
 
Σύσταση Εθνικού Φορέα Πυρηνικής Ενέργειας (ΑΚΟΒ)  
Τη δηµιουργία πυρηνικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας, αποφάσισε η 
αλβανική κυβέρνηση στη συνεδρίασή του Υπουργικού Συµβουλίου της 20ης  Ιανουαρίου 
τ.ε.  στην οποία  αποφάσισε και τη σύσταση του Εθνικού Φορέα Πυρηνικής Ενέργειας 
(ΑΚΟΒ), ο οποίος θα υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό της χώρας, και θα έχει ως 
βασικές αρµοδιότητες, την κατάρτιση ενός πλήρους νοµικού πλαισίου πάνω στο οποίο 
θα στηριχθεί το πυρηνικό πρόγραµµα της χώρας, τη δηµιουργία της αντίστοιχης 
υποδοµής, την επιλογή της τοποθεσίας όπου θα ανεγερθεί ο σταθµός, την επιλογή του 
κατάλληλου προσωπικού και την εκπαίδευσή του, την αποδοχή προσφορών για την 
κατασκευή του σταθµού, την ενηµέρωση του πληθυσµού για το πρόγραµµα κ.ά.  
Σε συνέντευξη του στην εφηµερίδα Σέκουλι, στις 21 Ιανουαρίου τ.ε., ο κ. Νίκο Τσιβίτσι, 
υπεύθυνος του Κέντρου Πυρηνικής Φυσικής, αναφέρθηκε στα οφέλη και τους κινδύνους 
που µπορεί να προκύψουν από την κατασκευή ενός πυρηνικού σταθµού παραγωγής 
Ενέργειας. Ο κ. Τσιβίτσι δήλωσε, µεταξύ άλλων, ότι η απόφαση της κυβέρνησης να 
κατασκευάσει το σταθµό αυτό, είναι µια απόφαση οικονοµικού χαρακτήρα, που 
λαµβάνει υπόψη την κατάσταση και τις δυσκολίες της ενεργειακής αγοράς στην περιοχή, 
και παράλληλα µια πολιτική απόφαση. Ο κ Τσιβίτσι ωστόσο, επεσήµανε ότι στην 
Αλβανία δεν υπάρχουν εµπειρογνώµονες σε αυτόν τον τοµέα. 
 Στην απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης για σύσταση Εθνικού Φορέα για τον 
Πυρηνικό Σταθµό ΑΚΟΒ, αντιτάχθηκε το Σοσιαλιστικό Κόµµα, µε σχετική ανακοίνωση 
του βουλευτή του, κ. Σαϊµίρ Ταχίρι στις 24 Ιανουαρίου τ.ε., ο οποίος ισχυρίστηκε ότι 
πρόκειται για µία ακόµη προσπάθεια του κ. Μπερίσα να δηµιουργήσει θόρυβο και να 
αποπροσανατολίσει την κοινή γνώµη από το βασικό αίτηµα της αντιπολίτευσης που είναι 
το άνοιγµα των καλπών. Για τον πυρηνικό σταθµό, δήλωσε ο κ. Ταχίρι, θα πρέπει να 
αποφασίσουν οι ίδιοι οι αλβανοί πολίτες µέσω δηµοψηφίσµατος.  
 
Άγονος ο ∆ιεθνής διαγωνισµός  για την κατασκευή του Υ/Η σταθµού Σκαβίτσας 
Την αποτυχία του διεθνούς διαγωνισµού για την κατασκευή του Υδροηλεκτρικού 
σταθµού Σκαβίτσας επί του ∆ρίνου ποταµού στη Βόρεια Αλβανία, µε το καθεστώς 
εκχώρησης δικαιωµάτων,  ανακοίνωσε επισήµως το Υπουργείο Οικονοµίας, Εµπορίου 
και Ενέργειας της Αλβανίας, στις 24 Ιανουαρίου τ.ε. Ο διαγωνισµός απέτυχε, διότι καµία 
ξένη εταιρεία δεν εξεδήλωσε ενδιαφέρον για το έργο.  
 
∆ιεθνής διαγωνισµός για την πώληση της Albpetrol  
Το Φεβρουάριο, αναµένεται η προκήρυξη ∆ιεθνούς διαγωνισµού για την πώληση της 
κρατικής εταιρείας εξόρυξης πετρελαίου Albpetrol. Η Albpetrol κατέχει άδεια 
απεριόριστου χρόνου εκµετάλλευσης κοιτασµάτων πετρελαίου, απασχολεί σήµερα 3.800 
υπαλλήλους, το 2008 εξόρυξε 215 χιλ. τόνους πετρελαίου σε σύγκριση µε 350 χιλ. 
τόνους που εξόρυξε το 2004, ενώ το κεφάλαιό της υπολογίζεται σε 75 εκ. Ευρώ.  
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Εξαγωγές Ηλεκτρικού Ρεύµατος 
∆ύο Ελβετικές και µία Σερβική εταιρεία αναδείχθηκαν νικητές του ∆ιαγωνισµού 
πώλησης 200 εκ. ΚW τον Φεβρουάριο τ.ε., ο οποίος διεξήχθη από την KESH στις 27 
Ιανουαρίου τ.ε. Η τιµή πώλησης κυµαίνεται στα 45 µε 50 Ευρώ για κάθε MW, σύµφωνα 
µε δηλώσεις του ∆ιευθυντή της KESH κ. Μουχάρεµ Στόικου. Σύµφωνα µε τον κ. 
Στόικου, η KESH εισπράττει 10 εκ. Ευρώ το µήνα, από την εξαγωγή ηλεκτρικής 
Ενέργειας. 
  
Προς ιδιωτικοποίηση και η KESH 
Στην ιδιωτικοποίηση και της Αλβανικής Κρατικής Εταιρείας Παραγωγής Ηλεκτρισµού 
(KESH), προσανατολίζεται η αλβανική κυβέρνηση, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα την 
Κυριακή 31 Ιανουαρίου τ.ε., Μετά από το διαχωρισµό της KESH (κλάδος παραγωγής) 
από την εταιρεία διανοµής OSSH η οποία έχει ήδη ιδιωτικοποιηθεί, η KESH έχει 
µετατραπεί σε κερδοφόρα εταιρεία, µε τα κέρδη από την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,  
να ανέρχονται για έτος 2009 στα 25 εκ. Ευρώ, και να αναµένεται να διπλασιαστούν το 
2010.  
 
Στην Bechtel-Enka και το τµήµα του Κοσυφοπεδίου, του αυτοκινητόδροµου 
«∆υρράχιο-Κοσυφοπέδιο» 
Σύµφωνα µε δήλωση του «Υπουργού Τηλεπικοινωνιών και Μεταφορών του 
Κοσσυφοπεδίου», κ. Φατµίρ Λίµαϊ, η κοινοπραξία ΄΄Bechtel-Enká́  επελέγη για την 
κατασκευή της εθνικής οδού «Βερµίτς-Μερντάρε» η οποία θα συνδέει το Κοσσυφοπέδιο 
µε την Αλβανία ως συνέχεια του οδικού άξονα «∆υρράχιο-Κούκες». Η κυβέρνηση του 
Κοσσυφοπεδίου δεν ανακοίνωσε το κόστος των έργων, αλλά, σύµφωνα µε 
δηµοσιογραφικές πληροφορίες, η νέα οδός θα περιλαµβάνει µερικές σήραγγες και 
αναµένεται να κοστίσει από 600 εκατ. µέχρι και 1 δις Ευρώ.. Σηµειώνεται ότι η εταιρεία 
Bechtel-Enka, εκτελεί τις εργασίες στο τµήµα «Ρεσέν-Καλιµάς», του Άξονα «∆υρράχιο-
Κούκες-Κοσσυφοπέδιο», τον οποίο πολλά αλβανικά Μ.Μ.Ε. αποκαλούν ΄΄πατριωτκό 
δρόµο΄΄, µιας και ενώνει την Αλβανία µε το Κόσοβο. Ο ολοκληρωµένος Άξονας 
«∆υρράχιο-Κόσοβο», θα ενώσει το λιµάνι του ∆υρραχίου µε τον ευρωπαϊκό Οδικό 
Άξονα 10 ο οποίος διέρχεται από τη Σερβία.  
 
Αµερικανικές αντιδράσεις για το διαγωνισµό προµήθειας ελικοπτέρων 
Με αγωγή και µηνύσεις αντέδρασε η αµερικανική εταιρεία ΄΄Sikorsky International 
Operationś́  για την κατακύρωση στον γαλλο-γερµανικό όµιλο ΄΄Eurocopteŕ́ , του 
διαγωνισµού για την αγορά από την Αλβανία, 17 ελικοπτέρων αξίας 11 δις Λεκ (περίπου 
80 εκ. Ευρώ) στο πλαίσιο της προσχώρησής της στο ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη 
διάρκεια αυτών των διαδικασιών υπήρξαν νοµικές παρατυπίες. Η ανακοίνωση της 
επιλογής από την αλβανική κυβέρνηση της γαλλο-γερµανικής εταιρείας για την αγορά 
των 17 νέων ελικοπτέρων, ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας 
κ. Σαλί Μπερίσα στις 11 ∆εκεµβρίου του περασµένου έτους (βλ. δελτίο µας µηνός 
∆εκεµβρίου).      
 
 
 



Αύξηση των ιδιωτικών ασφαλιστικών συµβολαίων το 2009 
Σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσίευσε η Εποπτεύουσα Αρχή Χρηµατοοικονοµικών 
Συναλλαγών (FSA), την τρίτη εβδοµάδα Ιανουαρίου 2009,  τα ασφαλιστικά συµβόλαια 
συνολικά, σηµείωσαν αύξηση της τάξεως του 34,43%  το 2009, σε σχέση µε το 
προηγούµενο έτος, ενώ µόνο τα συµβόλαια εκτός του κλάδου ζωής αυξήθηκαν κατά 
16,23% σε σχέση µε το 2008. Επίσης, το 35,15% του τζίρου καταγράφηκε στις 
ασφάλειες πυρός και συναφών κινδύνων, οι οποίες σηµείωσαν 8,91% αύξηση των 
συµβολαίων.  
 
Αύξηση συµβολαίων των ιδιωτικών συντάξεων 
Αύξηση κατά 14,71% σηµειώθηκε στην αγορά συνταξιοδοτικών προγραµµάτων, το 2009 
σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσίευσε η Εποπτεύουσα 
Αρχή Χρηµατοοικονοµικών Συναλλαγών (FSA), την τρίτη εβδοµάδα Ιανουαρίου 2009. 
Το σηµαντικότερο γεγονός για αυτή την αγορά για το 2009, αφορά στην ψήφιση του 
νέου νόµου για τις ιδιωτικές συντάξεις, ο οποίος ενισχύει το υπάρχον συνταξιοδοτικό 
σύστηµα.  
 
Κοινά πακέτα τουριστικών προσφορών από Αλβανία, Βοσνία και Μαυροβούνιο 
Σχέδιο έργου το οποίο χρηµατοδοτεί η περιφέρεια Μάρκε στην Ιταλία, το Εµπορικό 
Επιµελητήριο ∆υρραχίου και τουριστικοί φορείς από την Αλβανία, τη Βοσνία και το 
Μαυροβούνιο, έχει ως στόχο τη δηµιουργία κοινού «πακέτου» τουριστικών προσφορών 
µε την επωνυµία ΄΄Adrion΄΄, το οποίο θα προσφέρεται από τουριστικά γραφεία των τριών 
χωρών και θα προβάλει τις τουριστικές αξίες των ακτών του Ιονίου και της Αδριατικής.  
 
Τουρκικό νοσοκοµείο στα Τίρανα 
Πραγµατοποιήθηκαν στα Τίρανα, τα εγκαίνια του νέου ιδιωτικού νοσοκοµείου 
΄΄Universal Hospital Tiraná́, τουρκικών συµφερόντων, το οποίο καλύπτει έκταση 19 
στρεµµάτων και θα παρέχει υπηρεσίες σε ασθενείς σε 34 ειδικότητες. Το ιδιωτικό 
νοσοκοµείο, το οποίο  αποτελεί µέλος του ΄΄Universal Hospital Grouṕ́ το οποίο αριθµεί 
110 νοσοκοµεία σε διάφορες  χώρες, διαθέτει 120 δωµάτια και 5 αίθουσες χειρουργικών 
επεµβάσεων, και αποτελεί  επένδυση της τουρκικής Ege Sallek και της αλβανικής 
Deanda Demi A.E. Στα εγκαίνια του νοσοκοµείου, παρευρέθηκε ο Aντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας κ. Ιλίρ Μέτα καθώς και ο πρέσβης 
της Τουρκίας στα Τίρανα. 
 
Επιδοτήσεις στον Αγροτικό τοµέα, ύψους 15 εκ. Ευρώ 
Η αλβανική Κυβέρνηση αποφάσισε στις 19 Ιανουαρίου 2010, την επιδότηση των 
αγροτών για την ανάπτυξη των καλλιεργειών τους, µε 15 εκ. Ευρώ, τα οποία θα 
διατεθούν από σχετικό λογαριασµό του Υπουργείου Γεωργίας, Τροφίµων και 
Προστασίας Καταναλωτή. Οι αγροτικές δραστηριότητες που θα επιδοτηθούν αφορούν 
στις καλλιέργειες ελαιοδέντρων, αµπέλου, οπωροφόρων δένδρων, και προϊόντων 
βιοκαλλιέργειας, για τα οποία θα διατεθούν 25.000 Ευρώ για κάθε εκτάριο. Επίσης, 
πρόκειται να επιδοτηθεί η παραγωγή γάλακτος και έξτρα παρθένου ελαιολάδου. 
Επιπλέον, προβλέπεται επιδότηση για ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. 
 
 



Πώληση εντόκων γραµµατίων από την ΚΤΑ, ύψους 17,3 δις Λεκ 
Η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών της 
Αλβανίας, ανακοίνωσε στις 245 Ιανουαρίου τ.ε., τη δηµοπρασία έντοκων γραµµατίων 
ύψους 17,35 δις Λέκ, στις 2 Φεβρουαρίου τ.ε.. Τα γραµµάτια αυτά είναι τρίµηνης και 
δωδεκάµηνης διάρκειας, µε ηµεροµηνίες αποπληρωµής, στις 3 Φεβρουαρίου 2011 ποσού 
12,765 δις Λέκ και στις 6 Μαΐου 2010, ποσού 4,580 δις Λέκ.  
 
Υπεγράφη ο νόµος για τα οικόπεδα στις παράκτιες περιοχές 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας, κ. Μπαµίρ Τόπι, υπέγραψε στις 14 
Ιανουαρίου τ.ε., το διάταγµα µε το οποίο τίθεται σε ισχύ ο νόµος για την καλλιεργήσιµη 
γη που οι κάτοχοί της πήραν από τις κρατικές γεωργικές επιχειρήσεις της εποχής του 
κοµµουνισµού, σε χωριά, κατοικηµένα κέντρα ή τουριστικές περιοχές µέχρι το 
Φεβρουάριο του 1996, µε το καθεστώς της χρησικτησίας. Ο νόµος αυτός ορίζει ότι οι 
οικογένειες που διέθεταν µε το καθεστώς της χρησικτησίας γεωργικές εκτάσεις ή 
οικόπεδα των πρώην γεωργικών επιχειρήσεων σε κατοικηµένα κέντρα ή τουριστικές 
περιοχές, θα πρέπει να τις εγκαταλείψουν και να αποζηµιωθούν µε οικόπεδα έκτασης 
300 - 750 τ.µ. σε παράκτιες περιοχές, µε το καθεστώς της ιδιοκτησίας. Εναντίον του 
νόµου αυτού, τάχθηκαν τόσο οι πρώην ιδιοκτήτες όσο και το Σοσιαλιστικό Κόµµα, το 
οποίο είχε κάνει έκκληση στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας να µην τον υπογράψει. 
Επίσης, µε ειδική εγκύκλιό της κυβερνήσεως, στις 14 Ιανουαρίου τ.ε, εξειδικεύονται οι  
τρόποι ελέγχου και επαλήθευσης των τίτλων ιδιοκτησίας και για τις καλλιεργήσιµες 
εκτάσεις των πρώην γεωργικών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές µε 
προοπτική τουριστικής ανάπτυξης.  
 
Κατεδαφίσεις κτιρίων στις ακτές του Ιονίου  
Ξεκίνησε η κατεδάφιση 30 περίπου αυθαιρέτων κτισµάτων στις ακτές του Ιονίου, στις 25 
Ιανουαρίου τ.ε.. Υπενθυµίζεται ότι πριν από τρία χρόνια οι αρχές κατεδάφισαν στο Γιαλό 
13 αυθαίρετα, γεγονός που προκάλεσε οργή στους κατοίκους και επέφερε ρήξη στις 
σχέσεις αλβανικής κυβέρνησης και Παγκόσµιας Τράπεζας, η οποία διαχειριζόταν το 
σχέδιο για την τουριστική αξιοποίηση των ακτών του Ιονίου. Για την κατεδάφιση των 
αυθαιρέτων και τη διαµόρφωση των ακτών, συνεργάστηκε και ο Φορέας Επιθεώρησης 
Κτιρίων του ∆ήµου Χιµάρας, ο επικεφαλής του οποίου δήλωσε ότι οι κάτοικοι 
συνειδητοποίησαν την προοπτική ανάπτυξης της περιοχής γι΄ αυτό και κατεδάφισαν οι 
ίδιοι τα κτίσµατα, χωρίς να χρειαστεί να παρέµβουν οι µπουλντόζες 
 
Ληστεία στο αρχείο της Επιτροπής για την Επιστροφή των Ιδιοκτησιών  
Το αρχείο της Επιτροπής για την Επιστροφή των Ιδιοκτησιών στην πόλη της Αυλώνας , 
λήστεψαν άγνωστοι, στις 6 Ιανουαρίου τ.ε., οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν να εξαφανίσουν 
µόνο 50 φακέλους που περιείχαν έγγραφα για τις ιδιοκτησίες των παραθαλάσσιων 
περιοχών της νότιας Αλβανίας.  

Επιτρέπεται πλέον, η επένδυση των εσόδων από την παραοικονοµία 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Βουλής, ενέκρινε στις 21 Ιανουαρίου τ.ε,  χωρίς συζήτηση, 
νοµοσχέδιο µε το οποίο δύνανται να νοµιµοποιηθούν όλα τα έσοδα που προέρχονται από 
άγνωστες δραστηριότητες, µε µοναδική προϋπόθεση την καταβολή φόρου 10%,  επί των 
κερδών. Πιο συγκεκριµένα,  φορολογητέα θα είναι: «Τα χρήµατα για την αύξηση 
κεφαλαίου εταιρείας που προέρχονται από πηγές εκτός της εταιρείας, τα οποία δε 



φορολογήθηκαν στο παρελθόν και που δε συνοδεύονται από επίσηµα έγγραφα τα οποία 
αποδεικνύουν την προέλευση αυτών των εσόδων». Σύµφωνα µε την πρόταση της 
κυβέρνησης, κάθε επιχειρηµατίας θα µπορεί να ιδρύσει εταιρεία και στη συνέχεια θα 
µπορεί να αυξήσει το κεφάλαιό της, χωρίς να χρειάζεται να δηλώσει από πού προήλθε η 
αύξηση του κεφαλαίου. Τα χρήµατα που προήλθαν από άγνωστες δραστηριότητες ή που 
δε φορολογήθηκαν στο παρελθόν, µετά τη φορολόγησή τους (10%), θα µπορούν να 
θεωρούνται νόµιµο κεφάλαιο.  
 
Στο 3,5% ο πληθωρισµός το ∆εκέµβριο  
Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αλβανίας (INSTAT) τα οποία 
δηµοσιεύτηκαν στις 11 Ιανουαρίου τ.ε, ο ετήσιος ρυθµός αύξησης τιµών καταναλωτή,  
το ∆εκέµβριο 2009, ανήλθε στο 3,5%, λόγω διπλασιασµού των τιµών. Τη µεγαλύτερη 
αύξηση σηµείωσαν τα λαχανικά και οι πατάτες τα οποία έχουν αυξηθεί κατά  42% τα 
δύο τελευταία χρόνια, ενώ  η τιµή του κρέατος αυξήθηκε κατά 10,6%, των άρτων και 
των φρούτων κατά 10,7%, των ιχθύων  κατά 12%, της ζάχαρης κατά 13,7%, των βιβλίων 
κατά 35% κ.ο.κ.  
 
Συνεχίζεται η υποτίµηση του αλβανικού νοµίσµατος 
Νέα υποτίµηση του αλβανικού νοµίσµατος Λεκ σε σχέση µε το Ευρώ και το ∆ολάριο, 
ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας στις 28 Ιανουαρίου τ.ε.,  σε συνέχεια 
σειράς υποτιµήσεων τους τελευταίους µήνες.  
 
Περίπλοκη η κατάσταση της αλβανικής οικονοµίας  
Η κατάσταση της αλβανικής οικονοµίας, είναι πολύ πιο περίπλοκη απ΄ ότι προσπαθεί να 
την παρουσιάσει η κυβέρνηση, σύµφωνα µε δηλώσεις του πρώην ∆ιοικητή της 
Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας κ. Σκελκίµ Τσάνι, ο οποίος επεσήµανε ότι η Αλβανία 
βρίσκεται µεταξύ δύο κινδύνων, της περαιτέρω υποτίµησης του Λεκ και πτώσης των 
εισαγωγών, αφού η αξία εισαγωγών σηµείωσε αισθητή πτώση το τελευταίο εξάµηνο, 
λόγω χαµηλής ζήτησης. 
Εξάλλου, σύµφωνα µε δηµοσίευµα της αντιπολιτευόµενης εφηµερίδας Κοριέρι, στις 5 
Ιανουαρίου τ.ε.. το 2010 αναµένεται να είναι χρονιά οικονοµικής κρίσης για την 
Αλβανία. Βασικό αίτιο αυτής της κρίσης, σύµφωνα µε την εφηµερίδα, θα είναι και οι 
αρνητικές επιδράσεις από την οικονοµική κρίση στην Ελλάδα, όπου εργάζονται πάνω 
από 700.000 αλβανοί µετανάστες. Ήδη από το 2009 οι εµπορικές ανταλλαγές της 
Αλβανίας µε τους δύο βασικούς εµπορικούς της εταίρους, την Ιταλία και την Ελλάδα, 
µειώθηκαν κατά 3%, ενώ για το 2010, αναµένεται ο προϋπολογισµός να είναι µικρότερος 
του προϋπολογισµού του 2009, και το έλλειµµα του προϋπολογισµού να αυξηθεί.  
 
 
Επιπτώσεις στην Αλβανία, από  την οικονοµική κρίση της Ελλάδος. 
Σε συνέντευξη του, στην εφηµερίδα Γκαζέτα Σκιπτάρε, την τρίτη εβδοµάδα Ιανουαρίου, 
ο βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόµµατος, οικονοµολόγος και πρώην υπουργός 
οικονοµικών της Αλβανίας κ. Αρµπέν Μάλαϊ, διαψεύδει τους ισχυρισµούς της αλβανικής 
κυβέρνησης περί ταχύρυθµης οικονοµικής ανάπτυξης, κατακρίνει την κυβέρνηση για την 
αύξηση των µισθών και συντάξεων για εκλογικούς σκοπούς και προειδοποιεί ότι «το 
πακέτο οικονοµικών µέτρων καταπολέµησης της κρίσης που υιοθέτησε η κυβέρνηση 



Παπανδρέου θα έχει επιπτώσεις και για τους αλβανούς µετανάστες. Για να θέσει υπό 
έλεγχο το έλλειµµα του προϋπολογισµού, η ελληνική κυβέρνηση θα επανεξετάσει τις 
κρατικές δαπάνες στον κοινωνικό τοµέα και τις δηµόσιες επενδύσεις».  
 
∆εν προβλέπεται αύξηση µισθών και συντάξεων το 2010 
Τέθηκε σε ισχύ, στις 21 Ιανουαρίου τ.ε, το Πλαίσιο Μακροπρόθεσµης Οικονοµικής 
Ανάπτυξης της χώρας για την περίοδο 2010-2013, το οποίο η κυβέρνηση ενέκρινε στις 
αρχές της χρονιάς. Στο Πλαίσιο, δεν προβλέπεται αύξηση των µισθών και συντάξεων για 
το 2010, λόγω των οικονοµικών δυσχερειών, ενώ η µεγαλύτερη αύξηση µισθών  
προβλέπεται για το 2013, οπότε θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές.  
 
Έκθεση Freedom House 
∆ηµοσιεύτηκε το δεύτερο δεκαήµερο Ιανουαρίου τ.ε., η  ετήσια έκθεση του οργανισµού 
΄΄Freedom Housé́, στην οποία σηµειώνεται ότι η Αλβανία έχει παραµείνει στην ίδια 
θέση µε πέρυσι, παρόλο που έχει γίνει µέλος του ΝΑΤΟ. Σε δηλώσεις του ο ∆ιευθυντής 
Μελετών της Οργάνωσης, κ. Κρίστοφερ Ουόκερ, χαρακτήρισε την Αλβανία ως εν µέρει 
ελεύθερη. Ο κ. Ουόκερ δήλωσε: «Στην έκθεση έχουµε αναφέρει µερικές από τις πιέσεις 
που η κυβέρνηση έχει ασκήσει στα Μ.Μ.Ε., πράγµα το οποίο είναι ανησυχητικό και 
ασφαλώς έχει επιπτώσεις στη διαφάνεια που είναι απαραίτητη για την καταπολέµηση της 
διαφθοράς, που είναι άλλο ένα πρόβληµα το οποίο έχουµε αναφέρει στην έκθεση». Όσον 
αφορά τις αλληλοκατηγορίες αντιπολίτευσης–πλειοψηφίας για διαφθορά, ο κ. Ουόκερ 
δήλωσε ότι η κυβέρνηση επηρεάζει ακόµη τις αποφάσεις της εισαγγελίας.  
 
Βλάβη σε αεροπλάνο της Albanian Airlines  
Βλάβη σε αεροσκάφος της εταιρείας «Albanian Airlines» σηµειώθηκε κατά τη διάρκεια 
πτήσης στις 21 Ιανουαρίου τ.ε, από τα Τίρανα για το Τορίνο, µε αποτέλεσµα την άµεση 
επιστροφή του αεροσκάφους στο αεροδρόµιο των Τιράνων. Πρόκειται για το δεύτερο 
περιστατικό σε πτήση της εταιρείας ΄΄Albanian Airlineś΄  εντός τριών ηµερών, µετά την 
προσγείωση στο αεροδρόµιο της Μπρατισλάβας, την Κυριακή 17 Ιανουαρίου τ.ε., 
αεροσκάφους της εταιρείας Air Slovakia, το οποίο εκτελούσε δροµολόγιο της αλβανικής 
εταιρείας «Albanian Airlines» µε προορισµό την Ιταλία, όταν αυτό άλλαξε την 
κατεύθυνση της πτήσης του. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα Shqip, της 18ης Ιανουαρίου τ.ε., 
δεν επρόκειτο για τεχνικό πρόβληµα, ούτε για κάποια απροσεξία, αλλά για σκόπιµη 
ενέργεια  από τους πιλότους και το υπόλοιπο προσωπικό, επειδή δεν τους είχαν 
καταβληθεί οι αποδοχές τους..   
 
Ανακοίνωση τύπου του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου για την Ελληνοαλβανική  
Συµφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες 
Σε ανακοίνωση Τύπου του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου της Αλβανικής ∆ηµοκρατίας 
στις 26 Ιανουαρίου τ.ε., γνωστοποιείται η οµόφωνη απόφαση  της συνεδρίασης  της 26ης 
Ιανουαρίου 2010, να κηρύξει ως ασυµβίβαστο µε το άρθρο 131/β του Συντάγµατος της 
Αλβανίας, το Σχέδιο Συµφωνίας που υπεγράφη µεταξύ της Αλβανικής ∆ηµοκρατίας και 
της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας για την οριοθέτηση των ζωνών της υφαλοκρηπίδας και των 
λοιπών θαλάσσιων ζωνών που τους ανήκουν, στο πλαίσιο  του διεθνούς δικαίου. Το 
Συνταγµατικό ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι στο εν λόγω Σχέδιο Συµφωνίας 
διαπιστώνονται διαδικαστικές και ουσιώδεις παραβάσεις που έρχονται σε αντίθεση µε το 



Σύνταγµα και µε την τρίτη ∆ιεθνή Σύµβαση του ΟΗΕ για το ∆ίκαιο της Θάλασσας του 
1982. 
 
Ελληνική βοήθεια για τις πληµµύρες στη Βόρεια Αλβανία 
Μεγάλη έκταση έλαβαν τα δηµοσιεύµατα του αλβανικού Τύπου, για την ελληνική 
βοήθεια προς τους πληµµυροπαθείς της Σκόδρας, µε αναφορές τόσο στις ελληνικές 
δυνάµεις ταχείας επέµβασης που έφτασαν  το Σάββατο 9 Ιανουαρίου στη Σκόδρα, 
αποτελούµενη από τέσσερα οχήµατα του Πυροσβεστικού Σώµατος µε εικοσιεννέα  
άνδρες των ειδικών δυνάµεων ταχείας επέµβασης και το σχετικό εξοπλισµό (2 λέµβους, 
19 βενζινοκίνητες και 5 ηλεκτρικές αντλίες) όσο και στην επιπλέον ανθρωπιστική 
βοήθεια, όπως τρόφιµα, φάρµακα, και ειδικό εξοπλισµό.  
Οι πληµµύρες προκλήθηκαν τόσο από τις έντονες βροχοπτώσεις του χρονικού 
διαστήµατος 3 µε 8 Ιανουαρίου τ.ε.,  όσο και από το υποχρεωτικό άνοιγµα των πυλών 
ασφαλείας των Υδροηλεκτρικών σταθµών επί του ∆ρίνου ποταµού στη Β. Αλβανία µε 
εντολή της κυβέρνησης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Κρατικής Επιχείρησης 
Ηλεκτρισµού (KESH). Στο νοµό της Λέζας, σηµειώθηκαν πληµµύρες, όχι όµως από τις 
βροχοπτώσεις, αλλά από πρωτοφανή άνοδο της στάθµης των υδάτων της Αδριατικής 
Θάλασσας. Σύµφωνα µε τους εµπειρογνώµονες, οι πληµµύρες οφείλονταν τόσο στην 
κακοκαιρία όσο και στην κακή διαχείριση των Υδροηλεκτρικών σταθµών, τόσο από τη 
σηµερινή όσο και από τις προηγούµενες κυβερνήσεις τα τελευταία 20 χρόνια.  
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, η κυβέρνηση αυτά τα χρόνια κατάργησε επιστηµονικά 
ινστιτούτα υδρο-µετεωρολογικών µελετών, πολλές φορές αγνόησε τον κανονισµό 
λειτουργίας και µέριµνας για τους Υδροηλεκτρικούς σταθµούς, επέτρεψε το κτίσιµο 
αυθαιρέτων σε σηµεία που έφραζαν την ελεύθερη ροή των υδάτων, επέτρεψε την 
αποψίλωση δασών, επέτρεψε την αλόγιστη εκµετάλλευση των ποταµών κ.α. Ο 
Πρωθυπουργός της Αλβανίας κ. Σαλί Μπερίσα δήλωσε στην έκτακτη συνεδρίαση του 
αλβανικού Κοινοβουλίου για τις πληµµύρες,  στις 18 Ιανουαρίου τ.ε., ότι οι πύλες 
ασφαλείας των Υδροηλεκτρικών σταθµών του ποταµού ∆ρίνου δεν άνοιξαν νωρίτερα, 
προκειµένου να δοθεί το χρονικό περιθώριο στους κατοίκους να εκκενώσουν την 
περιοχή και να µην υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες, και τόνισε ότι το Υπουργείο 
Ενέργειας έχει εφαρµόσει σωστά τον κανονισµό επισηµαίνοντας ότι ποτέ δεν υπήρξε 
κίνδυνος κατάρρευσης των φραγµάτων στους Υδροηλεκτρικούς σταθµούς  
Το Σοσιαλιστικό Κόµµα, δια στόµατος του Προέδρου του κ. Έντι Ράµα, δήλωσε από τη 
Σκόδρα στις 12 Ιανουαρίου τ.ε., ότι η καταστροφή ήταν συνέπεια της διαφθοράς, της 
ανικανότητας και της απληστίας της κυβέρνησης, ότι οι διαστάσεις και τα αίτια των 
πληµµύρων δεν µπορούν να αποσιωπηθούν και ζήτησε από την κυβέρνηση να 
αποζηµιώσει άµεσα µε µετρητά τους πληµµυροπαθείς. Σύµφωνα µε το Σοσιαλιστικό 
Κόµµα, η κυβέρνηση σχεδόν σταµάτησε την παραγωγή ρεύµατος στον µεγαλύτερο 
Υδροηλεκτρικό Σταθµό στη Φίερζα, κάτι που σηµαίνει ότι το νερό απλά 
συγκεντρωνόταν στη λίµνη και δεν έρεε στον ποταµό, µε µοναδικό σκοπό να εισάγει 
ρεύµα από το εξωτερικό και να δηµιουργηθούν µε τον τρόπο αυτό συνθήκες για 
διαφθορά και διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος. Στις 7 Ιανουαρίου τ.ε.,  ο Πρόεδρος του 
Σοσιαλιστικού Κόµµατος κ. Έντι Ράµα µε δηλώσεις του προς τους δηµ/φους έκανε 
έκκληση στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας Μπαµίρ Τόπι να συγκαλέσει το Συµβούλιο 
Εθνικής Ασφάλειας της Αλβανίας για να εξετάσει την κατάσταση που δηµιουργήθηκε µε 
τις πληµµύρες, ενώ παράλληλα ζήτησε από τη Γενική Εισαγγελέα κα Ίνα Ράµα να 



ξεκινήσει αµέσως ανακρίσεις για να προσδιοριστούν ευθύνες. Ο κ. Ράµα ζήτησε την 
παραίτηση του υπουργού Οικονοµίας και Ενέργειας κ. Ντριτάν Πρίφτι ή σε περίπτωση 
που αυτός δεν παραιτηθεί, να µην του επιτραπεί να διευθύνει το έργο αντιµετώπισης των 
πληµµύρων, το οποίο, σύµφωνα µε τον Ράµα, θα πρέπει να ανατεθεί σε 
εµπειρογνώµονες. Ο αντιπρόεδρος της αλβανικής κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών 
Ιλίρ Μέτα, µαζί µε τον υπουργό Οικονοµίας και Ενέργειας Ντριτάν Πρίφτι και τον 
υφυπουργό Εσωτερικών Φερντινάντ Πόνι, ενηµέρωσαν στις 7 Ιανουαρίου τ.ε τους 
εκπροσώπους του διαπιστευµένου στην Αλβανία ∆ιπλωµατικού Σώµατος για την 
κατάσταση που επικρατεί στη Βόρεια Αλβανία, καθώς και για τα µέτρα που έλαβε η 
κυβέρνηση, και ζήτησε βοήθεια από τις χώρες τους διαβεβαιώνοντας τους, ότι θα 
υπάρξει επικοινωνία, διαφάνεια και συντονισµός από πλευράς της αλβανικής 
κυβέρνησης. 
Σύµφωνα µε πηγές του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών,  θύµατα των πληµµυρών, είναι 
πάνω από 10.000 κάτοικοι στη Σκόδρα, περίπου 5.000 από τους οποίους έχουν 
εγκαταλείψει τις οικίες τους. Επίσης, έχουν πληµµυρήσει 2.649 σπίτια και 114.000 
στρέµµατα καλλιεργήσιµης γης, ενώ κινδυνεύουν 9.800 οικόσιτα ζώα. Σύµφωνα µε 
δηµοσιογραφικές πηγές, οι ζηµίες ξεπερνούν τις αντίστοιχες από την τραγωδία του 
Γκερντέτς, καθώς η ζηµία για κάθε 10 πληµµυρισµένα στρέµµατα γης υπολογίζεται στα 
2.000 Ευρώ,  
 
Βοήθεια στους πληµµυροπαθείς από την AMC      
Ο Γενικός ∆ιευθυντής της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας AMC (του οµίλου Cosmote) κ. 
Στέφανος Οκταποδάς  ανακοίνωσε χθες ότι η εταιρεία προσφέρει 50.000 ευρώ για τους 
πληµµυροπαθείς της Σκόδρας.  
 
Αποστολή βοήθειας από το ∆ήµο Αµαρουσίου 
Στις 10 Ιανουαρίου τ.ε, ο δήµαρχος Αµαρουσίου Γ. Πατούλης και ο αλβανός πρέσβης 
στην Ελλάδα Βίλι Μιναρόλλι επισκέφθηκαν τις αποθήκες του ∆ήµου Αµαρουσίου στην 
περιοχή του Αγ. Θωµά, από όπου αναχώρησε φορτηγό µε είδη πρώτης ανάγκης 
(τρόφιµα, κρεβάτια, κουβέρτες και στρώµατα) µε προορισµό τη Σκόδρα. Ο αλβανός 
πρέσβης, εξέφρασε τη συγκίνησή του για την άµεση ανταπόκριση του ∆ήµου 
Αµαρουσίου στις δύσκολες ώρες που βιώνει ο αλβανικός λαός και ευχαρίστησε τον 
δήµαρχο Αµαρουσίου για την ανθρώπινη προσφορά του.  
 
Βοήθεια στους πληµµυροπαθείς από την ελληνική µειονότητα 
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Κοριέρι, στις 15 Ιανουαρίου τ.ε.,  τα µέλη της 
ελληνικής µειονότητας στην περιοχή Αργυροκάστρου συµµετείχαν στις πρωτοβουλίες 
που έχουν αναληφθεί για ανθρωπιστική βοήθεια προς τους πληµµυροπαθείς της 
Σκόδρας. Η τοπική αυτοδιοίκηση, οι επιχειρηµατίες, η κοινότητα των κατοίκων και 
άλλοι φορείς στην περιοχή της ∆ρόπολης συγκέντρωσαν οικονοµική και υλική βοήθεια 
για τη στήριξη των πληµµυροπαθών. Σύµφωνα µε τον έπαρχο της κάτω ∆ρόπολης, 
∆ηµήτρη Μαλιούκη, µόνο η Κάτω ∆ρόπολη έχει συγκεντρώσει περίπου 200.000 λεκ  
 
Η εισαγγελία άρχισε έρευνες για τις πληµµύρες 
Έρευνες για τις πληµµύρες ξεκίνησε η εισαγγελία,  12 ηµέρες από τις πρώτες πληµµύρες 
που σηµειώθηκαν στην περιοχή της Σκόδρας εξετάζοντας όλα τα έγγραφα και τον 



κανονισµό λειτουργίας των υδροηλεκτρικών σταθµών της βόρειας Αλβανίας. Στο 
πλαίσιο των ερευνών αυτών έχουν ζητηθεί αναλυτικές εκθέσεις από τους υπεύθυνους 
φορείς για την διαδικασία που προβλέπεται για το άνοιγµα των φραγµάτων. Ταυτόχρονα, 
έχει ζητηθεί καταγραφή των πεπραγµένων στους υδροηλεκτρικούς σταθµούς της 
Φιέρζας, Κόµαν και Βάου τε Ντέγιες από το Νοέµβριο και µέχρι την ηµέρα που άνοιξαν 
οι πύλες ασφαλείων των λιµνών των τριών υδροηλεκτρικών σταθµών.  
 
 
 

 
 


