ
εκβαζκάησλ πνπ απηνί ζηέιλνπλ ζηελ Αιβαλία, κεηψζεθε δξαζηηθά θαη ν αξηζκφο ησλ
κεηαλαζηψλ πνπ ζέινπλ λα αγνξάζνπλ δηακεξίζκαηα ζηε ρψξα.

Να μεθηλήζνπλ μαλά νη έξεπλεο γηα ηνλ άμνλα Γπξξάρην-Κνύθεο, δεηά ην Κ
Να μεθηλήζεη μαλά ε Γεληθή Δηζαγγειία ηηο έξεπλεο γηα ηπρφλ παξαβάζεηο ζηνλ νδηθφ
άμνλα Γπξξάρην-Κνχθεο, δήηεζε ην νζηαιηζηηθφ Κφκκα ζηηο 26 Μαΐνπ η.ε., κέζσ ηνπ
βνπιεπηή ηνπ θ. Δξηφλ Μπξάηζε, κηα εκέξα κεηά ηηο δειψζεηο ηεο Γεληθήο Δηζαγγειέσο
θαο Ίλα Ράκα, φηη απηφ ην δήηεκα «έρεη θιείζεη». Ο θ. Μπξάηζε δήισζε φηη έρεη ζηελ
θαηνρή ηνπ επίζεκα έγγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ην
θφζηνο γηα έλα ρηιηφκεηξν δξφκνπ έρεη μεπεξάζεη θάζε πξνγξακκαηηζκέλν φξην, θαη
ππνζηήξημε φηη ε αμία ησλ 112,8 δηο Λεθ ηα νπνία έρνπλ θαηαβιεζεί έσο ηψξα γηα ην
δξφκν Ρεζέλ-Καιηκάο, ηζνχηαη κε ελάκηζε εηήζην πξνυπνινγηζκφ γηα 550.000
ζπληαμηνχρνπο. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ (πρ ε/θ
Shqip ζηηο 26/05/2010), ε αιβαληθή θπβέξλεζε αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζεη εθ λένπ
πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζην νδηθφ ηκήκα ΡεζέλΚαιηκάο ν νπνίνο απνηειεί κέξνο ηνπ νδηθνχ άμνλα Γπξξάρην-Κνχθεο, θαζψο ην έξγν
αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ηνλ Ννέκβξην θαη φρη ηνλ Ινχιην, ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιέςεηο. Σν ηειηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ παξακέλεη αθφκα άγλσζην, ελψ νη δαπάλεο
απμάλνληαλ δηαξθψο ζε ζχγθξηζε κε ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο, θαζψο νη εξγαζίεο
πξνρσξνχζαλ. Γηα ην 2010, ε θπβέξλεζε είρε πξνβιέςεη λα δηαζέζεη ζηνλ άμνλα απηφ
κφλν 3 δηο. Λεθ, ζηελ πξάμε φκσο ην 4κελν Ιαλνπαξίνπ-Απξηιίνπ 2010, δαπάλεζε 6,2
δηο Λεθ θαη παξακέλεη άγλσζην πφζα ζα δαπαλήζεη αθφκα κέρξη ηνλ Ννέκβξην.
Αξρίδεη εθ λένπ ηε κεξηθή ιεηηνπξγία ηεο ε ζήξαγγα ηνπ Καιηκάο
Η ηνπξθηθή εηαηξεία ΔΝΚΑ ε νπνία καδί κε ηελ ακεξηθαληθή Bechtel έρεη αλαιάβεη ηε
δηάλνημε ηνπ νδηθνχ ηκήκαηνο Ρεζέλ – Καιηκάο ηνπ νδηθνχ άμνλα Γπξξάρην – ΚνχθεοΚφζνβν, ζηηο 21 Μαΐνπ ηε. έδσζε ζηελ θπθινθνξία κφλν ηηο κηζέο «ισξίδεο» ζηε
ζήξαγγα ηνπ Καιηκάο, ελψ ηηο ππφινηπεο ζα ηηο παξαδψζεη ηνλ Οθηψβξην.
Τπελζπκίδεηαη, φηη ε ζήξαγγα, κνινλφηη είρε εγθαηληαζηεί πξνεθινγηθά απφ ηνλ
Πξσζππνπξγφ θ. αιί Μπεξίζα, δελ ιεηηνχξγεζε, δηφηη θαηέξξεπζε ε νξνθή ηεο κε
απνηέιεζκα λα δαπαλεζνχλ επηπιένλ 30 εθ. Δπξψ γηα ηελ επηζθεπή ηεο.
Κξίζε ηνπ αιβαληθνύ ηνπξηζκνύ.
Ο αιβαληθφο ηνπξηζκφο θαη νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, αληηκεηψπηζαλ ζνβαξή θξίζε ην
ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2009, φηαλ ν ηδίξνο ηνπ ηνπξηζκνχ κεηψζεθε θαηά 8,4%, κε
απνηέιεζκα λα απνιπζεί ην 5,4% ηνπ πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο
ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Αιβαλίαο ηα νπνία δεκνζηεχζεθαλ ηελ πξψηε εβδνκάδα
Μαΐνπ 2010. Δμάιινπ, ζε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ Παγθνζκίνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ κε
ζέκα ηνλ ηνπξηζκφ, ε Αιβαλία θαηαηάζζεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ζηελ Δπξψπε σο
πξνο ηηο ζπλζήθεο πνπ ε ρψξα πξνζθέξεη ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Γηα ηε ζχληαμε ηεο
έθζεζεο ειήθζεζαλ ππφςε δείθηεο φπσο ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ηνπξηζηηθή
βηνκεραλία, ε αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ αλζξψπηλσλ θαη ε
αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. πγθεθξηκέλα, ζε ζχλνιν 42 επξσπατθψλ ρσξψλ, ε
Αιβαλία είλαη ε 39ε, αθήλνληαο πίζσ ηεο κφλν ηελ Αξκελία, ηε Βνζλία θαη ηε
Μνιδαβία. ·λα απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα πνπ δελ επηηξέπεη ζηελ Αιβαλία λα
πξννδεχζεη ηνπξηζηηθά, παξακέλεη ην άιπην πξφβιεκα ησλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο.

Αληηδξάζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηνπξηζηηθνύ ρσξηνύ ζηελ Καθνκηά
Νφκηκε ε θαηαζθεπή ηνπξηζηηθνχ ρσξηνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Καθνκηάο (θνληά ζηνπο Αγ.
αξάληα), ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ ηνπ Απιψλα ην νπνίν απέξξηςε σο
΄΄αβάζηκε΄΄ ηελ αγσγή ηεο θνηλφηεηαο ηνπ Λνπθφβνπ, γηα αθχξσζε ηεο απφθαζεο ηνπ
πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο Απιψλνο ηνλ Ινχιην ηνπ 2008, ε νπνία πξνέβιεπε παξάηαζε
ηεο ηζρχνο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπξηζηηθνχ ρσξηνχ ζηελ
Καθνκηά. Η ζρεηηθή άδεηα είρε εθδνζεί ην 2004 θαη αλαλεψζεθε ην 2008 κε απφθαζε
ηνπ πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο ηνπ Απιψλνο, απφθαζε ηελ νπνία πξνζέβαιε δηθαζηηθά ε
Κνηλφηεηα Λνπθφβνπ. Τπελζπκίδεηαη φηη ε πξνζπάζεηα θαηαζθεπήο ηνπξηζηηθνχ ρσξηνχ
ζηελ Καθνκηά έρεη ζπλαληήζεη ηελ έληνλε αληίδξαζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, νη
νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη έρνπλ ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα ζηε γε φπνπ πξφθεηηαη λα
θαηαζθεπαζηεί ην ηνπξηζηηθφ ρσξηφ.
Η Κνηλφηεηα Καθνκηάο, δήηεζε ζηηο 30 Μαΐνπ η.ε., ηφζν απφ ηελ θπβέξλεζε φζν θαη
απφ ηελ αληηπνιίηεπζε, λα παξέκβνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, αληηδξψληαο ζηελ
απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Απιψλαο πνπ δηθαηψλεη ηελ εηαηξεία ΄΄Ρηβηέξα΄΄ θαη ηεο
επηηξέπεη λα θαηαζθεπάζεη ηνπξηζηηθφ ρσξηφ ζηελ Καθνκηά. ηελ επηζηνιή,
θαηαγγέιιεηαη φηη «ε Καθνκηά έπεζε ζχκα θαηαρξήζεσλ απφ πξψελ ππνπξγνχο θαη
βνπιεπηέο» θαη πξνβάιιεηαη ην επηρείξεκα φηη ε εηαηξεία, ΅Ρηβηέξα΅, δελ θαηέρεη πιένλ
ην θαζεζηψο ηνπ επλννχκελνπ θνξέα ν νπνίνο κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ
Σνπξηζκνχ, αθνχ ν Δζληθφο Φνξέαο Σνπξηζκνχ, ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 2009, αλαθνίλσζε
επίζεκα ζηελ εηαηξεία ΄΄Ρηβηέξα΄΄ φηη «δηαθφπηνληαη νη ζρέζεηο αλαθνξηθά κε ηελ
θαηαζθεπή ηνπξηζηηθνχ ρσξηνχ ζηελ Καθνκηά».
ηε δεκνζηόηεηα ε απόθαζε ηνπ πληαγκαηηθνύ Γηθαζηεξίνπ γηα ηηο πεξηνπζίεο
ηηο 26 Μαΐνπ η.ε., ην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Αιβαλίαο, δεκνζίεπζε ηελ
απφθαζή πνπ έιαβε πξηλ απφ έλα θαη πιένλ κήλα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία αθπξψλνληαη
ηα άξζξα 15 θαη 16 ηνπ λφκνπ ηεο 23.12.2009, κε ηα νπνία αλαηίζελην απμεκέλεο
αξκνδηφηεηεο ζηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Δπηζηξνθήο θαη Απνδεκίσζεο ησλ
Πεξηνπζηψλ. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ηα άξζξα απηά έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην
χληαγκα, δηφηη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο αλαηίζελην αξκνδηφηεηεο ηηο νπνίεο έρνπλ
κφλν ηα δηθαζηήξηα.
Καηεδάθηζε απζαηξέησλ ζηα Δμακίιιηα
Ξεθίλεζε ε επηρείξεζε θαηεδάθηζεο απζαηξέησλ θηηζκάησλ ην πξσί ηεο 24εο Μαΐνπ η.ε.,
ζηα Δμακίιιηα θαη ην Βνπζξσηφ ηνπ λνκνχ Αγ. αξάληα, Δπηθεθαιήο ηεο επηρείξεζεο ε
νπνία πξνβιέπεη ηελ θαηεδάθηζε 200 απζαηξέησλ ζηηο αθηέο πνπ μεθηλνχλ απφ ηα
Δμακίιιηα θαη θαηαιήγνπλ ζηε Υεηκάξξα, ήηαλ ν ίδηνο ν Γ/ληήο ηεο πνιενδνκηθήο
αζηπλνκίαο θ. Γθεξγθ Μπνγηαηδή.
ρεηηθά κε πξόζθαηε απόθαζε ηνπ ειιεληθνύ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο
ηελ πξφζθαηε απφθαζε ηνπ ειιεληθνχ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο, ε νπνία πξνβιέπεη ηελ
αζθάιηζε ηφζν ησλ εξγαηψλ γεο φζν θαη ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ, αλαθέξζεθαλ νη
αιβαληθέο εθεκεξίδεο, ζηηο 31 Μάηνπ 2010, αθνχ κεγάιν κέξνο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
απνηεινχλ αιβαλνχο κεηαλάζηεο. Οη παξαπάλσ θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε
ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο, ζα αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο εξγνδφηεο κε
θνππφληα.

Αλαβνιή επ΄ αόξηζηνλ ηεο έθδνζεο νκνιόγσλ ύςνπο 400 εθ. Δπξώ
Αλεπίζεκεο πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, δήισζαλ ζηηο 25 Μαίνπ η.ε., ζηνλ
ηειενπηηθφ ζηαζκφ Top Channel, φηη ε αιβαληθή θπβέξλεζε αλέβαιε επ΄ αφξηζηνλ ηελ
έθδνζε νκνιφγσλ χςνπο 400 εθ. Δπξψ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ιφγσ ηεο αζηάζεηαο πνπ
παξαηεξείηαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ησλ πςειψλ επηηνθίσλ. Η θπβέξλεζε επίζεκα
δειψλεη φηη βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κέρξη ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ αγνξψλ.
Αύμεζε ηνπ Γεκνζίνπ ειιείκκαηνο
Καηά 2,4 δηο. Λεθ πάλσ απφ ηηο πξνβιέςεηο ήηαλ ην δεκφζην έιιεηκκα ην πξψην
ηεηξάκελν ηνπ 2010, παξά ηηο πεξηθνπέο ησλ δαπαλψλ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο
Δζληθήο ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Αιβαλίαο ηα νπνία δεκνζηεχζεθαλ ηελ πξψηε
εβδνκάδα Μαΐνπ 2010. Σα δεκφζηα έζνδα γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2010, αλήιζαλ ζε
8,3 δηο Λεθ ιηγφηεξα απφ ηηο πξνβιέςεηο. χκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία πνπ εδφζεζαλ
ζηε δεκνζηφηεηα ζηηο 19 Μαΐνπ η.ε., ν Απξίιηνο ήηαλ έλαο αθφκε κήλαο ζηνλ νπνίν
ζεκεηψζεθαλ ειιείκκαηα ζηα έζνδα ηνπ δεκνζίνπ, αθνχ ηνλ κήλα απηφ, ηα έζνδα ήηαλ
80 εθ. Δπξψ ιηγφηεξα απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηφρν, ελψ ην έιιεηκκα ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ μεπέξαζε ηα 50 εθ. Δπξψ, δειαδή ήηαλ δηπιάζην απφ ηηο πξνβιέςεηο.
Σελ πεξίνδν απηή, νη θπβεξλεηηθέο δαπάλεο ζπλερίδνπλ λα είλαη πςειέο, ελψ ν ξπζκφο
αχμεζεο ησλ εζφδσλ είλαη ρακειφηεξνο απφ ην ξπζκφ αλφδνπ ηνπ πιεζσξηζκνχ.
Μείσζε ησλ πξνβιεπόκελσλ δεκνζίσλ δαπαλώλ γηα ην 2011
Πεξηθνπή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά 25 δηο Λεθ γηα ην 2011, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα
νπνία πξννξίδνληαλ γηα ηνπο ηνκείο πγείαο, παηδείαο θαη ππνδνκψλ, πξνσζεί ε αιβαληθή
θπβέξλεζε ζχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Shqip ζηηο 22 Μαΐνπ 2011, ρσξίο
σζηφζν ε θπβέξλεζε λα απνθιίλεη απφ ην ζηφρν ηεο γηα αχμεζε κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ,
θαη ζε αληίζεζε πξνο ηηο παξαηλέζεηο ηνπ ΓΝΣ γηα κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο απφ
60% ζε 50% ηνπ ΑΔΠ, γηα κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο απφ 7% ζε 3%, γηα
απνθπγή δαλεηνιεςίαο γηα θαηαλάισζε, γηα αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη γηα
αληηθαηάζηαζε εηζαγφκελσλ κε εγρψξηα πξντφληα, γηα απζηεξή δεκνζηνλνκηθή
πεηζαξρία θ.ά.
Η νηθνλνκηθή επηηξνπή ηεο Βνπιήο εγθξίλεη λένπο θόξνπο
Η νηθνλνκηθή επηηξνπή ηεο Βνπιήο ελέθξηλε ζηηο 19 Μαΐνπ η.ε, πξφηαζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο Αιβαλίαο, ζηε νπνία πξνβιέπεηαη αχμεζε ησλ θφξσλ γηα
νξηζκέλα ππνπξντφληα πεηξειαίνπ, γηα νξηζκέλεο βηνκεραληθέο πξψηεο χιεο, πιαζηηθά,
πξντφληα γπαιηνχ, είδε ζπζθεπαζίαο θ.ά. χκθσλα κε κεξίδα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ, ε
αχμεζε ησλ θφξσλ ζε κεξηθά πξντφληα απνδεηθλχεη φηη ηα ηακεία ηνπ θξάηνπο
παξακέλνπλ άδεηα θαη φηη ε θπβεξλεηηθή πξνπαγάλδα γηα ηελ Αιβαλία σο ρψξα κε ηνπο
ρακειφηεξνπο θφξνπο δελ είλαη θαη ηφζν πεηζηηθή.
ην 60% ηνπ ΑΔΠ ην Γεκόζην ρξένο ηεο Αιβαλίαο
χκθσλα κε πίλαθα πνπ δεκνζίεπζε ε ακεξηθαληθή CIA, ζηηο αξρέο Μαΐνπ η.ε., κε
ζέκα ην δεκφζην ρξένο 125 ρψξψλ ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ ηνπο ην 2009, ε Αιβαλία θαηέρεη
ηελ 30ή ζέζε ζηνλ θφζκν, αθνχ ην δεκφζην ρξένο ηεο ην 2009 ήηαλ ην 60% ηνπ ΑΔΠ

ηεο. Η Διιάδα ζηελ θαηάηαμε απηή θαηέρεη ηελ 8ε ζέζε κε 108% θαη ε Ιηαιία ηελ 7ε
ζέζε ζηνλ θφζκν κε 115%.
Αύμεζε ηηκώλ εηδώλ θαηαλάισζεο
Δθηφο απφ ηελ ππνηίκεζε ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο, νη ηηκέο ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2010
απμήζεθαλ θαη ιφγσ ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα, απφ ηελ νπνία ε Αιβαλία εηζάγεη πνιιά
πξντφληα, ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο, αλαθνξηθά κε
ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ εηδψλ θαηαλάισζεο ζηελ
Αιβαλία ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2010.
Μείσζε κεηαλαζηεπηηθώλ εκβαζκάησλ
Σε δηαπίζησζε ηεο φηη ηα έζνδα ηεο Αιβαλίαο απφ ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα
κεηψλνληαη δηαξθψο, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο φπνπ
βξίζθνληαη αιβαλνί κεηαλάζηεο, θπξίσο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ιηαιία, αλαθνίλσζε ε
Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο ζηηο 6 Μαίνπ η.ε..
πλέληεπμε γηα ηελ θξίζε, ηνπ ηέσο Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ ηεο Αιβαλίαο
ε ζπλέληεπμε ηνπ ζην γαιιηθφ πξαθηνξείν εηδήζεσλ AFP ε νπνία αλαδεκνζηεχηεθε
ζηελ εθεκεξίδα Shqip ζηηο 10 Μαΐνπ η.ε., ν ηέσο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Αιβαλίαο
θ. Αλαζηάο Αλγθέιη επηζεκαίλεη ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα
πνπ είλαη πηζαλφ λα επεξεάζνπλ ηελ Αιβαλία. Ο θ. Αλγθέιη δήισζε, κεηαμχ άιισλ:
«Πηζηεύσ όηη κηα ζεκαληηθή ΄΄θαηεύζπλζε΄΄ ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο θξίζεο ζα αθνξά ζηηο
εκπνξηθέο αληαιιαγέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ δπν ρσξώλ, αθνύ ε Διιάδα
απνηειεί έλαλ από ηνπο δπν ζεκαληηθνύο εκπνξηθνύο εηαίξνπο ηεο Αιβαλίαο». Δξσηεζείο
πνηα είλαη ε ζέζε ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζηελ Αιβαλία θαη αλ πξνβιέπεηαη πηψζε
ηνπο, ν θ. Αλγθέιη απάληεζε: «Καη από ηελ άπνςε ησλ μέλσλ επελδύζεσλ, ε Διιάδα είλαη
ν δεύηεξνο εηαίξνο, ηδηαίηεξα ζηνλ νηθνλνκηθό-ηξαπεδηθό ηνκέα, όπνπ ην ειιεληθό
θεθάιαην ζεσξείηαη ζεκαληηθό (πεξηιακβάλεη ην 25-30% ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο). Σν
γεγνλόο όηη ζην ζύλνιν ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδύζεσλ ην ειιεληθό θεθάιαην θαηέρεη ηε
δεύηεξε ζέζε κεηά ηελ Ιηαιία θαη απηή ηε ζηηγκή ιόγσ ηεο θξίζεο νη δπλαηόηεηεο ησλ
θεθαιαίσλ ησλ ειιήλσλ επελδπηώλ θαη ηεο ίδηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο έρνπλ
ζπξξηθλσζεί αηζζεηά ζπληζηά κηα αθόκα πηπρή ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο απηήο ηεο θξίζεο
ζηελ νηθνλνκία καο. Σξίηνλ, κηα αηζζεηή επίδξαζε ηεο ειιεληθήο θξίζεο ζηελ νηθνλνκία
θαη ζηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο ρώξαο ζα ππάξμεη θαη κε ηε κείσζε ησλ εζόδσλ από ηα
εκβάζκαηα. Σέηαξηνλ, έλαο άιινο θίλδπλνο παξακέλεη ε επηζηξνθή ησλ κεηαλαζηώλ από
ηελ Διιάδα ζηελ Αιβαλία, ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο αλεξγίαο ζηελ Διιάδα. Πέκπηνλ,
αξλεηηθή αλακέλεηαη ε επίδξαζε ζηελ αύμεζε ησλ ηηκώλ νξηζκέλσλ εηζαγόκελσλ
πξντόλησλ από ηελ Διιάδα. Έθηνλ, ην ηνπηθό λόκηζκα έρεη ππνηηκεζεί γύξσ ζηα 25%
έλαληη ηνπ επξώ ζε ζύγθξηζε κε έλα ρξόλν πξηλ. Έβδνκν, αλ θαη ζρεδόλ ην 25-30% ηεο
αιβαληθήο ηξαπεδηθήο αγνξάο ην θαηέρνπλ νη Σξάπεδεο ειιεληθώλ ζπκθεξόλησλ, κε ηα
κέρξη ηώξα δεδνκέλα δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη κεγάιε επίδξαζε ζε απηόλ ηνλ ηνκέα ιόγσ
ηεο πξνέιεπζεο ησλ θεθαιαίσλ απηώλ ησλ ηξαπεδώλ θαη ηνπ βαζκνύ ηεο εμάξηεζήο ηνπο
από ηηο κεηξηθέο ηξάπεδεο. Ωζηόζν, ε επαγξύπλεζε δελ πξέπεη λα κεησζεί, αθνύ ν
θίλδπλνο παξακέλεη, γηα όζν θαηξό απηόο ν θίλδπλνο είλαη απμεκέλνο γηα ην ηξαπεδηθό
ζύζηεκα πνιιώλ άιισλ ρσξώλ ηεο Δ.Δ. Όγδνν, ε επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ

Διιάδα αλακθίβνια έρεη επηπηώζεηο ζηελ αγνξά ησλ νκνιόγσλ γηα ηε ιήςε ηνπ δαλείνπ
ησλ 400 εθ.Δπξώ πνπ έρεη απνθαζίζεη ε αιβαληθή θπβέξλεζε».
Γύν άξζξα γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Αιβαλία
Η αιβαληθή νηθνλνκία «αηζζάλεηαη» ήδε ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ
Διιάδα, νη νπνίεο ζα γίλνπλ πην ζνβαξέο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηνλ θ.
θειθίκ Σζάλη, πξψελ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο, ν νπνίνο ζε άξζξν ηνπ ζηηο
5 Μαΐνπ η.ε., ππνζηεξίδεη φηη ε ζνβαξφηεξε ίζσο επίπησζε, ζα είλαη ζην ηξαπεδηθφ
ζχζηεκα, ην νπνίν απφ ηψξα έρεη κεηψζεη πνιχ ηε δαλεηνδφηεζε. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο
ζηε ρψξα, ππνζηεξίδεη ν θ. Σζάλη, δε ζα είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηε δήηεζε γηα
δάλεηα ζηελ Αιβαλία, δηφηη ζα ζηέιλνπλ ηα πεξηζζφηεξα ρξήκαηα πίζσ ζηηο κεηξηθέο
ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα. Παξάιιεια, φκσο, ν θ Σζάλη θαζεζπράδεη ηνπο αιβαλνχο
πνιίηεο, δηαβεβαηψλνληάο ηνπο φηη νη θαηαζέζεηο ηνπο ζηηο ηξάπεδεο ζηελ Αιβαλία,
ζπλεπψο θαη ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, είλαη εγγπεκέλεο. Μία άιιε επίπησζε ηεο θξίζεο
πνπ δηέξρεηαη ε Διιάδα, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Σζάλη, ζα είλαη ε κείσζε ησλ εκβαζκάησλ
πνπ νη εθεί αιβαλνί κεηαλάζηεο ζηέιλνπλ πίζσ ζηελ Αιβαλία. Δθφζνλ ε Διιάδα
αληηκεησπίδεη ηηο δηθέο ηεο δπζθνιίεο, γξάθεη ν θ. Σζάλη, νη αιβαληθέο επηρεηξήζεηο ζα
πξέπεη λα ςάμνπλ γηα άιιεο αγνξέο απ΄ φπνπ λα κπνξνχλ λα εηζάγνπλ. Σέινο ν θ. Σζάλη
γξάθεη φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα κπνξεί λα θέξεη πίζσ ζην ρξφλν ηα
ειιεληθά project ζηελ Αιβαλία. Δμάιινπ, ζε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο ηαληάξη ζηηο 5
Μαίνπ η.ε., αλαθέξζεθε φηη ε ειιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε πξνθαιεί αλεζπρίεο ζηελ
Αιβαλία, ηφζν ζηνπο λφηηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο (Αξγπξφθαζηξν, Αγ. αξάληα, Κνξπηζά
θ.α.), νη νπνίνη έρνπλ πην ηζρπξνχο νηθνλνκηθνχο δεζκνχο κε ηελ Διιάδα, φζν θαη ζηελ
ππφινηπε ρψξα, θαζψο ε Διιάδα είλαη ν δεχηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Αιβαλίαο, απφ
ηελ νπνία ε ρψξα εηζάγεη πξντφληα αμίαο 542 εθαη. επξψ θαη εμάγεη πξντφληα αμίαο 57
εθαη. επξψ. Η θξίζε ζηελ Διιάδα φκσο, ζεκεηψλεη ν Σζνηζφιη, έρεη αγγίμεη κφλν ηνλ
δεκφζην ηνκέα θαη φρη ηελ πξαγκαηηθή ειιεληθή νηθνλνκία θαη θαηά πξψην ιφγν ηνλ
ηνπξηζκφ. Η ειιεληθή θξίζε, ζχκθσλα κε ηνλ αξζξνγξάθν, πξνθαιεί αλεζπρία θαη
ζηνπο αιβαλνχο κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα, γη΄ απηφ θαη ρηιηάδεο απφ απηνχο, ζχκθσλα κε
ην άξζξν, ζήθσζαλ ηηο θαηαζέζεηο ηνπο απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη ηηο έθεξαλ λα ηηο
θαηαζέζνπλ ζε ηξάπεδεο ηεο Αιβαλίαο. Καηαιήγνληαο ν θ. Σζνηζφιη πξνηξέπεη ηελ
αιβαληθή θπβέξλεζε λα βνεζήζεη απηνχο ηνπο κεηαλάζηεο λα επελδχζνπλ ηηο θαηαζέζεηο
πνπ έθεξαλ απφ ηελ Διιάδα ζηελ αιβαληθή νηθνλνκία. Παξάιιεια, ηεο ζπληζηά λα
ελζαξξχλεη ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ζηελ Αιβαλία λα κε ζηακαηήζνπλ ηε δαλεηνδφηεζε
ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Αιβαλία.
Ωο ηηο 10 Ινπλίνπ νη απαληήζεηο ζην λέν εξσηεκαηνιόγην ηεο Δ.Δ.
Αληηπξνζσπεία ηεο Δ.Δ. αθίρζε ζηηο 17 Μαίνπ η.ε., ζηα Σίξαλα, γηα λα δηαπηζηψζεη ηνλ
βαζκφ εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Αιβαλίαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί
ππνςήθηα πξνο έληαμε ζηελ Δ.Δ. Οη Βξπμέιιεο, δε ζεψξεζαλ επαξθείο ηηο απαληήζεηο
πνπ έδσζε ε Αιβαλία ζην ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν παξέδσζε ηνλ Απξίιην,
νπφηε ππέβαιιαλ εξσηήζεηο γηα αθφκε 700 πεξίπνπ ζεκαληηθά ζέκαηα, ηα θπξηφηεξα
απφ ηα νπνία είλαη πνιηηηθήο θχζεσο. Η Αιβαλία, ζα πξέπεη κέρξη ηεο 10εο Ινπλίνπ η.ε.,
λα δψζεη απαληήζεηο ζηηο επηπξφζζεηεο απηέο εξσηήζεηο

Αληηδξάζεηο γηα ηελ πώιεζε ηνπ παιαηνύ μελνδνρείνπ ΄΄Νηάηηη΄΄ ζηα Σίξαλα
Σν ζέκα ηεο αγνξάο ηνπ παιαηνχ μελνδνρείνπ ΄΄Νηάηηη΄΄ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο
Αιβαλίαο έλαληη 30 εθ. Δπξψ, απαζρφιεζε ηνλ αιβαληθφ Σχπν ζηηο 14 θαη 15 Μαίνπ η.ε.
Γηα ην ζέκα απηφ, ε αληηπνιίηεπζε θαηεγφξεζε ζηηο 13 Μαΐνπ η.ε., ηελ Σξάπεδα ηεο
Αιβαλίαο φηη ππνηάζζεηαη ζε πηέζεηο ηεο θπβέξλεζεο γηα παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο εθηφο
ηνπ λνκίκνπ πιαηζίνπ. Ο βνπιεπηήο ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο θ. Δξηφλ Μπξάηζε
ζρνιίαζε ηελ απφθαζε ηελ θπβέξλεζεο γηα ηελ πψιεζε ηνπ πξψελ μελνδνρείνπ
΄΄Νηάηηη΄΄ σο έλδεημε ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Ο θ.
Μπξάηζε δήισζε, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: «Σν ηακείν ηνπ θξάηνπο είλαη άδεην. Απηή ε
ηειεπηαία πξάμε ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο, κε δεκόζηα πεξηνπζία ζε
δηαδηθαζία ηδησηηθνπνίεζεο ή πώιεζεο, απνδεηθλύεη πεξηζζόηεξν όηη ην ηακείν ηνπ
θξάηνπο ζπλερίδεη λα είλαη αδεηαλό. Πξόθεηηαη γηα κηα ελέξγεηα πνπ δε δηθαηνινγεί ηελ
αγνξά απηνύ ηνπ θηηξίνπ από ηελ πιεπξά ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο, αιιά απνδεηθλύεη
μεθάζαξα όηη ε Σξάπεδα δίλεη ηα ρξήκαηα γηα ηα άδεηα ηακεία ηεο θπβέξλεζεο Μπεξίζα».
Δπηπιένλ, ν θ. Μπξάηζε θαηεγφξεζε ηνλ δηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο σο «έλαλ
εθπξόζσπν πιήξσο ζηξακκέλν ζηελ πνιηηηθή, ν νπνίνο δηεπζύλεη σο δηνηθεηήο ηελ
Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο, παιηό εηαίξν ηνπ Μπεξίζα, ν νπνίνο πξνζπαζεί λα θξαηήζεη όξζην
έλα νηθνδόκεκα, ην νπνίν ζα έπξεπε λα είρε θαηαξξεύζεη ιόγσ ησλ άδεησλ ηακείσλ πνπ
έρεη». Πεγή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο, εμήγεζε ζηηο 15 καίνπ η.ε., φηη ΄΄ε
ππόζεζε απηή ζπδεηηόηαλ από ηελ Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο γηα ηέζζεξα ρξόληα, θαζώο, όπσο
είλαη γλσζηό, ην θηίξην ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο, δελ
ηαηξηάδεη κε ηα επξσπατθά πξόηππα θαη κε ηα ζρέδηα επξσπατθήο νινθιήξσζεο ηεο ρώξαο.
Γελ κπνξεί λα εηπσζεί όηη ήηαλ κηα πξάμε ηεο ηειεπηαίαο ώξαο, αιιά ειήθζε κεηά από
δηεπξπκέλεο ζπδεηήζεηο κηαο νκάδαο εξγαζίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην πξσζππνπξγηθό
γξαθείν΄΄. Σν ζρέδην ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο γηα ην μελνδνρείν, αλέθεξε ε πεγή,
είλαη ηδηαίηεξα πξσηφηππν θαη ζα ζεβαζηεί ηε ζεκεξηλή αξρηηεθηνληθή ηνπ θηηξίνπ.
Γηακαξηπξία επηρεηξεκαηηώλ από ρσξηά ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο
Γηακαξηπξία κε ην ζχλζεκα «Κάησ ηα ρέξηα απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο»
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 16 Μαΐνπ η.ε., ζην ρσξηφ Γεξβηηζάλε ηεο Κάησ Γξφπνιεο ηνπ
λνκνχ Αξγπξνθάζηξνπ. Η δηακαξηπξία ζπλερίζηεθε κε κνξθή πνκπήο απηνθηλήησλ απφ
ηε Γεξβηηζάλε πξνο ηελ Καθαβηά. χκθσλα κε ηνπο δηνξγαλσηέο ηεο δηαδήισζεο,
επηρεηξήζεηο ειιήλσλ κεηνλνηηθψλ έρνπλ βξεζεί ζην ζηφραζηξν νξηζκέλσλ θχθισλ ηνπ
αιβαληθνχ θξάηνπο. Ο έπαξρνο Κάησ Γξφπνιεο θ. Γεκήηξεο Μαινχθεο, δήισζε φηη
«έρεη αξρίζεη ην θπλήγη ησλ καγηζζψλ ελαληίνλ επηρεηξήζεσλ ηεο ειιεληθήο
κεηνλφηεηαο, ζηηο νπνίεο ην θξάηνο επηβάιιεη επηιεθηηθά θφξνπο». ηε δηακαξηπξία
παξεπξέζεθε θαη ν πξφεδξνο ηνπ ΚΔΑΓ θαη βνπιεπηήο θ. Βαγγέιεο Νηνχιεο, ν νπνίνο
απεχζπλε έθθιεζε ζηελ αιβαληθή θπβέξλεζε, λα ζέζεη ηέξκα ζηελ εθζηξαηεία απηή
δηάθξηζεο θαη πνδνπάηεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηεο κεηνλφηεηαο θαη εκπφδηζεο ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ειιήλσλ κεηνλνηηθψλ ζηε Γξφπνιε. Οη κεηέρνληεο
ζηε δηαδήισζε, απεχζπλαλ θαηεγνξίεο θαη ελαληίνλ ηνπ βνπιεπηή ηνπ ΓΚ θαη ππνπξγνχ
Δξγαζίαο ζηελ αιβαληθή θπβέξλεζε θ. πχξνπ Ξέξξα, ηνλίδνληαο φηη απηφο ζηέθεη πίζσ
απφ ηηο επηζέζεηο ηεο Δθνξίαο ελαληίνλ νξηζκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ ζπγρσξηαλψλ ηνπ, νη
νπνίνη αξλνχληαη λα ηνπ παξάζρνπλ πνιηηηθή ππνζηήξημε. Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε
Δθνξία Αξγπξνθάζηξνπ, αλαθνίλσζε φηη δελ έρεη δηελεξγήζεη θακία εθζηξαηεία ζε

βάξνο ησλ κεηνλνηηθψλ επηρεηξεκαηηψλ θαη φηη νη έιεγρνη πνπ αζθνχληαη εληάζζνληαη
ζηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα.
Απάηε από δήζελ αιβαλνύο επηρεηξεκαηίεο
Η αιβαληθή αζηπλνκία, ζπλέιαβε ζηηο 7 Μαΐνπ η.ε., δχν άηνκα, αιβαλνχο απφ ην
Κφζνβν, ηνπο Βαιφλ Κπηζχθνπ 35 εηψλ, απφ Πξηδξέλ, θαη Μπνπξίκ Υαηδηφιη, 31 εηψλ,
απφ πνπραξέθα, νη νπνίνη θαηεγνξνχληαη γηα απάηε θαη ππεμαίξεζε πνζνχ ελφο
πεξίπνπ εθ. Δπξψ απφ 400 πεξίπνπ πνιίηεο ζηελ Αιβαλία. Οη θαηεγνξνχκελνη θέξνληαη
λα είραλ ζηήζεη ζηελ Κχπξν δχν εηθνληθέο εηαηξείεο, ηηο Euro Life Dooel θαη Gem
Collection θαη ζηε ζπλέρεηα είραλ κεηαθέξεη ηελ έδξα ηνπο ζηα θφπηα. Πξνζπνηνχκελνη
φηη ζα έθαλαλ ζεκηλάξηα εηδίθεπζεο γηα δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, θαηάθεξαλ λα
εμαπαηήζνπλ 400 αιβαλνχο πνιίηεο θαη λα ηνπο απνζπάζνπλ κε απάηε έλα εθαη. επξψ.
Γεκνζηεύηεθε ε έθζεζε ηεο USAID γηα ηε δηαθζνξά ζηελ Αιβαλία
Παξνπζίαζε κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε πεξί δηαθζνξάο ζηελ Αιβαλία,
πξαγκαηνπνίεζε ζηηο 5 Μαΐνπ η.ε., ν ακεξηθαλφο πξέζβεο ζηα Σίξαλα θ. Σδνλ Οπίδεξο, ν
νπνίνο ηφληζε φηη απηή ε έθζεζε δίλεη ην κήλπκα φηη ήξζε ε ζηηγκή νη πνιηηηθνί αξρεγνί
λα πηζηέςνπλ θαη λα αθνχζνπλ ηνλ ιαφ. ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ηεο έθζεζεο γηα
ηελ δηαθζνξά ν θ. Οπίδεξο κε δπζαξέζθεηα ηφληζε φηη ε θαηάζηαζε ζηελ Αιβαλία έρεη
επηδεηλσζεί. ρεδφλ ην 92% ησλ επελδπηψλ αλαθέξνπλ φηη ε δηαθζνξά είλαη εμαπισκέλε
ζε θάζε ζεζκφ. ηελ κειέηε, ε νπνία ππνζηεξίρζεθε απφ ηελ USAID, ζεκεηψλεηαη φηη ε
αληίιεςε γηα ηελ δηαθζνξά ζηελ Αιβαλία ζπλερίδεη λα παξακέλεη πςειή. Η κέζε
βαζκνινγία ηνπ θνηλνχ γηα ηελ δηαθζνξά ησλ ζεζκψλ ζηελ έξεπλα ηνπ 2010 είλαη 62.4
βαζκνί ζε θιίκαθα 0-100 βαζκψλ, φπνπ 0 ζεκαίλεη πνιχ έληηκνο θαη 100 πνιχ
δηεθζαξκέλνο. Θξεζθεπηηθνί εθπξφζσπνη, ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, νη
ζηξαηησηηθνί, ηα Μ.Μ.Δ., νη δάζθαινη ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ θαη νη επηθεθαιήο ησλ κε
θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ ζπλερίδνπλ λα ζεσξνχληαη νη ιηγφηεξν δηεθζαξκέλνη απφ ηηο
20 νκάδεο θαη ζεζκνχο πνπ αμηνινγήζεθαλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νκάδεο φπσο νη
ηεισλεηαθνί, νη ηαηξνί θ.ά. αμηνινγήζεθαλ σο νη πιένλ δηεθζαξκέλεο.
Έθζεζε Γηεζλνύο Ακλεζηίαο 2010
ηηο 27 Μαίνπ η.ε, ζηε δεκνζηφηεηα ηελ εηήζηα έθζεζή ηεο ε Γηεζλήο Ακλεζηία, ζηελ
νπνία ζηηο ζειίδεο 58 θαη 59 παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ
ζηελ Αιβαλία. Απφ ηελ αξρή θηφιαο ηεο έθζεζεο αλαθέξεηαη φηη νη γπλαίθεο είλαη
ζχκαηα βίαο ζηελ νηθνγέλεηα, ζε ζεκείν ψζηε λα θηάλνπλ λα δεηνχλ λνκηθή πξνζηαζία,
σζηφζν ζπρλά ζηε ζπλέρεηα απνζχξνπλ ηελ αγσγή. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε,
θαηαγξάθεθαλ ζπιιήςεηο θαη θαηαδίθεο γηα δηαθίλεζε ή θαη γηα εμαλαγθαζκφ ζε
πνξλεία. Η Γηεζλήο Ακλεζηία ζεκεηψλεη επίζεο φηη έρεη θαηαγγειζεί πσο ζε νξηζκέλνπο
θξαηνπκέλνπο έρεη αζθεζεί βία ζηνπο ρψξνπο ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο.
Ιδηαίηεξα επηθίλδπλε ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ζηα Σίξαλα
Σν επίπεδν ησλ ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα είλαη θαηά 20-30% πςειφηεξν ζε ζρέζε
κε ηα θξηηήξηα ηεο Δ.Δ, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Παγθφζκηνπ
Οξγαληζκνχ Τγείαο ζηελ Αιβαλία θ. Μάηθι Κξηδφθζθη, ζε ηειεηή εγθαηλίσλ ελφο λένπ
κεραλήκαηνο γηα ηε κέηξεζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, παξνπζία εθπξνζψπσλ ησλ
ζπλαξκφδησλ ππνπξγείσλ ζηηο 27 Μαΐνπ η.ε.. Γηα ην ζέκα απηφ, ν Τπνπξγφο Τγείαο θ.

Πεηξίη Βαζίιη ηφληζε φηη ε ξχπαλζε ηνπ αέξα έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία θαη
φηη πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ. Παξψλ ζηελ ηειεηή
ήηαλ επίζεο ν γεξκαλφο πξέζβεο ζηα Σίξαλα θ. Μπεξλη Μπφξθραξλη, ν νπνίνο ηφληζε ηε
ζεκαζία ηεο παξνρήο βνήζεηαο ζηελ Αιβαλία ψζηε λα βειηηψζεη ηηο επηδφζεηο ηεο ζε
απηφλ ηνλ ηνκέα.
Δπίζθεςε ηνπ ππνπξγνύ Δλέξγεηαο ηεο εξβίαο ζηα Σίξαλα
Δπίζθεςε ζηα Σίξαλα πξαγκαηνπνίεζε ζηηο 29 Μαίνπ η.ε., ν ππνπξγφο Δλέξγεηαο θαη
Οξπρείσλ ηεο εξβίαο θ. Πέηαξ θνχληξηηο, ν νπνίνο είρε ζπλνκηιίεο κε ηνλ αιβαλφ
ππνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο θ. Νηξηηάλ Πξίθηη. Βαζηθφ ζέκα ησλ ζπλνκηιηψλ,
ήηαλ ε πξνψζεζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, θπξίσο ζηνλ
ηνκέα ηεο Δλέξγεηαο. Ο θ. Πξίθηη, δήηεζε ζηε δηαδηθαζία απηή ηεο νηθνλνκηθήο θαη
ελεξγεηαθήο ζπλεξγαζίαο λα κελ εμαηξεζεί ην Κφζνβν, δηφηη κε ηνλ ηξφπν απηφ,
ππνζηήξημε, βειηηψλνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ Αιβαλίαο θαη εξβίαο θαη ην πνιηηηθφ θιίκα
ζηελ πεξηνρή. Ο θΠξίθηη ζε δειψζεηο ηνπ ζηνπο δεκ/θνπο δηεπθξίληζε φηη έλα απφ ηα
ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ήηαλ θαη ν αγσγφο αεξίνπ South Stream. «Ο ππνπξγόο θ.
θνύληξηηο, πξόηεηλε ε εξβία λα κπνξεί λα εθνδηάδεη ηελ Αιβαλία κε αέξην. ήκεξα ε
Αιβαλία αγνξάδεη ζεκαληηθή πνζόηεηα αεξίνπ από ηε εξβία. Η ρώξα απηή ζα έρεη
κειινληηθά απμεκέλεο ηθαλόηεηεο εθνδηαζκνύ κε αέξην, ζε πεξίπησζε πνπ ζην έδαθόο ηεο
πεξάζεη ν αγσγόο αεξίνπ South Stream, ν νπνίνο ζα κεηαθέξεη 60 δηζεθ. θπβηθά κέηξα
αεξίνπ. Η εξβία έθαλε κηα πξνζθνξά λα εθνδηάδεη κε αέξην ηελ Αιβαλία ζην κέιινλ,
πξνζθνξά ε νπνία ζα ζπδεηεζεί από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο καο» - δήισζε ν Πξίθηη.
Οη δχν ππνπξγνί, ζπκθψλεζαλ ζε κειινληηθή επίζθεςε ηνπ αιβαλνχ ππνπξγνχ ζην
Βειηγξάδη λα ππνγξάςνπλ Τπφκλεκα Καηαλφεζεο ζην νπνίν λα δηεπθξηλίδνληαη
ιεπηνκεξψο νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζα πξνσζεζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ Αιβαλίαο θαη
εξβίαο, κε πξψην ηνλ ηνκέα ελέξγεηαο. Η εξβία πξφηεηλε λα απμήζεη κειινληηθά ηηο
πνζφηεηεο αεξίνπ κε ηηο νπνίεο εθνδηάδεη ηελ Αιβαλία, πξφηαζε ε νπνία ζα ζπδεηεζεί
απφ ηηο αξκφδηεο αιβαληθέο αξρέο. ηελ θνηλή ζπλέληεπμε ηχπνπ ησλ δχν ππνπξγψλ, ν θ
Πξίθηη δήισζε: «Πξόηεηλα ζηνλ ππνπξγό θ. θνύληξηηο ηνκείο ηεο αιβαληθήο αγνξάο όπνπ
ζέξβνη επηρεηξεκαηίεο κπνξνύλ λα θάλνπλ επελδύζεηο, πξόηεηλα ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο,
μεθηλώληαο από ηελ αμηνπνίεζε ησλ αιβαληθώλ ιηκεληθώλ θαη νδηθώλ ππνδνκώλ γηα ηνλ
εθνδηαζκό ηεο ζεξβηθήο αγνξάο, κέρξη θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνζθιήζεηο γηα επελδύζεηο
ζηνπο ηνκείο ελέξγεηαο, νξπρείσλ, πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ θαζώο θαη άιινπο ηνκείο ζηελ
Αιβαλία. πδεηήζακε θαη ζπκκαρίεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ ζηνλ
ηνκέα ελέξγεηαο». Ο ζέξβνο ππνπξγφο απφ πιεπξάο ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ ε/θ, δήισζε,
κεηαμχ άιισλ: «Καηαζθεπάδνπκε ηελ ππνδνκή θαη ηώξα πιεζηάδνπκε ζηα ζύλνξα κε ηα
θόπηα θαη ην Κόζνβν. Δάλ αμηνπνηήζνπκε ηελ ππνδνκή απηή, ζα κπνξνύζακε λα
ζπλδεζνύκε θαη κε ηελ Αιβαλία. ε κεξηθά ρξόληα, πεξηκέλνπκε ην ζρέδην South Stream λα
νινθιεξσζεί θαη νη δπλαηόηεηεο γηα ηε εξβία ζα είλαη 60 δηζεθ. θπβηθά κέηξα ην ρξόλν».
Δπίζθεςε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ηηαιηθνύ Κνηλνβνπιίνπ Σδαλθξάλθν Φίλη
Δπίζθεςε ζηα ηίξαλα πξαγκαηνπνίεζε ζηηο 6 Μαΐνπ ζηα ν πξφεδξνο ηνπ ηηαιηθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θ. Σδαλθξάλθν Φίλη ν νπνίνο είρε, κεηαμχ άιισλ, ζπλάληεζε κε ηνλ
Πξσζππνπξγφ ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα. ηελ θνηλή ζπλέληεπμε ηχπνπ πνπ
αθνινχζεζε ν Φίλη ηφληζε φηη ε Ιηαιία ζα πξνζθέξεη ηε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ έληαμε ηεο
Αιβαλίαο ζηελ Δ.Δ. Δπίζεο, ν Φίλη δήισζε φηη νη εμαηξεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δπν

ρσξψλ εληζρχνληαη πεξαηηέξσ, αλαθεξφκελνο κεηαμχ άιισλ ζηε ζπλεξγαζία γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηδηαηηέξσο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ηεο
δηαθίλεζεο αλζξψπσλ θαη λαξθσηηθψλ νπζηψλ.
Δπίζθεςε ηνπ ΤΠΔΞ Ιιίξ Μέηα ζηε Γαλία
Ο αληηπξφεδξνο ηεο θπβέξλεζεο θαη ΤΠΔΞ ηεο Αιβαλίαο θ. Ιιίξ Μέηα πξαγκαηνπνίεζε
ζηηο 29 Μαΐνπ επίζθεςε ζηελ Κνπεγράγε, φπνπ είρε ζπλάληεζε κε ηελ νκφινγφ ηνπ ηεο
Γαλίαο θ. Λελέ ·ζπεξζελ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζήο ηνπο νη Μέηα θαη
·ζπεξζελ ζπδήηεζαλ γηα ηηο δηκεξείο ζρέζεηο, θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν ρσξψλ.
Δπίζθεςε ΤΠΔΞ Μέηα ζην Σαηδηθηζηάλ
χκθσλα κε ηελ ε/θ Shqip, ην Κνζζπθνπέδην βξέζεθε ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο
ηεο αιβαληθήο ζπκκεηνρήο ζηελ 37ε ζχλνδν ηνπ πκβνπιίνπ ησλ ΤΠΔΞ ηεο Ιζιακηθήο
Γηάζθεςεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Νηνπζακπέ ηνπ Σαηδηθηζηάλ.
Ο Αληηπξόεδξνο ηεο αιαβληθήο θπβέξλεζεο ζηελ Ιζιακηθή Γηάζθεςε
Ο αληηπξφεδξνο ηεο θπβέξλεζεο θαη ΤΠΔΞ θ. Ιιίξ Μέηα, επηζθέθζεθε ην Σαηδηθηζηάλ
ζηηο 16 Μάηνπ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κέξνο ζηελ 37ε ζχλνδν ησλ ΤΠΔΞ ησλ ρσξψλ
κειψλ ηεο Ιζιακθήο Γηάζθεςεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ρψξα απηή απφ ηηο 18
κέρξη ηηο 20 Μαΐνπ. Οη ζρέζεηο ηεο Αιβαλίαο κε ηελ Ιζιακηθή Γηάζθεςε. Ο
αληηπξφεδξνο ηεο θπβέξλεζεο θαη ΤΠΔΞ Ιιίξ Μέηα θαηά ηελ νκηιία ηνπ ζηε Γηάζθεςε
αμηνιφγεζε ζεηηθά ηε ζπλεηζθνξά ηεο νξγάλσζεο ζηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο
αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο ηνπ θ. Μέηα κε
ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Σαηδηθηζηάλ, θ. Δκνκάιη Ραρκφλ, ζχκθσλα κε
αλαθνίλσζε ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ ηνπ αιβαληθνχ ΤΠΔΞ, ζπδήηήζεθαλ νη πηζαλφηεηεο
εληαηηθνπνίεζεο ησλ επηζθέςεσλ πςεινχ επηπέδνπ κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ
Ο ππνπξγόο Πνιηηηζκνύ ηεο Αιβαλίαο ζηε ανπδηθή Αξαβία
Αληηπξνζσπεία ηνπ αιβαληθνχ ππνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Σνπξηζκνχ, Νέαο Γεληάο θαη
Αζιεηηζκνχ κε επηθεθαιήο ηνλ ππνπξγφ θ. Φεξληηλάλη Σδαθέξη, κεηέβε ζην Ρηάλη ηεο
ανπδηθήο Αξαβίαο ζηηο 26 Μαίνπ η.ε., πξνθεηκέλνπ λα κεηάζρεη ζηε Γηεζλή
πλδηάζθεςε γηα ηελ Ιζιακηθή Αζηηθή Κιεξνλνκηά θαη ην ξφιν ηεο ζηελ νηθνλνκηθή θαη
πνιηηηζηηθή αλάπηπμε. ε επαθέο πνπ είρε κε ηνλ ζανπδάξαβα πξίγθηπα Sulltan bin
Selman Al Saud, ν θ. Σδαθέξη έιαβε ηελ ππφζρεζή ηνπ γηα νιφπιεπξε ππνζηήξημε ζηνλ
ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
Δπίζθεςε ηνπ ΤΠΔΞ ηεο Βνπιγαξίαο ζηελ Αιβαλία
ηηο 15 Μαΐνπ η.ε., ν ΤΠΔΞ ηεο Βνπιγαξίαο θ. Νηθνιάη Μιαληέλνθ πξαγκαηνπνίεζε
δηήκεξε επίζθεςε ζηα Σίξαλα, φπνπ είρε ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο ηεο πνιηηηθήο θαη
πνιηηεηαθήο εγεζίαο ηεο ρψξαο, ελψ παξέζηε θαη ζηελ ηειεηή εγθαηλίσλ ηνπ
αιβαλνβνπιγαξηθνχ εκπνξηθνχ θαη βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ.
Άδεηα εηζόδνπ ηνπξθηθήο ζηξαηησηηθήο δύλακεο ζηελ αιβαληθή επηθξάηεηα
Τπεγξάθε ζηηο 1 Ινπλίνπ η.ε., ην εθηειεζηηθφ δηάηαγκα ηεο απφθαζεο ηνπ αιβαληθνχ
Κνηλνβνπιίνπ ΄΄γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο εηζφδνπ θαη πξνζσξηλήο παξακνλήο ζην

αιβαληθφ έδαθνο κηαο ηνπξθηθήο ζηξαηησηηθήο δχλακεο΄΄ ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε
είζνδνο θαη πξνζσξηλή παξακνλή πέληε ηνπξθηθψλ πινίσλ θαη ηνπ πιεξψκαηφο ηνπο
1.125 αηφκσλ, ζηα αιβαληθά χδαηα απφ 22 έσο θαη 25 Ινπλίνπ η.ε..
Τπεγξάθε ην δηάηαγκα δηνξηζκνύ ηνπ λένπ πξέζβε ηεο Αιβαλίαο ζηελ Διιάδα
Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο θ. Μπακίξ Σφπη, ππέγξαςε ζηηο 10 Μαΐνπ
η.ε., ην δηάηαγκα δηνξηζκνχ ηνπ θ. Νηαζλφξ Νηεξβίζη ζην αμίσκα ηνπ πξέζβε ηεο
Αιβαλίαο ζηελ Αζήλα. Παξάιιεια, ππέγξαςε ην δηάηαγκα δηνξηζκνχ ηνπ κέρξη ηψξα
πξέζβε ηεο Αιβαλίαο ζηελ Διιάδα θ. Βίιπ Μηλαξφιη, ζην αμίσκα ηνπ πξέζβε ηεο
Αιβαλίαο ζηελ Απζηξία.
Δπηζηξνθή ηνπ νζηαιηζηηθνύ Κόκκαηνο ζην αιβαληθό θνηλνβνύιην.
Να επηζηξέςεη ζηε Βνπιή θαη λα κεηάζρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο νινκέιεηαο ηνπ
ζψκαηνο θαη ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ απνθάζηζε ζηηο 24 Μαΐνπ η.ε., ε
θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο, κεηά θαη απφ ηηο ζπζηάζεηο
εθπξνζψπσλ ηνπ δηεζλνχο παξάγνληα ζην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ επίιπζεο ηεο
πνιηηηθήο θξίζεο,

