
 

 

ε δπν ρξόληα ζα παξαδνζεί ν πδξνειεθηξηθόο ζηαζκόο ζηελ Άζηα 

Σν 2012 αλακέλεηαη λα είλαη έηνηκνο ν λένο Τδξνειεθηξηθφο ζηαζκφο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Άζηα επί ηνπ πνηακνχ Γξίλνπ, ζπλνιηθήο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 50 MW, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ κέινπο ηνπ Γ.. ηεο 

αλαδφρνπ απζηξηαθήο εηαηξείαο θ. Verbund Κξίζηηαλ Κεξλ ζε ζπλέληεπμε ηχπνπ ζηηο 3 

Μαξηίνπ η.ε., παξνπζία θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο ηεο Αιβαλίαο θ. 

Νηξηηάλ Πξίθηη, ν νπνίνο ραξαθηήξηζε ηελ θαηαζθεπή απηνχ ηνπ ζηαζκνχ σο ηε 

κεγαιχηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε επέλδπζε ζηνλ ηνκέα ηεο Δλέξγεηαο ζηε ρψξα, θαη 

πξφζζεζε φηη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζπλνιηθνχ θφζηνπο 200 

εθαη. επξψ, πεξίπνπ 300 εθ. KW αλά ψξα ζα δηνρεηεπηνχλ ζην δίθηπν ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, θάηη πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ ξεχκαηνο. Ο 

εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, εμήξε ηελ θαιή ζπλεξγαζία κε ηηο 

αιβαληθέο αξρέο, ηφληζε φηη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα απαζρνιεζνχλ πεξίπνπ 300 

αιβαλνί πνιίηεο θαη ζεκείσζε φηη ην ζρέδην γηα ηνλ Τδξνειεθηξηθφ ζηαζκφ ζηελ Άζηα, 

αλακέλεηαη ζχληνκα λα ιάβεη Πηζηνπνηεηηθφ Αλελεψζηκεο Δλέξγεηαο (REC) θαη φηη ε 

ηερλνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα κεηψλεη ζην ειάρηζην ηνλ θίλδπλν πιεκκχξαο, 

αθνχ ζα εθαξκνζηεί  η ε ηερλνινγία “Matrix” γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε 

ησλ πδάησλ. 

 

Έξεπλα γηα θαηαρξήζεηο από ηελ OSSH δήηεζε ην νζηαιηζηηθό Κόκκα 

Έξεπλα γηα θαηαρξήζεηο απφ ηνλ ηνκέα δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ πηζαλφλ 

ζπλέβαιιαλ ζηα ππεξρξεσκέλα ηηκνιφγηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δήηεζε απφ ηελ 

εηζαγγειία ην νζηαιηζηηθφ Κφκκα, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ζηηο 8 Μαξηίνπ η.ε.  

πγθεθξηκέλα, ν βνπιεπηήο ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο θ. Δξηφλ Μπξάηζε,  ηφληζε φηη 

δελ πξφθεηηαη πεξί αλζξψπηλνπ ιάζνπο, αιιά πεξί θαηαρξήζεσλ. Πξφζζεζε επίζεο φηη ν 

ηνκέαο δηαλνκήο ελέξγεηαο είλαη εληειψο πνιηηηθνπνηεκέλνο απφ ηε ζηηγκή πνπ δέρηεθε 

πξνεθινγηθά, ην αίηεκα ηνπ Πξσζππνπξγνχ θ. αιί  Μπεξίζα γηα  κείσζε ηεο ηηκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα λνηθνθπξηά, θαη φηη ζηνπο αιβαλνχο πνιίηεο πξέπεη λα 

επηζηξαθνχλ φζα ρξήκαηα έρνπλ θαηαβάιεη αδηθαηνιφγεηα. 

 

Έιεγρνο ζηελ «La Petrolifera» από ηελ Εζληθή Αξρή Αληαγσληζκνύ ηεο Αιβαλίαο 

Ζ Δζληθή Αξρή Αληαγσληζκνχ ηεο Αιβαλίαο, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ αιβαληθνχ 

Σχπνπ ζηηο 18 Μαξηίνπ η.ε., άζθεζε έιεγρν ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηηο ζπκβάζεηο 

πνπ έρεη ππνγξάςεη ε ηηαιηθή εηαηξεία «La Petrolifera» νη νπνία δηαηεξεί ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο ζηνλ Απιψλα, απφ ηνλ νπνίν πξνέθπςε φηη ε Petrolifera έρεη 

ππνγξάςεη ζπκβάζεηο κφλν κε κηα εηαηξεία γηα ηελ εηζαγσγή θαη απνζήθεπζε πγξαεξίνπ 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, δεκηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο 

κνλνπσιίνπ πνπ είραλ ζαλ απνηέιεζκα, ζχκθσλα κε ηηο αιβαληθέο εθεκεξίδεο, ην 2010 
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ε ηηκή ηνπ πγξαεξίνπ λα απμεζεί θαηά 20% πεξίπνπ. Ζ Δζληθή Αξρή Αληαγσληζκνχ ηεο 

Αιβαλίαο, φξηζε πξνζεζκία πέληε εκεξψλ ζηελ Petrolifera λα ππνγξάςεη ζπκβάζεηο θαη 

κε άιιεο εηαηξείεο, ψζηε λα κελ ηεο επηβιεζεί ρξεκαηηθή πνηλή ίζε κε ην 2% - 10% ηνπ 

εηήζηνπ ηδίξνπ ηεο.  

Γηα αύμεζε ηεο ηηκήο πγξώλ θαπζίκσλ πξνεηδνπνηνύλ νη εηαηξείεο θαπζίκσλ 

Γηα λέα αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο βελδίλεο θαη ηνπ πεηξειαίνπ πνπ πσιείηαη ζηα πξαηήξηα 

πξνεηδνπνηνχλ νη εηζαγσγηθέο εηαηξείεο θαπζίκσλ πξνεηδνπνηνχλ, ζχκθσλα κε 

δεκνζηεχκαηα ζηηο !8 Μαξηίνπ η.ε.,  Ζ αχμεζε απηή, ζχκθσλα κε ηηο εηαηξείεο, 

νθείιεηαη ηφζν ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ θαπζίκσλ δηεζλψο φζν θαη ζηελ επηβνιή απφ 

πιεπξάο ηεο θπβέξλεζεο ελφο λένπ θφξνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο..  

 

Ελέξγεηα, ε Ιηαιία κε ην βιέκκα ζηξακκέλν πξνο ηελ Αιβαλία 

Δπίζεκν έγγξαθν ηεο ηηαιηθήο θπβεξλήζεσο ζηελ  Δ.Δ. ην πξψην δεθαήκεξν Μαξηίνπ,  

πεξηέρεη λέα ζηνηρεία γηα ηα ελεξγεηαθά πξνγξάκκαηα  ζηελ Αιβαλία ηελ επφκελε 

πεληαεηία, φπνπ ε Ηηαιία ζρεδηάδεη λα εηζάγεη απφ ηελ Αιβαλία 3 δηο KWH ην ρξφλν, νη 

νπνίεο ζα παξάγνληαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ 

αιβαληθνχ Σχπνπ ζηηο 15 Μαξηίνπ η.ε. φπνπ ηνλίδεηαη φηη ε Ηηαιία βξίζθεηαη ζε δχζθνιε 

ζέζε φζνλ αθνξά ζηελ απφθαζε ηεο Δ.Δ., γηα παξαγσγή απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο ηνπ 20% ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλνπλ νη ρψξεο ηεο Δ.Δ, κέρξη ην 2020. 

χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα, ε Ηηαιία, αδπλαηψληαο λα εθαξκφζεη ηελ απφθαζε κε ηελ 

εγρψξηα παξαγσγή ελέξγεηαο, έρεη ζηξέςεη ην βιέκκα ηεο πξνο ηηο γεηηνληθέο ρψξεο. 

Τπελζπκίδεηαη φηη ε ηηαιηθή εηαηξεία Moncada έρεη απνθηήζεη ηα δηθαηψκαηα αλέγεξζεο 

κνλάδσλ αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηηο ηνπνζεζίεο Καξακπνπξνχλη θαη Λνγαξά ηνπ λνκνχ 

Απιψλαο, ηζρχνο 500 MGW.  

 

΄΄Πνιηηηθό παηρλίδη” νη εμαγγειίεο θαηαζθεπήο ππξεληθνύ ζηαζκνύ,  

Γεκφζηα πξνέηξεςε ηνπο αιβαλνχο ζηηο 31 Μαξηίνπ η.ε.,  ν ηηαιφο πνιηηηθφο ζηελ 

Πεξηθέξεηα ηεο Απνπιίαο θ Ναηάιε Παξίδη,  λα κε ράλνπλ ρξφλν κε πνιηηηθέο δειψζεηο 

απφ ηελ Ηηαιία γηα ην ελδερφκελν θαηαζθεπήο ππξεληθνχ ζηαζκνχ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  ζηελ Αιβαλία, ραξαθηεξίδνληαο ΄΄πνιηηηθφ παηρλίδη ηνπ 

Μπεξινπζθφλη΄΄ ηηο  δειψζεηο ηνπ ηηαινχ Πξσζππνπξγνχ ζηελ εθεκεξίδα  Gazzetta del 

Mezzogiorno ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα Μαξηίνπ η.ε., ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζην 

ελδερφκελν θαηαζθεπήο ππξεληθνχ ζηαζκνχ ζηελ Αιβαλία. 

 

Αίηεκα γηα ηνλ αγσγό αεξίνπ πνπ ζα δηαζρίδεη ηελ Αδξηαηηθή 

Ζ θνηλνπξαμία ΣΑΡ, ε νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ηνλ αγσγφ αεξίνπ Trans-Adriatica, ζηηο 

16 Μαξηίνπ η.ε., ππέβαιε επίζεκε αίηεζε ζην ηηαιηθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο λα πεξηιάβεη ηνλ αγσγφ ζην ηηαιηθφ εζληθφ δίθηπν αεξίνπ. Θα αθνινπζήζεη 

αίηεκα ηεο εηαηξείαο γηα λα ιάβεη πεξηβαιινληηθή άδεηα θαη ζηε ζπλέρεηα άδεηα 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ. Σν ζρέδην πξνβιέπεη ηελ θαηαζθεπή αγσγνχ πνπ ζα αμηνπνηεί 

ηα θνηηάζκαηα αεξίνπ ηεο Καζπίαο θαη ζα εηζέξρεηαη κέζσ Θεζζαινλίθεο ζηελ 

Αιβαλία, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζην Μπξίληηδη ηεο Ηηαιίαο κε ππνζαιάζζην αγσγφ. 

Ζ ΣΑΡ είλαη θνηλνπξαμία ηεο ειβεηηθήο EGL θαη ηεο λνξβεγηθήο Statoil.  

 

 

 



ηνλ  πεηξειατθό όκηιν Taci Oil, ν ηειενπηηθόο ζηαζκόο  Alsat 

ηνλ πεηξειατθφ φκηιν Taci Oil αλήθεη απφ  23 Μαξηίνπ ν ηειενπηηθφο ζηαζκφο Alsat. 

Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ, ζα είλαη ν πξφεδξνο ηνπ νκίινπ θ. Ρεδάξη 

Σάηζη. ηελ εξψηεζε γηαηί ν φκηινο αγφξαζε ηνλ Alsat, ν θ. Σάηζη απάληεζε: «Σν θαλάιη 

απφ θαηξφ ήηαλ ζηελ πξνζνρή ηνπ νκίινπ, φρη κφλν γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ αιιά θαη γηα 

ηελ επέθηαζε θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ζέζε ζε φινλ ζρεδφλ ηνλ αιβαλφθσλν ρψξν, 

επέθηαζε θαη ζέζε νη νπνίεο ηαπηίδνληαη πιήξσο κε ηα ζπκθέξνληα θαη ηε ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμεο ηνπ ίδηνπ ηνπ νκίινπ καο».  

 

Καηα 20% κεγαιύηεξα ηα πεηξειατθά απνζέκαηα, Κνπηζόβαο θαη Παηόο-Μαξίλεδ  

ην ζπκπέξαζκα φηη ζηηο πεξηνρέο Κνπηζφβαο θαη Παηφο-Μαξίλεδ ηεο πεξηθέξεηαο Φίεξη 

ζηελ Κεληξηθή θαη Νφηηα Αιβαλία, ηα πεηξειατθά απνζέκαηα κπνξεί λα είλαη 20% 

κεγαιχηεξα απ΄ φηη ππνινγίδνληαλ, θαηέιεμε ε θαλαδηθή εηαηξεία Bankers Petroleum, ε 

νπνία εμνξχζζεη πεηξέιαην ζηηο  πεξηνρέο απηέο,  κεηά απφ λέα απνηίκεζε πνπ έθαλε ζηα 

αμηνπνηήζηκα απνζέκαηα πεηξειαίνπ. Σν απνηέιεζκα απηφ, ηζνδπλακεί κε 42 εθαη. 

βαξέιηα, ή κε 1,6 δηο. δνι. Σν αιβαληθφ πεηξέιαην δηαηίζεηαη ζε ηηαιηθά δηπιηζηήξηα ζε 

ηηκέο 50% - 60%  ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ζην Λνλδίλν, ζθνχ ην αιβαληθφ πεηξέιαην 

πεξηέρεη πνιχ ζείν. ηελ πεξηνρή Παηφο-Μαξίλεδ, ζπκθέξεη ε εθκεηάιιεπζε πεηξειαίνπ, 

φηαλ ε ηηκή ηνπ  ζηε δηεζλή αγνξά μεπεξλά ηα 70 δνι. ην βαξέιη.  

 

Δύν ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηεο γηόξηαζε ε εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο Eagle Mobile  

Ζ αιβαληθή εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο Eagle Mobile, ζπγαηξηθή ηεο πξψελ θξαηηθήο 

ηειεθσληθήο εηαηξείαο Albtelecom, ηνπ ηνπξθηθνχ νκίινπ Calik, γηφξηαζε ρζεο ηα δχν 

ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ εηαηξεία ηα δχν απηά ρξφληα, ηνλίζηεθε ζε ενξηαζηηθή ηειεηή 

ρζεο ζηα Σίξαλα, έρεη επελδχζεη 50 εθ. Δπξψ θαη αξηζκεί ζην πειαηνιφγην ηεο 630.000 

πειάηεο. Σν 2010, ηνλίζηεθε ζηελ επέηεην, ζα είλαη ρξνληά πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, 

ψζηε ε εηαηξεία λα θαηαιάβεη θαιχηεξε ζέζε ζηελ αγνξά.  

 

Σνλ Ινύιην ε 4
ε
 εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Αιβαλία 

16 Μαξηίνπ Σν πξψην 10ήκεξν ηνπ Ηνπιίνπ, αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ε 4
ε
 εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Αιβαλία  «Mobile 4 Al». H ιεηηνπξγία ηεο λέαο 

εηαηξείαο,  αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζηελ Αιβαλία ε νπνία ζπκβάιιεη ζην 5% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. ηελ 

Αιβαλία δξαζηεξηνπνηνχληαη  ήδε ηξεηο εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, πνπ δηαζέηνπλ 

4.160.000 πειάηεο,  ε AMC (ηνπ νκίινπ Cosmote), ε Vodafone Albania θαη ε ηνπξθηθψλ 

ζπκθεξφλησλ Eagle Mobile.. ηε λέα εηαηξεία αιβαληθψλ ζπκθεξφλησλ, ζπκκεηέρεη θαη 

ε εηαηξεία Σαρπδξνκείσλ θαη Σειεθσλίαο ηνπ Κνζπθνπεδίνπ..  

 

Κέξδε απμεκέλα θαηά 27% γηα ηελ Tirana Bank      

Ζ Tirana Bank  ζπγαηξηθή ηνπ νκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο,  παξνπζίαζε ην 2009, 

θέξδε απμεκέλα θαηά 27% ζε ζχγθξηζε κε ηα θέξδε ηνπ 2008.  

 

Νέν παθέην πξνζθνξώλ από ηελ NBG 

Nέν παθέην πξνζθνξψλ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζηελ 

Αιβαλία, αλαθνηλψζεθε ην δεχηεξν δεθαήκεξν Μαξηίνπ η.ε. Πξφθεηηαη γηα ην 

θαινθαηξηλφ παθέην πξνζθνξψλ ηεο ηξάπεδαο, κε ην νπνίν νη πειάηεο πνπ θαηαζέηνπλ 



ηψξα ηα ρξήκαηά ηνπο ζηελ ηξάπεδα, ζα κπνξνχλ λα εηζπξάμνπλ ην θέξδνο απφ ηα 

επηηφθηα ηνλ Αχγνπζην γηα ηηο θαινθαηξηλέο ηνπο δηαθνπέο.  

 

Θεηηθά απνηειέζκαηα ηεο Alpha Bank γηα ην 2009 

ηελ  έθζεζε ηνπ νκίινπ ηεο Alpha Bank ζηελ Διιάδα, αλαθέξζεθαλ νη εθεκεξίδεο ηεο 

Αιβαλίαο ζηηο 30 Μαξηίνπ η.ε.. Σελ έθζεζε παξνπζίαζε ν πξφεδξνο ηεο Alpha Bank θ. 

Κσζηφπνπινο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα θαζαξά θέξδε ηνπ ηξαπεδηθνχ νκίινπ γηα ην 

2009 αλήιζαλ ζηα 392 εθ. Δπξψ. Ζ ζπγαηξηθή ηεο Alpha Bank ζηελ Αιβαλία, ε νπνία 

έρεη 47 ππνθαηαζηήκαηα, παξνπζίαζε θέξδε  6,48 εθ. Δπξψ. ην 2009.  
 

Αύμεζε ελεξγώλ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ ην 2009 

Απμεκέλνο θαηά 30% ζε ζρέζε κε ην 2008 ήηαλ ν αξηζκφο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ 

ζηελ Αιβαλία ην 2009, ν νπνίνο αλήιζε ζηνπο 2.086.143 ελεξγνχο ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο έλαληη 1.573.830 ελεξγψλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ην 2008, ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο ηα νπνία δεκνζηεχζεθαλ ηελ πξψηε 

εβδνκάδα Μαξηίνπ η.ε.. Ζ αχμεζε απηή ηνπ αξηζκνχ ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ 

ζπλδέεηαη πηζαλφηαηα κε ηε ζεζκνζέηεζε ππνρξέσζεο πξαγκαηνπνίεζεο κηαο ζεηξάο 

πιεξσκψλ κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν  κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηψλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ αλήθνπλ ζε θπζηθά πξφζσπα θαη έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ηνπο (15.034, ήηνη 

πεξίπνπ 0,7%) είλαη πξνζβάζηκνη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 

Δεκνζίεπκα ηεο ε/θ Μπαλκάν γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο 

Κηλδπλεχνπλ κε ρξενθνπία νη ειιεληθέο ηξάπεδεο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ 

Διιάδα, ζχκθσλα κε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο  Μπαιθάλ ζηηο 13 Μαξηίνπ η.ε., ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη πεξηζηαηηθά απφζπξζεο θαηαζέζεσλ απφ ειιεληθέο ηξάπεδεο εθ κέξνπο 

κεγαινθαηαζεηψλ, θαη εθθξάδνληαη  αλεζπρίεο γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα είρε έλα ηέηνην 

ζελάξην γηα ηηο θαηαζέζεηο ησλ αιβαλψλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα, αιιά θαη αιβαλψλ 

πνιηηψλ ζηηο ζπγαηξηθέο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Αιβαλία.  

 

Υξεκαηηθά πνζά από αιβαληθέο παξαηξάπεδεο ζε ειιεληθή ηξάπεδα  

Σελ επηζηξνθή ζηελ Αιβαλία ζεκαληηθψλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηεο παξαηξάπεδαο ηνπ θ. 

Λεπηέξε Σζέλατ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα, δήηεζαλ ζηηο 17 Μαξηίνπ 2010 απφ 

ην Γηθαζηήξην ησλ Σηξάλσλ, νη δηαρεηξηζηέο ησλ αιβαληθψλ παξαηξαπεδψλ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε θαηάξξεπζε ησλ νπνίσλ νδήγεζε ζηηο ηαξαρέο ηνπ 1997 ζηελ 

Αιβαλία.  Ο θ. Υξήζηνο Γθφηζεο θαηέζεζε ζηηο αξρέο ηνπ 1997 ζηελ Σξάπεδα Δξγαζίαο 

ζηελ Διιάδα, γηα ινγαξηαζκφ ηεο παξαηξάπεδαο Σζέλατ, ην πνζφ ησλ 1.250.000.000 

δξαρκψλ ζε δχν ινγαξηαζκνχο, ελψ κεγάια πνζά θαηαηέζεθαλ θαη ζηελ Διβεηία. 

Παξάιιεια, νη δηαρεηξηζηέο δήηεζαλ ηελ ίδηα εκέξα απφ ην Γηθαζηήξην λα εθδψζεη 

απφθαζε επηζηξνθήο θαη ηνπ πνζνχ ησλ 1,7 εθ. δνιαξίσλ πνπ έρεη ζε ειιεληθή ηξάπεδα, 

ε άιιε παξαηξάπεδα, ε θα Γθηαιίηζα.  

 

Πξνηξνπή γηα ελίζρπζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο 

Να απμήζεη ηνλ έιεγρφ ηεο επί ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο δήηεζε απφ ηελ Κεληξηθή 

Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο, ν ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Αιβαλίαο θ. Ρηληβάλ Μπφληε, ζηηο 

23 Μαξηίνπ η.ε. χκθσλα κε ηνλ θ. Μπφληε, αλ θαη κέρξη ηψξα ην αιβαληθφ ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα αληηκεηψπηζε κε επηηπρία ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο, δελ ππάξρνπλ εγγπήζεηο, ζε 

πεξίπησζε επηδείλσζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή, φηη νη 



επηπηψζεηο δελ ζα πιήμνπλ ηελ Αιβαλία Αθνχ ε Αιβαλία δελ είλαη πιένλ απνκνλσκέλε 

ρψξα. χκθσλα κε κεξίδα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ ζηηο 24 Μαξηίνπ η.ε., αθνξκή γηα ηελ 

έθθιεζε πξνο ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο, απνηέιεζε ε δεκνζηνλνκηθή θξίζε 

ηεο Διιάδνο, αθνχ ην 25% ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο ζηελ Αιβαλία απνηειείηαη απφ 

ειιεληθφ θεθάιαην.  

 

Κηλέδηθε εηαηξεία ζα αμηνπνηήζεη ηα θνηηάζκαηα ρξσκίνπ ζην ρσξηό Καιηκάο  
Κηλεδηθή εηαηξεία, θέξδηζε ην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ θαη ζα αμηνπνηήζεη κε ηε κνξθή 

εθρψξεζεο δηθαησκάησλ ηα θνηηάζκαηα ρξσκίνπ ζην νξπρείν ηνπ Καιηκάο ζην λνκφ 

Κνχθεο ηεο ΒΑ Αιβαλίαο, φπνπ πξνγξακκαηίδεη λα επελδχζεη 350 εθ. επξψ.  

 

Ελδηαθέξνλ εηαηξείαο απζηξηαθώλ ζπκθεξόλησλ γηα ηελ ΄΄νδό ηνπ Άξκπεξ΄΄  

Ζ απζηξηαθή θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία Strabag εμέθξαζε ελδηαθέξνλ λα ζπκκεηάζρεη 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπ νδηθνχ άμνλα Σίξαλα-Δικπαζάλ ή ηεο ΄΄νδνχ ηνπ Άξκπεξ΄΄ φπσο 

αλαθέξεηαη ν δξφκνο απηφο ζηα αιβαληθά ΜΜΔ. Ζ ΄΄νδφο ηνπ Άξκπεξ΄΄  ε νπνία ζα 

δηέξρεηαη ηεο Νηίκπξαο , αλακέλεηαη λα ζπληνκεχζεη ηελ απφζηαζε πξνο ηα θφπηα. 

 

Ξεθίλεζε ε αλαθαίληζε ηεο πιαηείαο θεληέξκπεε 

ηηο 29 Μαξηίνπ η.ε., μεθίλεζαλ  νη εξγαζίεο γηα ηελ αλαθαίληζε ηεο θεληξηθήο πιαηείαο 

θεληέξκπεε ζηα Σίξαλα. Οη εξγαζίεο δελ αλακέλεηαη λα επηβαξχλνπλ ηδηαίηεξα ηελ 

θπθινθνξία αθνχ έρεη πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο ηεο θπθινθνξίαο κε 

παξάιιειε άζθεζε ησλ εξγαζηψλ, σζηφζν κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ δε ζα 

επηηξέπεηαη ε θπθινθνξία απηνθηλήησλ, ζηελ θεληξηθή πιαηεία, θαζψο έρεη ζρεδηαζηεί 

κφλνλ γηα πεδνχο. Πξφθεηηαη γηα ην πιένλ πνιχπινθν έξγν πνπ έρεη αλαιάβεη ν Γήκνο 

Σηξάλσλ, ην νπνίν ζα θνζηίζεη ζε πξψηε θάζε 4,3 εθ. Δπξψ θαη ζα νινθιεξσζεί ζε 

ελλέα κήλεο,  ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ δεκάξρνπ Σηξάλσλ θ. Έληη Ράκα, ζε επίζθεςε 

ηνπ ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ φπνπ ζπλνδεπφηαλ απφ εθπξνζψπνπο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

Κνπβέηη ΄΄Mak & Sons Grνup΄΄ θαη ηνπ βειγηθνχ „ζηνχληην 51 N4E”. Ωζηφζν, κηα κφιηο 

ψξα κεηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν ππνπξγφο Μεηαθνξψλ θ. νθφι Οιληάζη 

πξνεηδνπνίεζε φηη ηα έξγα ζα δηαθνπνχλ ραξαθηεξίδνληαο ηα παξάηππα. χκθσλα κε 

ηνλ θ. Οιληάζη, ην ζρέδην ησλ έξγσλ, παξνπζηάδεη απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ην αξρηθά 

εγθξηζέλ, θαη επλνεί πξφζσπα ηα νπνία πξφζθεηληαη ζηνλ δήκαξρν Σηξάλσλ, ελψ δελ έρεη 

εγθξηζεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Υσξνηαμίαο.  

 

Η Επξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξόηεζεο θαη Αλάπηπμεο (ΕBRD), ρξεκαηνδνηεί ηνλ 

εθζπγρξνληζκό ηνπ αιβαληθνύ νδηθνύ δηθηύνπ  

5 Μαξηίνπ Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (EBRD), 

ππνζηεξίδεη ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ ζηελ 

Αιβαλία κε δάλεην χςνπο 50 εθ. Eπξψ γηα έξγα ζην επαξρηαθφ θαη ηνπηθφ νδηθφ δίθηπν 

ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηεο επηθεθαιήο ηνπ Σνκέα Μεηαθνξψλ ζηελ EBRD 

θαο νπ Μπάξεη, ζηηο 4 Μαξηίνπ η.ε.,. Σν ζρέδην απηφ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, ρξεκαηνδνηείηαη επίζεο κε 33 εθ. Δπξψ απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνεληαμηαθήο βνήζεηαο (IPA) γηα ην 2010/11, 

θαζψο επίζεο θαη κε 4 εθ. Δπξψ ηερληθήο βνήζεηαο απφ ην Δπελδπηηθφ Πιαίζην γηα ηα 

Γπηηθά Βαιθάληα (WBIF), απνηειεί δε κέξνο ελφο επξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ επαξρηαθνχ θαη νδηθνχ δηθηχνπ ζε κήθνο 1.500 ρικ. 



 

Πξόγξακκα πώιεζεο δεκόζηα πεξηνπζίαο ηεο Αιβαλίαο 

Σελ πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δεκνζίνπ πξνγξακκαηίδεη ε αιβαληθή 

θπβέξλεζε, φπσο ε θξαηηθή αζθαιηζηηθή εηαηξεία INSIG, 200 πεξίπνπ εηαηξείεο κε 

κηθηφ θεθάιαην, ηνπο ρψξνπο ησλ πξψελ ζηξαηνπέδσλ θ.ά, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Δκπνξίνπ, θ. Νηξηηάλ Πξίθηη, ζε 

ζπλάληεζε κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο ζηηο 6 Μαξηίνπ η.ε. Ωζηφζν, ν θ. Πξίθηη ηφληζε φηη 

δελ ζα πσιεζνχλ νη πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί, θαζψο θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ 

ηνκέσλ παηδείαο θαη πγείαο. Απφ ηηο πσιήζεηο απηέο, ε θπβέξλεζε, αλακέλεη έζνδα 100 

εθ. Δπξψ. Δμάιινπ, ζε δεκνζίεπκα ηεο ζηηο 8 Μαξηίνπ η.ε., ε θηινθπβεξλεηηθή 

εθεκεξίδα  Κφρα Γηφλ, αλέθεξε  φηη πξφθεηηαη λα  πσιεζνχλ δχν ρψξνη φπνπ πξηλ 

ζηάζκεπαλ ζηξαηησηηθέο κνλάδεο ζηελ Παιάζα Υεηκάξξαο, θαζψο θαη άιινη δχν ρψξνη 

ζηε Υεηκάξξα, ν έλαο απφ ηνπο νπνίνπο βξίζθεηαη ζην Πφξην Παιέξκν, ζην θξνχξην ηνπ 

Αιή Παζά ηνπ Σεπειελιή.  

 

Υξεκαηηθή πνηλή 20 εθ. δνιαξίσλ ΗΠΑ,  ζηελ Αιβαλία 

Σν δηθαζηήξην ηεο Οπάζηγθησλ, επηβεβαίσζε ζηηο 18 Μαξηίνπ η.ε. ηε ρξεκαηηθή πνηλή 

ζηελ αιβαληθή θπβέξλεζε ηελ νπνία επέβαιε δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην γηα ηελ κνλνκεξή 

ιχζε ζπκθσλίαο πνπ ε πξνεγνχκελε αιβαληθή θπβέξλεζε είρε ππνγξάςεη κε ηελ 

ακεξηθαληθή εηαηξεία General Electric. πγθεθξηκέλα, ε αιβαληθή θπβέξλεζε ηνπ θ. 

Φάηνο Νάλν είρε ππνγξάςεη κε ηελ General Electric ζπκθσλία χςνπο 74 εθ. Δπξψ γηα 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ Γπξξάρην-Σίξαλα. Ζ λέα θπβέξλεζε 

ηνπ θ. αιί Μπεξίζα πνπ ήιζε ζηελ εμνπζία ην 2005 αθχξσζε κνλνκεξψο ηε ζπκθσλία, 

πξάγκα πνπ πξνθάιεζε ηελ έληνλε δπζαξέζθεηα ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξείαο ε νπνία 

παξέπεκςε ην ζέκα ζην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ην 2005. Σν δηεζλέο δηθαζηήξην δηαηηεζίαο 

δηθαίσζε ηελ εηαηξεία θαη επέβαιε ζηελ αιβαληθή θπβέξλεζε ηε ρξεκαηηθή πνηλή ησλ 

20 εθ. δνιαξίσλ ΖΠΑ. Ζ αιβαληθή θπβέξλεζε ππέβαιε έθεζε θαηά ηεο απφθαζεο.  

 

Tνλ θιάδν “έλδπζεο θαη ππόδεζεο”  ηεο Αιβαλίαο, “ρηππά” ε νηθνλνκηθή θξίζε 

Σηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο “έλδπζεο θαη ππφδεζεο”  ηεο Αιβαλίαο, σο 

ζπλέπεηα ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο, επεζήκαλε ν πξφεδξνο ηνπ Αιβαληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Καηαζθεπαζηψλ Δλδπκάησλ θαη Τπνδεκάησλ θ. Φιακνχξ Υφηδα, ζε 

ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκίαο ηεο Αιβαλίαο, θ. Αιθξέλη Ρνχζατ. 

χκθσλα κε ηνλ θ. Υφηδα, ν θιάδνο ζεκείσζε κείσζε θαηά 15,4 % ησλ εμαγσγψλ ην 

2009, ελψ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή κείσζε ζπκβνιαίσλ, θαη απνιχζεηο πξνζσπηθνχ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ν θ. Υφηδα,  δήηεζε απφ ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε θνξνινγηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δχζθνιεο ζπγθπξίαο. 

 

Αθύξσζε  άξζξσλ ηνπ λόκνπ γηα ηελ επηζηξνθή ησλ πεξηνπζηώλ 

Νέα αιιαγή ζην λφκν γηα ΄΄ηελ επηζηξνθή θαη ηελ απνδεκίσζε ησλ πεξηνπζηψλ΄΄ 

αλακέλεηαη , δηφηη ην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Αιβαλίαο, αθχξσζε ηηο ζρεηηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο.  Σν 2007 ε θπβέξλεζε είρε ρνξεγήζεη 

απεξηφξηζηε εμνπζία ζηελ “Δπηηξνπή Δπηζηξνθήο θαη Απνδεκίσζεο Πεξηνπζηψλ” ε 

νπνία εδξεχεη ζηα Σίξαλα, πξνθεηκέλνπ λα επαλεμεηάζεη θαη παξάιιεια λα αθπξψζεη 

απνθάζεηο πνπ είραλ ιάβεη πξνεγνχκελεο «επηηξνπέο γηα ηελ πεξηνπζία», ηελ ηειεπηαία 

δεθαπεληαεηία.. Σφζν νη ζχιινγνη ησλ πξψελ ηδηνθηεηψλ φζν θαη ν πλήγνξνο ηνπ 



Πνιίηε ζεψξεζαλ παξάλνκεο ηηο ηξνπνινγίεο ηνπ λφκνπ ηηο νπνίεο εηζεγήζεθε ε 

αιβαληθή θπβέξλεζε, θαη παξέπεκςαλ ην ζέκα ζην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην.  

 

Απζηξηαθόο εκπεηξνγλώκνλαο γηα ηηο δίθεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γηαινύ Υεηκάξξαο 

Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα, ζην πιαίζην ζρεηηθήο ζπκθσλίαο κε ηελ αιβαληθή Κπβέξλεζε, 

πξνζέιαβε πξψελ αληηπξφεδξν Δθεηψλ ηεο Απζηξίαο  (λπλ ζπληαμηνχρν) γηα λα 

παξαθνινπζήζεη ηηο δίθεο πνπ έρνπλ μεθηλήζεη ζηελ Αιβαλία θαη νη νπνίεο έρνπλ σο 

αληηθείκελν ηελ απνδεκίσζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο Γηαινχ Υεηκάξξαο, ηα ζπίηηα 

ησλ νπνίσλ θαηεδάθηζε ε αιβαληθή αζηπλνκία ην 2007. πγθεθξηκέλα, ε Παγθφζκηα 

Σξάπεδα, έρεη ζέζεη φξνπο ζηελ αιβαληθή θπβέξλεζε, ζχκθσλα κε ζρεηηθή ζπκθσλία ε 

νπνία ππεγξάθε απφ ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε θαη ηε Παγθφζκηα Σξάπεδα,  ζηηο 16 

Απξηιίνπ 2009, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ην “Πξφγξακκα γηα ηελ ηνπξηζηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ αθηψλ ηνπ Ηνλίνπ”.  Έλαο απφ απηνχο ηνπο φξνπο, αθνξά  ζηε δέζκεπζε 

ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο λα βνεζήζεη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γηαινχ Υεηκάξξαο, ηα 

ζπίηηα ησλ νπνίσλ θαηεδαθίζηεθαλ απφ ηελ αζηπλνκία ην 2007.  

 

Tνλ ιηκέλα ηνπ Δπξξαρίνπ δεηά ε ΠΓΔΜ 

Ζ ΠΓΓΜ έρεη δεηήζεη απφ ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε έλα κέξνο ηεο ππνδνκήο ηνπ 

ιηκαληνχ ηνπ Γπξξαρίνπ, ψζηε λα κπνξεί ε ρψξα απηή λα αμηνπνηεί απηφ ην ιηκάλη, 

ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ηεο ΠΓΓΜ θ. Μηινζφζθη , ζηηο 15 

Μαξηίνπ η.ε., θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ ζηελ Πξίζηηλα γηα ηα εγθαίληα ηεο  πξεζβείαο ηεο 

ΠΓΓΜ ζην Κνζζπθνπέδην. Ζ πξφηαζε απηή, γηα ηελ νπνία ν ζθνπηαλφο ΤΠΔΞ δελ 

αλέθεξε εάλ έιαβε απάληεζε απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ Σηξάλσλ, κνινλφηη εξσηήζεθε 

απφ ηνπο δεκ/θνπο, δηαηππψζεθε ελφςεη ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ιηκαληνχ ιφγσ ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ Οδηθνχ Άμνλα Γπξξάρην-Κνχθεο-Κφζνβν-Μεξληάξε (ζχλνξα κε ηε 

εξβία). Ο θ. Μηινζφζθη, ζχκθσλα κε δεκνζηέπκαηα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ, έθαλε θαη 

ηηο αθφινπζεο δειψζεηο: «Δίλαη ζην ζπκθέξνλ θαη ησλ δχν ρσξψλ λα αμηνπνηήζνπκε ηελ 

ππνδνκή. Θα πξέπεη φκσο λα δνπιέςνπκε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Οδηθνχ Άμνλα 8, δηφηη 

ε κέγηζηε εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηκαληνχ ζα κπνξνχζε λα ήηαλ αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο εθφζνλ ζα θαηαζθεπαδφηαλ ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή πνπ ζα ζπλέδεε 

ηα θφπηα κε ην Γπξξάρην. Απηή ζα είλαη ε πξνηεξαηφηεηα ηεο θπβέξλεζήο κνπ γηα ηα 

επφκελα ρξφληα».  

 

Ελδηαθέξνλ ηεο ΠΓΔΜ γηα ηελ αγνξά ηεο Αιβαλίαο 

Σν ελδηαθέξνλ ησλ  επηρεηξήζεσλ ηεο ΠΓΓΜ γηα ηηο αγνξέο ηνπ Κνζφβνπ θαη ηεο 

Αιβαλίαο εμέθξαζε ν πεξηθεξεηαθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ Κέληξνπ Αλάπηπμεο 

Δπηρεηξεκαηηψλ θαη Γηαρεηξηζηψλ ηεο ΠΓΓΜ (CEED) θ. Γηνβάλ Μαηδφβζθη, ζε 

ζπλάληεζε κεηαμχ ζθνπηαλψλ θαη θνζνβάξσλ επηρεηξεκαηηψλ ζηελ Πξίζηηλα, ην 

δεχηεξν δεθαήκεξν Μαξηίνπ, δειψλνληαο φηη νη επηρεηξήζεηο ηεο ΠΓΓΜ  πξέπεη λα 

αδξάμνπλ ηελ επθαηξία θαη λα απνδερζνύλ ηελ πξόθιεζε, πξνθεηκέλνπ λα επεθηαζνύλ 

πέξα από ηα ζύλνξα ησλ θνπίσλ, αθνύ  ε αγνξά ηεο ΠΓΔΜ  δελ είλαη επαξθήο γηα 

απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε, θαη ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνύλ νη δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε  

απνθαινύκελε “αγνξά  ΜΑΚ (ΠΓΔΜ, Αιβαλία, Κόζνβν)». 

 

 

 



Σν ηξίην δεθαήκεξν Απξηιίνπ ε παξάδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ Ε.Ε. 

ην ηξίην δεθαήκεξν Απξηιίνπ η.ε., αλακέλεηαη ε παξάδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ππνςεθηφηεηα ηεο Αιβαλίαο ζηελ Δ.Δ, ζχκθσλα κε 

αλαθνίλσζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 

Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δπξσπατθή Οινθιήξσζε, ζηηο 29 Μαξηίνπ η.ε.,  

 

Η κε επίιπζε ηεο πνιηηηθήο θξίζεο θξελάξεη ηελ πνξεία πξνο ηελ ΕΕ  

Δκπφδην ζηελ πνξεία ηεο Αιβαλίαο πξνο ηελ ΔΔ απνηειεί ε πνιηηηθή θξίζε ζχκθσλα κε 

ηνλ Δπίηξνπν ηεο ΔΔ γηα ηε Γηεχξπλζε θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ ζηελ Αιβαλία ζηηο 19 

Μαξηίνπ η.ε., ν νπνίνο δήισζε φηη εάλ ζπλερηζηεί ε πνιηηηθή θξίζε, απηφ κπνξεί λα 

εκπνδίζεη ηελ Αιβαλία ζηελ επίηεπμε ησλ πνιηηηθψλ θξηηεξίσλ πνπ απαηηνχληαη απφ κηα 

ρψξα ππνςήθηα γηα ηελ Δ.Δ.  

 

ρνιή Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ζηελ Αιβαλία 

Ο Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο 31 Μαξηίνπ η.ε., δήηεζε απφ ηνπο ππνπξγνχο Παηδείαο θαη Δζσηεξηθψλ 

θθ Σαθάη θαη Μπάζα αληίζηνηρα, λα θηλήζνπλ ηε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο εληφο ηνπ 

επφκελνπ έηνπο,  Αλψηεξεο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηελ νπνία ε ρψξα ηε ζηηγκή 

απηή δε δηαζέηεη 

 

Υακειόηεξα ε δαλεηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηεο Αιβαλίαο. 

ε κείσζε θαηά κία κνλάδα ηεο δαλεηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Αιβαλίαο,  απφ ΒΒ+ ζε 

ΒΒ, πξνρψξεζε  ν δηεζλήο νίθνο «JCR Euroasia Ratings», ν νπνίνο θάζε ρξφλν αλαιχεη 

θαη αμηνινγεί, ηελ δηάξζξσζε ηνπ αιβαληθνχ δεκνζίνπ ρξένπο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

αιβαληθνχ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.   

 

Σν 2012 ε θξίζε γηα ηελ Αιβαλία, ζύκθσλα κε αιβαλνύο εκπεηξνγλώκνλεο  

χκθσλα κε εθηηκήζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ νη νπνίεο δεκνζηεχζεθαλ  ζηηο 24 Μαξηίνπ 

η.ε., ζηελ εθεκεξίδα  Shqip, ε Αιβαλία ζα αληηκεησπίζεη νηθνλνκηθή θξίζε ην 2012, 

φηαλ ζα θιεζεί λα εμνθιήζεη καδί κε ηα επηηφθηα, θαη θεθάιαην χςνπο 200 εθ. Δπξψ απφ 

δάλεην πνπ είρε ζπλάςεη ην 2009.  Σα εηήζηα έζνδα χςνπο ηξηψλ (3) πεξίπνπ δηο 

δνιαξίσλ, δελ αξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, 

χςνπο 900 εθ. δνιάξηα γηα ην 2012, ην νπνίν απμήζεθε πέξπζη θαηά 500 δηο Δπξψ θαη 

αλέξρεηαη ζην 60% ηνπ ΑΔΠ. Σν πξφβιεκα εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, 

ελδέρεηαη λα επηδεηλσζεί, ζχκθσλα κε ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο, ιφγσ ηεο δηνιίζζεζεο ηνπ 

Λέθ,. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, ε αιβαληθή θπβέξλεζε πξνζαλαηνιίδεηαη λα πξνζθχγεη 

ζε λέν δαλεηζκφ, ψζηε λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαη λα κε βξεζεί ζε αδηέμνδν 

ην 2012. ε πεξίπησζε πνπ ε αιβαληθή θπβέξλεζε δελ θαηαθέξεη λα εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο, ε ρψξα ζα πξνζθχγεη ζην ΓΝΣ γηα δαλεηζκφ. Ζ κνλαδηθή θνξά πνπ ε 

Αιβαλία δελ ήηαλ ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, ήηαλ ην 1990, κε ηελ 

πηψζε ηνπ θνκκνπληζκνχ.  

 

Αύμεζε ηνπ πιεζσξηζκνύ        
Ξεπέξαζε ην αλψηαην φξην πνπ έρεη θαζνξίζεη ε Σξάπεδα Αιβαλίαο (4%), ν 

πιεζσξηζκφο ην Φεβξνπάξην 2010, θαη έθζαζε ην 4,4%. Γηα ηε ζπλερή άλνδν ησλ ηηκψλ 

δηακαξηχξεηαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ηφζν ε αληηπνιίηεπζε φζν θαη πνιιά Μ.Μ.Δ. Σνπο 



ηειεπηαίνπο κήλεο έρεη ζεκεησζεί άλνδνο ζηελ ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (13,1%), 

θαζψο θαη ησλ ηξνθίκσλ, γεγνλφο πνπ επέθεξε ηελ άλνδν ηνπ πιεζσξηζκνχ παξά ην 

γεγνλφο φηη εδψ θαη πνιινχο κήλεο ην ηνπηθφ λφκηζκα Λεθ ππνρσξεί δηαξθψο έλαληη ησλ 

δχν βαζηθψλ λνκηζκάησλ, ηνπ Δπξψ θαη ηνπ Γνιαξίνπ. 

 

πλερίδεη λα αξλείηαη όηη ε ρώξα δηέξρεηαη θξίζε, ν Πξσζππνπξγόο θ. Μπεξίζα  

πλερίδεη λα αξλείηαη φηη ε ρψξα δηέξρεηαη θξίζε, ν Πξσζππνπξγφο θ. Μπεξίζα ν νπνίνο 

ζηηο 18 Μαξηίνπ, ζηα εγθαίληα επαξρηαθνχ δξφκνπ αμίαο 1,2 εθ. Δπξψ, ππνζηήξημε φηη 

ην 2009 ΄΄ε Αιβαλία ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ εθείλσλ ησλ ειάρηζησλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ 

πνπ ζεκείσζαλ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ην 2009΄΄  

 

Φνξνινγηθή δήισζε θαη γηα ηα θαηώηεξα ζηξώκαηα ηεο αιβαληθήο θνηλσλίαο 

Δθεμήο, αξρίδνληαο απφ ην 2011, δελ ζα είλαη κφλν πνπ ζα δειψλνπλ ηα έζνδα θαη ηα 

έμνδά ηνπο, αιιά. ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο ζηηο 10 Μαξηίνπ 

η.ε., επεθηείλεηαη ην κέηξν ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήισζεο ζε φινπο ηνπο αιβαλνχο 

πνιίηεο, πέξαλ ησλ εππφξσλ, ησλ θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ θαη ησλ  επηρεηξεκαηηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ  “θαηψηαησλ ζηξσκάησλ ηεο αιβαληθήο θνηλσλίαο”, 

ιακβάλνληαο κέξηκλα επηζηξνθήο ζηνπο πνιίηεο ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνχ  πνπ έρνπλ 

θαηαβάιιεη γηα  θφξνπο απφ εθείλν πνπ ηνπο αλαινγεί 

 

Αύμεζε κηζζώλ θαη ζπληάμεσλ 

Σελ πξφζεζε ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο λα απμήζεη κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, αλαθνίλσζε 

ζηε ζπλεδξίαζε ηεο θπβέξλεζεο ζηηο 10 Μαξηίνπ η.ε., ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. 

αιί Μπεξίζα δειψλνληαο φηη «Η θπβέξλεζε έρεη κηα ζύκβαζε κε ηνπο ςεθνθόξνπο: ζα 

απμάλεη ηνπο κηζζνύο θαη ηηο ζπληάμεηο ηνπο γηα όζν δηάζηεκα νη πνιίηεο ςεθίδνπλ απηήλ 

ηελ θπβέξλεζε. Εκείο ηεξνύκε ηηο ππνζρέζεηο καο».  

 

Η δηαθζνξά παξακέλεη ζνβαξό πξόβιεκα γηα ηελ Αιβαλία    
Ζ δηαθζνξά παξακέλεη αθφκε έλα ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ηελ Αιβαλία, ζχκθσλα κε 

δήισζε ηεο αλαπιεξψηξηαο επηθεθαιήο ηεο απνζηνιήο ηνπ ΟΑΔ ζηελ Αιβαλία, θαο 

Ρελάηε Υέξκαλο . Ζ θα Υέξκαλο δήηεζε πεξηζζφηεξε ππεπζπλφηεηα απφ ηελ θπβέξλεζε 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ην νπνίν θξελάξεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

απνζαξξχλεη δπλεηηθνχο επελδπηέο, απαμηψλεη ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη 

αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο θαη θαηαδηθάδεη ζε θηψρεηα ηα ρακειφηεξα ζηξψκαηα ηεο 

θνηλσλίαο.  

 

Δελ ζέβεηαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ε Αιβαλία  

Ζ Αιβαλία παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα σο πξνο ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζε  έθζεζε 

γηα ην ξαηζηζκφ ζηελ Αιβαλία ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηηο 2 Μαξηίνπ η.ε. θαη ζηελ νπνία 

αλαπηχζζεηαη εθηεηακέλε θξηηηθή γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηεο θνηλφηεηαο ησλ Ρνκά 

θαη ησλ Αηγππηίσλ. Καζψο ηα ζηνηρεία γηα ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο έρνπλ ιεθζεί κέρξη 

ηηο 3 Ηνπιίνπ ηνπ 2009, ζε πνιιά ζεκεία ηνλίδεηαη ε αλάγθε γηα ηελ ςήθηζε λφκνπ 

“θαηά ησλ δηαθξίζεσλ”, ηνλ νπνίν σζηφζν έρεη πιένλ ςεθίζεη ην αιβαληθφ Κνηλνβνχιην 

ζηηο 5 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2010. 

 



Δηαδήισζε αλζξαθσξύρσλ  

Γηαδήισζε δηακαξηπξίαο πξαγκαηνπνίεζαλ ζηηο 4 Μαξηίνπ η.ε., νη αλζξαθσξχρνη 

κπξνζηά απφ ηα γξαθεία ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, ζηελ 

θεληξηθή ιεσθφξν ησλ Σηξάλσλ, ελψ ζεκεηψζεθαλ θαη ζπγθξνχζεηο κε ηελ αζηπλνκία, 

θαζψο δπλάκεηο ηεο πξνζπάζεζαλ λα ηνπο απνκαθξχλνπλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ 

εκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία. Καηά ηα επεηζφδηα ηξαπκαηίζηεθαλ ειαθξά αξθεηνί 

δηαδεισηέο, ελψ νη αζηπλνκηθνί δήισζαλ φηη ζα ζηξαθνχλ δηθαζηηθά ελαληίνλ ηνπ 

επηθεθαιήο ηνπ ζσκαηείνπ ησλ αλζξαθσξχρσλ, θ. Φηθίξ Σδίκπξη. Σα αηηήκαηα ησλ 

αλζξαθσξχρσλ αθνξνχλ ζε αχμεζε ησλ ζπληάμεσλ, κείσζε ησλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο 

ζηα εμήληα έηε απφ ηα πελήληα πνπ είλαη ζήκεξα, θαζηέξσζε δέθαηνπ ηξίηνπ κηζζνχ 

θαζψο θαη αλάθιεζε ησλ απμήζεσλ ζηα ηηκνιφγηα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηεο 

χδξεπζεο θαη ησλ ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ 

 

ύλνδνο ησλ Τπνπξγώλ Εκπνξίνπ ησλ ρσξώλ κειώλ ηεο Δηαδηθαζίαο πλεξγαζίαο 

ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Επξώπεο, (SEECP).  
Ωο ηε ρψξα κε ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ Δπξψπε θαη ηηο ρακειφηεξεο 

θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο, παξνπζίαζε ηελ Αιβαλία ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο, Δκπνξίνπ 

θαη Δλέξγεηαο θ. Νηξηηάλ Πξίθηη, ζηε ζχλνδν ησλ Τπνπξγψλ Δκπνξίνπ ησλ ρσξψλ 

κειψλ ηεο “Γηαδηθαζίαο πλεξγαζίαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο”, (SEECP) ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Κσλζηαληηλνχπνιε ζηηο 30 Μαξηίνπ η.ε. Ο θ. Πξίθηη, 

ππνζηήξημε φηη ν πξνβιεπφκελνο γηα ην 2010 ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζα 

θπκαλζεί ζην 5% θαη πξνέηξεςε ηνπο μέλνπο επελδπηέο  λα επελδχζνπλ ζηελ Αιβαλία, 

δηαβεβαηψλνληαο ηνπο φηη νη επελδχζεηο θαη ηα θέξδε ηνπο ζα είλαη αζθαιή ζε απηή ηε 

ρψξα.     

 

Έθθιεζε ΔΝΣ γηα δηαηήξεζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξόηεηαο 

ην ηέινο ηεο 10ήκεξεο επίζθεςήο ηνπ ζηελ Αιβαλία, ν επηθεθαιήο ηεο απνζηνιήο ηνπ 

ΓΝΣ θ. Γθέξβηλ Μπει ζε θνηλή ζπλέληεπμε ηχπνπ κε ηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ηεο 

Αιβαλίαο, θ. Ρηληβάλ Μπφληε, δήισζε φηη ην ΓΝΣ ζπλέζηεζε ζηελ θπβέξλεζε ιήςε 

κέηξσλ ηα νπνία ζα θαζηζηνχζαλ εθηθηή ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο απφ 7% 

ηνπ ΑΔΠ ην 2009, ζην 3% ηνπ ΑΔΠ εληφο ηνπ 2010. χκθσλα κε ηνλ Μπει, ε κείσζε 

ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα είρε ζεηηθφ αληίθηππν θαη ζην δεκφζην ρξένο. Σν 

δεκφζην ρξένο ηεο Αιβαλίαο αλέξρεηαη ηε ζηηγκή απηή ζην 60% ηνπ ΑΔΠ γεγνλφο πνπ 

αλάγθαζε ην ΓΝΣ λα ππνδείμεη ζηελ αιβαληθή θπβέξλεζε, ηε ιήςε κέηξσλ κε ζηφρν 

κέρξη ην 2013 ην δεκφζην ρξένο λα κεησζεί ζην 50% ηνπ ΑΔΠ.. Ο  ζηφρνο απηφο, 

ζχκθσλα κε ηνλ θ. Μπει, ζα επηηεπρζεί ζε πεξίπησζε πνπ ε θπβέξλεζε κεηψζεη ην 

δεκφζην έιιεηκκα ζην 3% γηα ην 2010, θαη ζε πεξίπησζε πνπ κεζνπξφζεζκα νη δαπάλεο 

δελ μεπεξάζνπλ ην 2%. Δπίζεο, έθθιεζε ζηελ αιβαληθή θπβέξλεζε λα επηδείμεη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δηαηήξεζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηε ρψξα, 

απεχζπλε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, θαη ζηε ζπλάληεζε εξγαζίαο ζηηο 4 Μαξηίνπ 

η.ε., κε ζέκα «Αιβαλία, δηαηήξεζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ζε έλα 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πξνθιήζεσλ» ηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ, κεηαμχ άιισλ, ν 

εθπξφζσπνο ηνπ ΓΝΣ θ, Γθέξβηλ Μπει, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Αιβαλίαο θ. 

Ρηληβάλ Μπφληε θαη ν Γηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο θ. Αξληηάλ 

Φνπιάλη. Καηά ηελ νκηιία ηνπ ν εθπξφζσπνο ηνπ ΓΝΣ επεζήκαλε ηε ιήςε 

απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ εθ κέξνπο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηεο Αιβαλίαο,   ράξε ζηα 



νπνία ε Αιβαλία ήηαλ κηα απφ ηηο ιίγεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε κε ζεηηθή αλάπηπμε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, σζηφζν, πξφζζεζε φηη  ην παγθφζκην νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ θέξλεη λέεο πξνθιήζεηο γηα ηηο εγρψξηεο νηθνλνκίεο, αλαθέξνληαο ηνλ ηνκέα 

ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ην νπνίν ζε νξηζκέλεο ρψξεο ήηαλ θαη 

παξακέλεη πςειφ πξηλ θαη κεηά ηελ θξίζε. Ο θ. Μπει ζπλέζηεζε ζηελ αιβαληθή 

θπβέξλεζε λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ ειιεηκκάησλ, ηε δηαηήξεζε ελφο 

ζηαζεξνχ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αλαδηάξζξσζε νξηζκέλσλ ηνκέσλ ηεο 

νηθνλνκίαο. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Ρηληβάλ Μπφληε εμήξε ηηο επηδφζεηο ηεο 

αιβαληθήο νηθνλνκίαο θαηά ην πνιχ δχζθνιν γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία έηνο 2009, 

ελψ ν Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο επηζήκαλε ηελ αλάγθε κείσζεο ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε θαιή θαηάζηαζε θαη ε πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο αιβαληθήο νηθνλνκίαο. 

 

Σν ΔΝΣ αληηηίζεηαη ζηε θνξνινγηθή ακλεζηία 

Σελ αληίζεζή ηνπ ζηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθδήισζε ζηηο 8 

Μαξηίνπ η.ε. θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο, ε απνζηνιή 

ηνπ ΓΝΣ ζηα Σίξαλα. Σν ΓΝΣ, είλαη θαη, αξρήλ αληίζεην κε ηελ πξσηνβνπιία απηή ηεο 

θπβέξλεζεο, δηφηη παξαβηάδεη ηηο αξρέο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ζηελ νπζία βνεζά ηε 

θνξνδηαθπγή. ε πεξίπησζε φκσο πνπ ε θπβέξλεζε πξνρσξήζεη ζηα κέηξα θνξνινγηθήο 

ακλεζηίαο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα νθεηιέο πξνεγνχκελσλ εηψλ, ην ΓΝΣ ζπληζηά ζηελ 

θπβέξλεζε πξνζνρή ζηνλ αξηζκφ εθείλσλ πνπ ζα επσθειεζνχλ.Σν ΓΝΣ ζπληζηά ζηελ 

αιβαληθή θπβέξλεζε λα κεηψζεη θαηά 600 εθ. δνιάξηα ηηο δεκφζηεο δαπάλεο, σο 

κνλφδξνκν γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηεο ρψξαο. χκθσλα κε 

δεκνζηεχκαηα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ ζηηο 19 Μαξηίνπ η.ε. Δπίζεο, ην ΓΝΣ ζπληζηά ε 

αχμεζε ζηνπο  κηζζνχο θαη ζηηο ζπληάμεηο λα κελ μεπεξλά ηελ αχμεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ. Δμάιινπ, ζε ζπλάληεζε κε ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο Αιβαλίαο θ. αιί 

Μπεξίζα, ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΓΝΣ ζηελ Αιβαλία θ.  Γθέξβηλ Μπέιι ζηηο 5 Μαξηίνπ 

η.ε., ηνλίζηεθε φηη ε αιβαληθή θπβέξλεζε πξνηίζεηαη λα ζπλερίζεη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

καθξννηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαζψο θαη λα 

απμήζεη ηηο εγρψξηεο  θαη μέλεο επελδχζεηο 

 

Ειιάδα θαη Ιηαιία πξώηεο ζηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ, πξνέξρεηαη απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία. Σν 26% θαη 

πιένλ ησλ αιβαληθψλ νηθνγελεηψλ δειψλνπλ φηη έρνπλ κέιε ηνπο πνπ εξγάδνληαη σο 

κεηαλάζηεο ζην εμσηεξηθφ, ελψ ην 60% απφ ηηο νηθνγέλεηεο απηέο δέρνληαη εκβάζκαηα 

απφ ηνπο κεηαλάζηεο. Απφ ηελ Διιάδα θαη Ηηαιία καδί, έξρεηαη ζηελ Αιβαλία ην 90% 

πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ εκβαζκάησλ. Μνινλφηη ζηελ Διιάδα βξίζθνληαη νη 

πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο, ε Ηηαιία θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε κε 55% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εκβαζκάησλ, ελψ ε Διιάδα έξρεηαη δεχηεξε κε 36% ηνπ ζπλφινπ ησλ εκβαζκάησλ. ε 

δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Shqip ζηηο 18 Μαξηίνπ η.ε., αλαθέξεηαη φηη ε αμία ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ ην 2009, ήηαλ ε ρακειφηεξε απφ ην 2005. πγθεθξηκέλα, 

πέξπζη νη αιβαλνί έζηεηιαλ εκβάζκαηα χςνπο 799 εθ. Δπξψ, δειαδή ιηγφηεξα θαηα 

6,5% ζε ζχγθξηζε κε ην 2008.  

 

 



Μείσζε ηεο αμίαο εμαγσγώλ ηεο Αιβαλίαο πξνο ηελ Ειιάδα  

Μείσζε ηεο αμίαο εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο πξνο ηελ Διιάδα θαηά 23% ζεκεηψζεθε ην 

ην 2009, ζε ζρέζε κε ην 2008, σζηφζν  νη εμαγσγέο αιβαληθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα 

απμήζεθαλ απφ 495 εθ. ιέθ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008  ζηα 535 εθαη. ιεθ ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2009.  Ζ ζπλνιηθή αμία εμαγσγψλ πξνο ηελ Διιάδα ην 2009 αλήιζε ζηα 7,6 δηο Λέθ 

έλαληη 9,9 δηο Λέθ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Οη ζπλέπεηεο ηεο 

κείσζεο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Διιάδα, έγηλαλ ηδηαίηεξα αηζζεηέο ζηνλ 

ηνκέα έλδπζεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαιινπξγίαο, ελψ ε πεξηνρή πνπ έρεη ππνζηεί ηε 

κεγαιχηεξε δεκία είλαη ε Κνξπηζά, απφ ηελ νπνία ε Διιάδα αγνξάδεη ππνδήκαηα θαη 

ελδχκαηα, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ αιαβληθνχ Σχπνπ ζηηο 2 Μαξηίνπ η.ε. 

Δμάιινπ νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο Διιάδαο - Αιβαλίαο ζεκείσζαλ ειαθξά πηψζε ηνλ 

πξψην κήλα ηνπ 2010 (5,355 δηο ιεθ) ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 (5,415 δηο 

ιεθ). Αληίζεηα,  

 

EBRD: Η θξίζε ζηελ Ειιάδα ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη θαη  ηελ Αιβαλία 

Ζ θξίζε ζηελ Διιάδα κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο θαη ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο, ηδίσο ζηελ 

Αιβαλία, ιφγσ ηνπ αξηζκνχ ησλ αιβαλψλ κεηαλαζηψλ πνπ δνπλ ζηελ Διιάδα θαη ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνχ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ θαη ηξαπεδψλ ζηελ Αιβαλία, ζχκθσλα κε ηνλ 

νηθνλνκνιφγν ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (EBRD) θ. 

Peter Sanfey, ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζηελ αιβαλφθσλε εθπνκπή ηνπ ΒΒC ζηηο 9 Μαξηίνπ 

η.ε.. χκθσλα κε ηνλ θ. Sanfey, ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε, έπιεμε ιηγφηεξν ηελ 

Αιβαλία αθελφο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε αιβαληθή νηθνλνκία δελ έρεη αθφκε εληαρζεί 

πιήξσο ζηε δηεζλή θαη πεξηθεξεηαθή αγνξά ζε ζρέζε κε νηθνλνκίεο άιισλ ρσξψλ, θαη 

αθ΄ εηαίξνπ επεηδή ηα ηειεπηαία 10-15 ρξφληα, αθνινχζεζε πξνζεθηηθή καθξνπξφζεζκε 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή. Δμάιινπ ζηηο 10 Μαξηίνπ η.ε., ε εθεκεξίδα  έθνπιη δεκνζίεπζε 

άξζξν ηνπ πξψελ  Πξφεδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο θ. Ρεηδέπ Μετληάλη. Ο 

νπνίνο επεζήκαλε φηη απφ ηελ θξίζε θηλδπλεχνπλ θαη άιιεο ρψξεο φπσο ε Πνξηνγαιία, ε 

Ηζπαλία θαη ε Ηηαιία νη νπνίεο έρνπλ δαλεηζηεί φπσο ε Διιάδα θαη ηνλίδεη,  φηη ηα 

πξφζθαηα κέηξα ηεο θπβέξλεζεο ζα έρνπλ θνηλσληθέο επηπηψζεηο ζηε ρψξα. Δπίζεο ζηηο  

8 Μαξηίνπ εθεκεξίδα Shqip, δεκνζίεπζε άξζξν ηνπ βνπιεπηή ηνπ νζηαιηζηηθνχ 

Κφκκαηνο θαη πξψελ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θ. Αξκπέλ Μάιατ κε ηίηιν: «Ζ θξίζε ηεο 

Διιάδαο, θξίζε κηαο γεηηνληθήο ρψξαο», ζην νπνίν, αθνχ αλαθέξεη φηη ε θξίζε ζηελ 

Διιάδα ζα έρεη επηπηψζεηο ζηελ Αιβαλία, ιφγσ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

αληαιιαγψλ θαη επελδχζεσλ, εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε ηειεπηαία ε 

ειιεληθή θπβέξλεζε, κπνξεί βξαρππξφζεζκα λα είλαη επίπνλα, καθξνπξφζεζκα, φκσο, 

ζα θέξνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα, ζπλεπψο ηα κέηξα απηά ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζεηηθά θαη 

γηα ηνπο κεηαλάζηεο ζε καθξνπξφζεζκε βάζε. Δπηπιένλ, ζηηο  9 Μαξηίνπ η.ε  ν 

αιαβληθφα Σχπνο, αλαθέξζεθε ζε δηάθνξα άξζξα ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο Διιάδαο 

θαη ζηε ζπλάληεζε ηνπ έιιελα Πξσζππνπξγνχ κε ηνλ Πξφεδξν ησλ ΖΠΑ θ. Οκπάκα. Ζ 

εθεκεξίδα Αικπάληα αλαδεκνζίεπζε άξζξν ηνπ θ. Δκξέ Νηειηβέιη, ηνπξθηθήο 

ππεθνφηεηαο, γηα ην πεξηνδηθφ Forbes κε ηίηιν ΄΄Ο θίλδπλνο ηεο δηάδνζεο ηεο ειιεληθήο 

θξίζεο΄΄, ελψ ε νη δεκνζίεπζε άξζξν ηνπ Robert J. Samuelson κε ηίηιν ΄΄Ζ αιεζηλή 

ειιεληθή ηξαγσδία΄΄. Αθφκε, ε Παλνξάκα δεκνζίεπζε  δειψζεηο ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο, θ. Γηψξγνπ Πξνβφπνπινπ κε ηίηιν ΄΄Ζ Διιάδα ζα μεπεξάζεη απφ 

κφλε ηεο ηελ θξίζε΄΄, ελψ αλαθέξζεθε θαη ζηε ζπλάληεζε ηνπ έιιελα Πξσζππνπξγνχ, 

κε ηνλ Πξφεδξν Οκπάκα.. Δπίζεο ε Tirana Observer δεκνζίεπζε άξζξν κε ηίηιν, κε  



ηίηιν ΄΄Ο Παπαλδξένπ ζηηο ΖΠΑ, ε Αζήλα «βξάδεη» απφ δηακαξηπξίεο΄΄ θαη ε νη η 

άξζξν κε ηίηιν ΄΄Ο Παπαλδξένπ ζήκεξα ζην Λεπθφ Οίθν, ζπλάληεζε κε ηνλ Οκπάκα΄΄., 

ελψ ε Ρεπνπκπιίθα δεκνζίεπζε  άξζξν κε ηίηιν ΄΄ Ζ Διιάδα ζπλερίδεη λα βξάδεη απφ ηηο 

απεξγίεο΄΄ θαη  Γθαδέηα θηπηάξε άξζξν κε ηίηιν ΄΄Ο Παπαλδξένπ ζηηο ΖΠΑ, ε Διιάδα 

ζε δηακαξηπξίεο΄΄. 

 

ηόρνο ηα 1 δηο δνιάξηα νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο Σνπξθίαο – Αιβαλίαο.  

Ζ Σνπξθία ζηνρεχεη λα αλέιζνπλ νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ηεο κε ηελ Αιβαλία, ζην 

χςνο ηνπ 1 δηο δνιαξίσλ,  φπσο αλαθνηλψζεθε ζην πιαίζην ηεο ζπλάληεζεο ζηελ 

Άγθπξα ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Αιβαλίαο θ. Ρεηδέπ Σαγίπ Δξληνγάλ κε ηελ πξφεδξν ηνπ 

αιβαληθνχ Κνηλνβνπιίνπ θα Γηνδεθίλα Σνπάιιη, ζηηο 9 Μαξηίνπ η.ε., χκθσλα κε ηελ 

αλαθνίλσζε ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ ηνπ αιβαληθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ν θ. Δξληνγάλ ζπλεράξε 

θαη επραξίζηεζε ηελ θα Σνπάιιη γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε δηεζλή ζπλάληεζε κε ζέκα 

΄΄Σα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ ζπλδένπλ ηελ Αλαηνιή κε ηελ Γχζε΄΄, ελψ ηφληζε επίζεο 

φηη ε Σνπξθία θαη ε θπβέξλεζή ηνπ αθηεξψλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ ζην 

δήηεκα ηεο πξνψζεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ.  ηηο 10 Μαξηίνπ, ε θα Σνπάιιη 

είρε ζπλάληεζε κε ηνλ ηνχξθν Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Ακπληνπιά Γθηνχι,  

 

Επίζθεςε ΤΠΕΞ Μέηα ζηε εξβία  

Ο αληηπξφεδξνο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο θαη ΤΠΔΞ ηεο Αιβαλίαο θ. Ηιίξ Μέηα 

πξαγκαηνπνίεζε δηήκεξε επίζεκε επίζθεςε ζηε εξβία ζηηο 11 Μαξηίνπ η.ε., , ε νπνία, 

ραξαθηεξίζηεθε  σο ηζηνξηθή απφ ηνλ αιβαληθφ Σχπν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο 

ηνπ ζηε εξβία ν θ. Μέηα, εθηφο ηνπ ΤΠΔΞ ηεο εξβίαο θ. Βνπθ Γέξεκηηο, 

πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεηο θαη κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο εξβίαο θ. 

Μπφξηο Σάληηηο, ηνλ αληηπξφεδξν θαη Τπνπξγφ Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο θ. Μπφδληηεξ 

Γθέιηηο, ηνλ αληηπξφεδξν θαη Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ  θ. Ίβηηζα Νηάζηηο, θαζψο θαη κε 

εθπξνζψπνπο ηεο αιβαληθήο θνηλφηεηαο ζηε εξβία.  

 

Επίζθεςε ΤΠΕΞ Μέηα ζηηο ΗΠΑ  

Δπίζθεςε ζηηο ΖΠΑ πξαγκαηνπνίεζε ν αληηπξφεδξνο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο θαη 

ΤΠΔΞ ηεο Αιβαλίαο θ. Ηιίξ Μέηα, ζηηο 19  Μαξηίνπ η.ε., Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξακνλήο ηνπ ζηηο ΖΠΑ ν θ.  Μέηα πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεηο κε γεξνπζηαζηέο, κε 

ηνλ εηδηθφ εθπξφζσπν ηεο θ. Υίιαξη Κιίληνλ γηα ηελ Δπξαζία θ. Ρίηζαξλη 

Μφξληλγθζηαξ, θαη  κε ηνλ αλαπιεξσηή ΤΠΔΞ ησλ ΖΠΑ, θ. Σδέηκο ηάηλκπεξγθ.. 

Δξσηεζείο ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ δηέξρεηαη ε Αιβαλία, 

ν θ. Μέηα επαλέιαβε ηα γλσζηά επηρεηξήκαηα ηεο πιεηνςεθίαο ζρεηηθά κε ηα αηηήκαηα 

ηεο αληηπνιίηεπζεο. Ο θ. Μέηα δήισζε φκσο φηη απηά πξέπεη λα εηδσζνχλ κε ξεαιηζηηθφ 

κάηη, θαζψο κφιηο 20 ρξφληα πξηλ ε Αιβαλία ήηαλ ε Βφξεηα Κνξέα ηεο Δπξψπεο θαη δελ 

είλαη εχθνιν φινη νη πνιηηηθνί λα ζεβαζηνχλ ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ. Ο θ. Μέηα 

αλαθέξζεθε ζηελ πξφζθαηε επίζθεςή ηνπ ζηε εξβία, δειψλνληαο φηη ε αλεμαξηεζία 

ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ είλαη ακεηάθιεηε θαη ηνλίδνληαο φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηεο 

Αιβαλίαο θαη ηεο εξβίαο έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ επίηεπμε κηαο ζηαζεξήο 

εηξήλεο ζηα Βαιθάληα 

 

 

 



Επίζθεςε ηνπ Τπνπξγνύ Εμσηεξηθώλ ηεο Αιβαλίαο. θ. Ιιίξ Μέηα ζηε Κξναηία  

Δπίζεκε επίζθεςε ζηελ Κξναηία πξαγκαηνπνίεζε ζηηο 28 Μαξηίνπ η.ε., ν αληηπξφεδξνο 

ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο θαη ΤΠΔΞ ηεο Αιβαλίαο, θ. Ηιίξ Μέηα, κεηά απφ πξφζθιεζε 

ηνπ “Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ θαη Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο” ηεο Κξναηίαο θ. Γθφξληαλ 

Γηαληξφθνβηηο. Οη εκπνξηθέο αληαιιαγέο, ν Σνπξηζκφο, ε Δλέξγεηα, ε Δθπαίδεπζε, ν 

Πνιηηηζκφο θαη νη Τπνδνκέο είλαη κεξηθνί απφ ηνπο ηνκείο αλάπηπμεο ησλ δηκεξψλ 

ζρέζεσλ ησλ δχν ρσξψλ, ελψ ζεκαληηθή ζεσξήζεθε απφ ηνλ αιβαληθφ Σχπν, ε 

ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ πλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Γηπισκαηηθψλ Αθαδεκηψλ ησλ 

δχν ρσξψλ, θαζψο θαη ε αληαιιαγή εκπεηξίαο ζηηο δηαδηθαζίεο έληαμεο ζηελ ΔΔ.    

 

Επίζθεςε ζηα Σίξαλα ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ Επξ. Κνηλνβνπιίνπ 

Σα Σίξαλα επηζθέθζεθε ζηηο 31 Μαξηίνπ η.ε., ν αληηπξφεδξνο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θ. Σδηνβάλη Πηηέια, ν νπνίνο ηελ 1
ε
 Απξηιίνπ πξαγκαηνπνίεζε  

ζπλάληεζε θαη κε ηνλ αιβαλφ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, θ. Μπακίξ Σφπη.  

 

Ο Πξσζππνπξγόο θ. αιί  Μπεξίζα δέρζεθε ηνλ ΓΓ ηνπ ειιεληθνύ ΤΠΕΞ 

Σνλ ΓΓ ηνπ ειιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, πξέζβε θ. Ησάλλε-Αιέμην Εέπν, 

δέρζεθε ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ Γελ. Γξακκαηέα ηνπ ειιεληθνχ ΤΠΔΞ, ζηε δηεζλή νκάδα δηπισκαηψλ θαη 

πξνζσπηθνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηεί επηζθέςεηο δηαβνπιεχζεσλ, ζην πιαίζην ηνπ 

ζρεδίνπ γηα ηε ράξαμε ηνπ λένπ δφγκαηνο ηνπ ΝΑΣΟ. Ο θ. Μπεξίζα, επραξίζηεζε ηνλ 

εθπξφζσπν  ηνπ ειιεληθνχ ΤΠΔΞ, γηα ηελ εμαηξεηηθή ππνζηήξημε πνπ παξείρε ε Διιάδα 

πξνο ηελ Αιβαλία ηφζν ζηελ έληαμή ηεο ζην ΝΑΣΟ φζν θαη ζηελ πνξεία ηεο πξνο ηελ 

έληαμε ζηελ Δ.Δ. αιιά θαη ζηε δηαδηθαζία θηιειεπζεξνπνίεζεο ησλ ζεσξήζεσλ. Ο θ. 

Εέπνο, ζπλερίδεη επραξίζηεζε ηνλ αιβαλφ Πξσζππνπξγφ  γηα ηε ζεξκή ππνδνρή, ηνπ θαη 

κεηαβίβαζε ηνπο εγθάξδηνπο ραηξεηηζκνχο ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Διιάδνο, θ. Γ. 

Παπαλδξένπ ελψ ηνλ ελεκέξσζε γηα ηελ απνζηνιή ηεο νκάδαο εξγαζίαο ζηελ νπνία 

κεηέρεη. Ο θ.  Μπεξίζα, ραξαθηήξηζε εμαηξεηηθά ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ λένπ ζηξαηεγηθνχ δφγκαηνο γηα κηα απνηειεζκαηηθή πκκαρία, ηθαλή λα 

αληεπεμέιζεη ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ 21
νπ

 αηψλα θαη επαλέιαβε ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηεο 

Αιβαλίαο, σο λένπ κέινπο ηνπ ΝΑΣΟ, λα πξνζθέξεη ηε ζπκβνιή ηεο ηφζν ζηελ 

θαηάξηηζε ηνπ λένπ δφγκαηνο φζν θαη ζηε ζπλέρηζε ηεο ππνζηήξημήο ηεο πξνο φιεο ηηο 

δηεζλείο εηξελεπηηθέο απνζηνιέο ηεο πκκαρίαο. ηε ζπλάληεζε, ζπδεηήζεθαλ θαη νη 

δηκεξείο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ, θαη εθθξάζηεθε ε απφιπηε απνθαζηζηηθφηεηα θαη 

δέζκεπζε ησλ δχν θπβεξλήζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ άξηζησλ ζρέζεσλ ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο. ην πιαίζην απηφ, ν θ.  Μπεξίζα ραξαθηήξηζε εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ηελ 

νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία κε ηελ Διιάδα, εηδηθφηεξα ηηο κεγάιεο θαη πεηπρεκέλεο 

ειιεληθέο επελδχζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Αιβαλία θαη ζην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο, 

εμέθξαζε ζηνλ θ. Εέπν ηελ επηζπκία ηνπ λα δερζεί ζηα Σίξαλα ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο 

Διιάδνο θ. Γ. Παπαλδξένπ.  

 

Τπόζεζε πξώελ βνπιεπηή Νηθνιάθ Νεξάληδη  

Ο ηέσο βνπιεπηήο ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο Οινθιήξσζεο θ. Νηθνιάθ Νεξάληδε, 

θξίζεθε έλνρνο απφ ηελ εηζαγγειία Σηξάλσλ γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ζα 

θιεζεί λα πιεξψζεη πξφζηηκν χςνπο 10 εθ. Λεθ. Ο θ. Νεξάληδη θαηεγνξείηαη απφ ηελ 

εηζαγγειία φηη έρεη αλάκεημε ζε 21 πεξηπηψζεηο ιαζξεκπνξίνπ πξντφλησλ πνπ εηζάγεη ε 



εηαηξεία ηνπ απφ ηελ Διιάδα, απφ ηελ νπνία ην θξάηνο ππέζηε δεκία 13.664.000 Λεθ 

(πεξίπνπ 98.500 επξψ). χκθσλα κε ηελ εηζαγγειία, απφ ην 2001 κέρξη ην 2004 ν θ. 

Νεξάληδη είρε δηαθηλήζεη δηάθνξα ιαζξαία πξντφληα, φπσο θαζέηεο, θσηνγξαθηθά 

άικπνπκ θαη CD. Ζ εηζαγγειία αλαθέξεη φηη ηα ειιεληθά ηεισλεία έρνπλ μεθηλήζεη 

έξεπλεο θαηά ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο ΄΄Salcofot΄΄, ελψ γηα ηε ζρεηηθή έξεπλα δεηήζεθε 

θαη ε ζπλδξνκή ησλ αιβαληθψλ ηεισλείσλ. Απφ ηελ έξεπλα ήιζαλ ζην θσο 21 

πεξηπηψζεηο, ζχκθσλα κε ηα παξαζηαηηθά ηεο εηαηξείαο, φπνπ πξντφληα ηεο εηζήρζεζαλ 

ζηελ Αιβαλία ρσξίο λα εθηεισληζηνχλ.      

 

 


