
 

Γειψζεηο Πξσζππνπξγνχ  Μπεξίζα γηα ην θπζηθφ αέξην  

Σν ζρέδην λφκνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαλφλσλ, φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

απνλνκή αδεηψλ θαηαζθεπήο θαη ρξήζεο αγσγψλ θαη ππνδνκήο ζπζηήκαηνο θπζηθνχ 

αεξίνπ ζηελ Αιβαλία, ελέθξηλε ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ζηηο 25 Απγνχζηνπ η.ε. Ο 

Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα δήισζε φηη κε απηή ηελ απφθαζε 

κπαίλνπλ νη λνκηθέο βάζεηο γηα ηε καδηθή ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ρψξα. Όζνλ 

αθνξά ζην ζέκα ηεο δηαζχλδεζεο ηεο Αιβαλίαο κε ηνπο κεγάινπο αγσγνχο αεξίνπ, ν θ. 

Μπεξίζα δήισζε: «Έρνπλ μεθηλήζεη θαη ζα γίλνπλ ζεκαληηθέο έξεπλεο γηα ην αέξην ζηε 

ρώξα. Τα πξώηα ζηνηρεία είλαη πνιύ ελζαξξπληηθά. Αιιά, αλεμαξηήησο απηνύ, ε πνιηηηθή 

ηεο ΄΄αεξηνπνίεζεο΄΄ ηεο ρώξαο πξέπεη λα πξνρσξήζεη κε ηαρύηεηα. Η Αιβαλία είλαη θύξηα 

ρώξα δηέιεπζεο ελόο από ηνπο θύξηνπο αγσγνύο, ηνπ Γη-Αδξηαηηθνύ (Transadriatik), πνπ 

θέξλεη ην αέξην ηεο Καζπίαο πξνο ηε Γπηηθή Δπξώπε. Απηό ην ζρέδην είλαη πην θνληά, ζε 

ζρέζε κε όια ηα άιια ζρέδηα ηνπ αεξίνπ, γηα λα γίλεη πξαγκαηηθόηεηα. Έρνπλ ιπζεί ηα 

πεξηζζόηεξα θαη πεξίπινθα πξνβιήκαηα θαη είλαη ζεκαληηθό πσο ηα απνζέκαηα ζηελ πεγή 

απηνύ ηνπ αγσγνύ έρνπλ δεθαπιαζηαζηεί, κε ηηο ηειεπηαίεο αλαθαιύςεηο ζε απηέο ηηο δώλεο. 

Αιιά εθηόο απηνύ ππάξρεη κηα μεθάζαξε βνύιεζε από ηηο θίιεο ρώξεο ώζηε ην ζρέδην πνπ 

νλνκάδεηαη South Stream, πνπ πεξλά από ηελ Ηγνπκελίηζα ζηελ Διιάδα πξνο ηελ Ιηαιία, 

λα έρεη έλα παξαθιάδη πξνο ηελ Απιώλα. Δίλαη κηα ζπκθσλία κεηαμύ ηεο GAZPROM θαη 

ηεο ENI.Δθηόο από απηνύο ηνπο κεγάινπο επξσπατθνύο αγσγνύο αεξίνπ, ε θπβέξλεζε έρεη 

εξγαζηεί θαη εξγάδεηαη κε επηκνλή γηα ηε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ αμηνπνίεζεο ηνπ 

πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ. Η πεξηνρή ηνπ Σέκαλ αμηνινγήζεθε σο ε πην θαηάιιειε δώλε ζε 

όιε ηε ιεθάλε ηεο πεξηνρήο γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο ζηαζκνύ γηα ηελ επαλαεξηνπνίεζε ηνπ 

πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ, κε πνιύ κεγάιν δπλακηθό, πξνο ηελ Αιβαλία, ηελ Ιηαιία, ηηο ρώξεο 

ηεο αθηήο ηεο Αδξηαηηθήο θαη επξύηεξα». 

 

Γηάςεπζε ηεο  Gazprom γηα ηνλ αγσγφ South Stream 

H Gazprom, ε κεγαιχηεξε εηαηξεία παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ θφζκν, δηέςεπζε 

ζηηο 31 Απγνχζηνπ η.ε., ηηο δειψζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα 

φηη πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί θιάδνο ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ ΄΄South Stream΄΄ 

ζην αιβαληθφ έδαθνο. Σελ πεξίνδν 2005-06, είραλ γίλεη ελέξγεηεο γηα ζπλεξγαζία 

αιβαληθψλ θνξέσλ, κε ηνλ ξσζηθφ ελεξγεηαθφ θνινζζφ, ηα νπνία σζηφζν δε 

ζπγθεθξηκελνπνηήζεθαλ θαη δελ πινπνηήζεθαλ πνηέ. Γεκνζηνγξαθηθέο εθηηκήζεηο, 

αλαθέξνπλ φηη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε Αιβαλία δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ζρέδηα 

ηεο Gazprom είλαη ε κηθξή θαηαλάισζε αεξίνπ ζηε ρψξα, ε έιιεηςε πνιηηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ε παξνπζία ζηελ πεξηνρή ηζρπξψλ αληαγσληζηψλ φπσο ε Διιάδα θαη ε 

εξβία.  
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Capricorn Albania Limited θαη νη εκπεηξνγλψκνλεο ειπίδνπλ φηη κπνξεί λα αλαθαιχςνπλ 

θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Η ζαιάζζηα πεξηνρή εξεπλψλ ΄΄Ιφλην 5 – 

Joni 5΄΄ μεθηλά ζηελ Απιψλα θαη θαηαιήγεη ζηνπο Αγ. αξάληα. Μέρξη ην 2012, 

ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ δ/ληή ηεο Γ/λζεο Τδξνγνλαλζξάθσλ ζηνλ Δζληθφ Φνξέα 

Φπζηθψλ Απνζεκάησλ θ. Φαηκπάξδ Αληέκη, ε εηαηξεία ειπίδεη φηη ζα αλνίμεη ην θξέαξ 

θαη ζα έρεη θάπνην απνηέιεζκα. Σν 1991, φιε ε ζαιάζζηα δψλε ηεο Αιβαλίαο 

κνηξάζηεθε ζε πέληε ζαιάζζηεο πεξηνρέο γηα έξεπλα πεηξειαίνπ, νη νπνίεο είλαη νη: 

Rodoni 1, Adriatik 2, Adriatik 3, Adriatik 4 θαη Joni 5 (Ιφλην 5). ήκεξα έξεπλεο γηα 

πεηξέιαην δηεμάγνληαη κφλν ζε δχν πεξηνρέο: ζηελ δψλε Ιφλην 5 θαη ηελ πεξηνρή ηνπ 

Γπξξαρίνπ, ε νπνία θαιχπηεη ηκήκαηα ησλ δσλψλ Rodoni 1, Adriatik 3 θαη Adriatik 4. H 

πξναλαθεξφκελε εηαηξεία, δαπάλεζε γηα ηελ πξψηε θάζε ζην Ιφλην 5 πεξίπνπ 10 εθαη. 

δνι. Η θάζε ησλ εξεπλψλ δηαξθεί πεξίπνπ επηά ρξφληα θαη δηαηξείηαη ζε ηξεηο πεξηφδνπο 

δηάξθεηαο δπν έσο ηξηψλ εηψλ ε θαζεκία. Παξάιιεια κε ηηο έξεπλεο ζην Ιφλην 5, 

ζπλερίδεηαη εδψ θαη 20 ρξφληα ε εμφξπμε θπζηθνχ αεξίνπ ζε κηθξέο πνζφηεηεο, αιιά ζε 

ζηαζεξή πίεζε ζηελ πεδηάδα ηνπ Γειβίλνπ.  

 

Αληηδξάζεηο ηεο εηαηξείαο Stream Oil ζηελ θξηηηθή ηεο αληηπνιίηεπζεο 

Χο αβάζηκεο θαη δπζθεκηζηηθέο θαηήγγεηιε ζηηο 11 Απγνχζηνπ η.ε., ν θ. σηήξηνο 

Καπνηάο πξφεδξνο ηεο Stream Oil & Gas Ltd  κε έδξα ηνλ Καλαδά, ηηο θαηεγνξίεο γηα 

παξάλνκε εθρψξεζε ζηελ εηαηξεία Stream Oil & Gas Ltd ησλ δηθαησκάησλ πξνλνκηαθήο 

εθκεηάιιεπζεο απνζεκάησλ πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ ζηελ Αιβαλία. Ο θ. Καπνηάο πνπ 

κεηέβε ζηελ Αιβαλία ελνριεκέλνο απφ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα,  αθνχ αλαθέξζεθε 

ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο θαη ηηο επελδχζεηο ηεο ζηελ Αιβαλία, θάιεζε ην 

νζηαιηζηηθφ Κφκκα λα ζηακαηήζεη ηηο θαηεγνξίεο θαη απείιεζε κε απφζπξζε ηεο 

εηαηξείαο απφ ηελ Αιβαλία, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

πξνζθπγή ζηε δηθαηνζχλε. Σν νζηαιηζηηθφ Κφκκα δηα ηνπ βνπιεπηή ηνπ θ. Μπεζλίθ 

Μπάξε είρε θαηεγνξήζεη γηα δηαθζνξά  ηελ θα Μηκφδα Βφμη, Γηεπζχληξηα ζην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Δκπνξίνπ θαη Δλέξγεηαο, αδειθή ηεο βνπιεπηνχ ηνπ 

Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο θαο  Αικπάλα Βφμη πξψελ ζπκβνχινπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ε 

νπνία έρεη δερζεί επαλεηιεκκέλσο θαηεγνξίεο  γηα ππεμαίξεζε ρξεκάησλ ηνπ δεκνζίνπ 

κέζσ ηεο πεηξειατθήο εηαηξείαο πνπ δηαηεξεί καδί κε ηνλ ζχδπγφ ηεο. χκθσλα κε ηηο 

θαηεγνξίεο, ε θα Βφμη, εθκεηαιιεπφκελε ηε ζέζε ηεο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ, έδσζε ζηνλ ζχδπγφ ηεο θ. Αξηάλ Σαξηάξη, εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο 

Stream Oil & Gas Ltd,  ηα δηθαηψκαηα πξνλνκηαθήο εθκεηάιιεπζεο απνζεκάησλ 

πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ ζηελ Αιβαλία. Σν νζηαιηζηηθφ Κφκκα δηεπθξίληζε φηη δελ 

θαηεγφξεζε εηαηξείεο θαη επελδπηέο, αιιά ηηο θαηαρξήζεηο θαη ηα παξάλνκα νθέιε 

αλζξψπσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Πξσζππνπξγνχ   

 

Δ/Φ Shqip: ΄΄Ξερληέηαη ν ζεξκνειεθηξηθφο ζηαζκφο κε άλζξαθα ζην Πφξην 

Ρνκάλν΄΄ 

ε ελδείμεηο φηη εγθαηαιείπεηαη ε ηδέα πινπνίεζεο ηνπ γηγαληηαίνπ έξγνπ θαηαζθεπήο 

Θεξκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ κε άλζξαθα ηζρχνο 800 κεγαβάη ζηελ παξαζαιάζζηα πεξηνρή 

ηνπ Πφξην Ρνκάλν ζην Γπξξάρην αλαθέξεηαη δεκνζηεχκα ηεο εθεκεξίδαο Shqip ηελ 

Κπξηαθή 4 Ινπιίνπ η.ε. Η ηηαιηθή εηαηξεία ENEL είρε πξνρσξήζεη κε ηηο πξνεηνηκαζίεο 

ηεο κειέηεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ελψ εζεσξείην θαη ε θχξηα ππνςήθηνο 

γηα ηελ επηθξάηεζε ζην δηαγσληζκφ έλαληη ηεο εηαηξείαο RWE, ε νπνία είρε εθθξάζεη 



θαη απηή ελδηαθέξνλ γηα ην έξγν απηφ. Χζηφζν, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ αιβαληθφ Σχπν, 

έρεη πεξάζεη ζρεδφλ έλαο ρξφλνο απφ ηε ζπκθσλία θαη πεξίπνπ πέληε κήλεο απφ ηελ 

πξνζεζκία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο γηα ηελ ρνξήγεζε αδείαο ρσξίο θακία έλδεημε 

γηα ηελ ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο ρνξ4ήγεζεο ηεο άδεηαο.    

 

Απέηπρε ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεξκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ Απιψλαο 

Απέηπρε ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεξκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ Απιψλαο ζηηο αξρέο 

Απγνχζηνπ, πξηλ ηε παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζηελ αιβαληθή πιεπξά, θαζψο ην ζχζηεκα 

ςχμεο ηνπ ζηαζκνχ ππέζηε ζνβαξή βιάβε. Σν έξγν, θφζηνπο 94 εθ. Δπξψ, ζα έπξεπε λα 

είρε παξαδνζεί ζηελ αιβαληθή πιεπξά πξηλ απφ ρξφληα. Σα αιβαληθά ΜΜΔ ηφληζαλ κε 

έκθαζε ζηηο 11 Απγνχζηνπ (πρ Top Channel) ην γεγνλφο φηη ν ζηαζκφο ζα παξάγεη 

ειεθηξηθφ ξεχκα ην θφζηνο ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ην δηπιάζην ηνπ θφζηνπο ηνπ ξεχκαηνο 

πνπ εηζάγεη ε ρψξα.  

 

ηελ ηηαιηθή Eversheds Bianchini ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή Τδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ ζηελ θνηιάδα ηνπ Αψνπ πνηακνχ 

Η ηηαιηθή εηαηξεία Eversheds Bianchini αλαδείρζεθε πάξνρνο ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ αιβαληθνχ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο ζην 

δηαγσληζκφ γηα ηελ θαηαζθεπή κε ην θαζεζηψο εθρψξεζεο δηθαησκάησλ ησλ 

Τδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ επί ηνπ Αψνπ πνηακνχ (Vjosa) ζηε Νφηηα Αιβαλία. Οη ηηαινί 

ζα πξνεηνηκάζνπλ γηα ηελ αιβαληθή πιεπξά ηα ζρεηηθά έγγξαθα γηα ην δηαγσληζκφ, ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ εθπφλεζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο 

ζχκβαζεο κε ηελ εηαηξεία πνπ ζα αλαδείμεη ν δηαγσληζκφο. Η ηηαιηθή εηαηξεία ζα 

εξγαζηεί 14 κήλεο γηα λα βνεζήζεη ηελ θπβέξλεζε λα πξνεηνηκάζεη ην δηαγσληζκφ θαη 

λα επηιέμεη έλαλ ζηξαηεγηθφ εηαίξν γηα ηηο ζρεηηθέο επελδχζεηο ζηνλ Αψν. Σν 2008 ε 

Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνχ Αιβαλίαο (KESH) πξνζέιαβε έλαληη 1 εθαη. επξψ γαιιηθή 

εηαηξεία γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη πξνθαηαξθηηθέο κεηξήζεηο ζηνλ πνηακφ. Απφ ηε κειέηε 

ηεο γαιιηθήο εηαηξείαο πξνέθπςε φηη ν Αψνο είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ην 30% ησλ 

ζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ο Αψνο είλαη ν δεχηεξνο κεγάινο 

πνηακφο ηεο Αιβαλίαο κεηά ηνλ Γξίλν ζηε Βφξεηα Αιβαλία. Φέξλεη θαηά κέζν φξν 195 

θπβηθά κέηξα λεξνχ ην δεπηεξφιεπην, ελψ ν Γξίλνο θέξλεη 350.  

 

Καηαζθεπή ππνζαιάζζηαο γξακκήο δηαδηθηχνπ κε θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ 

Παξνπζηάζηεθε ζηηο 14 Ινπιίνπ η.ε., ζηα Σίξαλα ην ζρέδην γηα ηελ θαηαζθεπή 

ππνζαιάζζηαο γξακκήο δηαδηθηχνπ κε θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ πνπ ζα ζπλδέεη ηελ 

Αιβαλία κε ηελ Δπξψπε κέζσ Ιηαιίαο. Σν ζρέδην ζα πινπνηεζεί απφ ηηο εηαηξείεο UNIFI 

Communication θαη Interoute. H λέα γξακκή, ζχκθσλα, ε νπνία αλακέλεηαη λα αξρίζεη 

λα ιεηηνπξγεί ην 2011, ζα πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ πνιχ 

ηαρχηεξεο απφ ηηο ζεκεξηλέο.  

 

Υξεκαηηθή πνηλή επέβαιε ε Αξρή Αληαγσληζκνχ ζηελ ARMO 

Υξεκαηηθή πνηλή χςνπο 2,7 εθ. δνι επέβαιε ε Αξρή Αληαγσληζκνχ ζηηο 26 Ινπιίνπ η.ε. 

ζηελ εηαηξεία δηχιηζεο θαη εκπνξίαο πεηξειαίνπ ARMO, γηα «θαηαρξήζεηο κε ηελ 

πξνλνκηαθή ζέζε πνπ είρε ζηελ αγνξά παξαγσγήο θαη εκπνξίαο πεηξειαίνπ δεύηεξεο 

πνηόηεηαο D2». Η ρξεκαηηθή πνηλή αθνξά ζηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ 2009 



νπφηε ε εηαηξεία ARMO ειέγρεηαη γηα «αζέκηην αληαγσληζκό κε άιιεο εηαηξείεο 

ρνλδξηθήο πώιεζεο πεηξειαίνπ D2»  

 

Σα ρξέε ηεο ARMO αλεζπρνχλ ην ΓΝΣ 

χκθσλα κε ηελ ε/θ Shqip θαη ηα αιβαληθά εηδεζενγξαθηθά δειηία, ηεο 21
εο

 Ινπιίνπ η.ε., 

ην ΓΝΣ δήηεζε κε άκεζν ηξφπν απφ ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε λα μεθηλήζεη ηε λνκηθή 

δηαδηθαζία θαηά ηεο ηδησηηθνπνηεκέλεο πεηξειατθήο εηαηξείαο ARMO, νχησο ψζηε λα 

δηεθδηθήζεη ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο απηήο πξνο ηελ θξαηηθή Αlbpetrol.     

 

ηελ Δηζαγγειία νη δχν πξφζθαηνη Τπνπξγνί Οηθνλνκίαο γηα παξαρσξήζεηο 

Τδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ 

Οη δπν πξφζθαηνη ππνπξγνί Οηθνλνκίαο, θθ. Γθέληο Ρνχιη (λπλ ππνπξγφο Γεσξγίαο) θαη 

Νηξηηάλ Πξίθηη, θιήζεθαλ ζηελ εηζαγγειία γηα λα δψζνπλ εμεγήζεηο ζην πιαίζην ησλ 

εξεπλψλ πνπ έρνπλ μεθηλήζεη κεηά απφ ηηο δεκφζηεο θαηεγνξίεο ηεο αληηπνιίηεπζεο ζε 

βάξνο ηεο βνπιεπηνχ ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο θαο Αικπάλα Βφθζη ζρεηηθά κε ηηο 

παξαρσξήζεηο ησλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ. 

 

Πξφζηηκν 1 εθαη. δνι. ζηελ ακεξηθαλν-ηνπξθηθή ζχκπξαμε Bechtel – Enka 

Η αιβαληθή Δθνξία, ζηηο 25 Ιπιίνπ η.ε., επέβαιε πξφζηηκν 1 εθαη. δνι. ζηελ ακεξηθαλν-

ηνπξθηθή ζχκπξαμε Bechtel – Enka γηα κε θαηαβνιή θφξσλ γηα ηα κεηαιιεχκαηα. 

Τπελζπκίδνπκε φηη ε εηαηξεία θαηαζθεπάδεη ην νδηθφ ηκήκα Ρεζέλ-Καιηκάο, ζπζηαηηθφ 

ηνπ Οδηθνχ Άμνλα πνπ ζπλδέεη ην Γπξξάρην κε ην Κφζνβν 

 

Δπίζεζε ηεο αληηπνιίηεπζεο ζηνλ Τπνπξγφ Πξίθηη γηα ηελ Albpetrol   

Η απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο λα επηηξέςεη ζηελ εηαηξεία Albpertol λα πσιήζεη πεηξέιαην 

κε βάζε ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ ζηε δηεζλή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ππνρξέσζε ηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο Δκπνξίνπ θαη Δλέξγεηαο ηεο Αιβαλίαο θ. Νηξηηάλ Πξίθηη λα δψζεη 

ιεπηνκεξείο εμεγήζεηο ζηε βνπιή ζηηο 8 Ινπιίνπ η.ε. χκθσλα κε ηνλ θ. Πξίθηη, ε 

εηαηξεία ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο δελ έρεη πσιήζεη πεηξέιαην, ιφγσ ηερληθψλ 

πξνβιεκάησλ ηεο ARMO (αιβαληθή εηαηξεία επεμεξγαζίαο πεηξειαίνπ, ε νπνία 

ηδησηηθνπνηήζεθε πξηλ απφ δχν πεξίπνπ ρξφληα) θαη ε ιχζε απηή ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

λα πσιήζεη ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ πνπ δηαζέηεη. Ο ππνπξγφο εμήγεζε φηη ε εηαηξεία 

δελ έρεη ρξέε, αιιά ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε κε πψιεζε ηνπ 

πεηξειαίνπ δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα θαηαβάιιεη ηηο ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 

ην ζηφραζηξν ηνπ Κ ν ππνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο θ. Νηξηηάλ Πξίθηη 

Ο ππνπξγφο Οηθνλνκίαο Δκπνξίνπ θαη Δλέξγεηαο ηεο Αιβαλίαο θ. Νηξηηάλ Πξίθηη 

θιήζεθε απφ ηελ αληηπνιίηεπζε, ζηηο 25 Απγνχζηνπ η.ε.,  λα εμεγήζεη ηελ πψιεζε ησλ 

κεηνρψλ ηνπ αμίαο 1,8 εθ. επξψ ζε κηα εηαηξεία πνπ είρε κφλν ρξέε, αθνχ ζχκθσλα κε 

ηελ βνπιεπηή ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο θα Φινξηάλα Υχζη ε εηαηξεία Fortis 2 

θαηαρσξήζεθε ην 2007 κε ηδξπηηθφ θεθάιαην 1 εθ. Λεθ, ρσξίο σζηφζν, ζε απηά ηα δπν 

έηε ε εηαηξεία λα έρεη ζεκεηψζεη θέξδνο. ζχκθσλα κε ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ίδηαο ηεο 

εηαηξείαο γηα ην 2007 θαη ην 2008, Αληίζεηα, θαίλεηαη πσο ζε απηά ηα δπν έηε νη 

απψιεηεο έρνπλ μεπεξάζεη ηα 66 εθαη. ιεθ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ,  ν ππνπξγφο θ. Νηξηηάλ 

Πξίθηη, απέθξνπζε κε δειψζεηο ηνπ ζηηο 25 Απγνχζηνπ η.ε., ηηο θαηεγνξίεο γηα ην ζέκα 

ηνπ Τ/Η ζηαζκνχ ζην Καξδίθη. Ο θ. Πξίθηη έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα έλα αληίγξαθν ηνπ 



ζρεηηθνχ ζπκβνιαίνπ θαη δήισζε, κεηαμχ άιισλ: ΄΄Γελ ππήξμε θακία θαηαπάηεζε 

λφκνπ απφ θαλέλαλ ζεκεξηλφ ή ρζεζηλφ ππνπξγφ σο πξνο ηελ απνλνκή ησλ 

παξαρσξήζεσλ (ζηνπο Τ/Η ζηαζκνχο). Όινη είλαη ειεχζεξνη λα αζρνιεζνχλ κε 

επηρεηξήζεηο, αξθεί λα εθαξκφδνπλ ην λφκν΄΄. 

 

Καηεγνξίεο θαη ελαληίνλ ηεο ππνπξγνχ Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο  

Σν νζηαιηζηηθφ Κφκκα θαηεγφξεζε ζηηο 25 Απγνχζηνπ η.ε., ηελ ππνπξγφ Δπξσπατθήο 

Οινθιήξσζεο θα Ματιίληα Μπξέγθνπ φηη ν θνπληάδνο ηεο θ. Υεθηφξ Αγηάδη έρεη 

σθειεζεί κε έλα ζπκβφιαην παξαρψξεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο πδξνειεθηξηθνχ 

ζηαζκνχ. Η βνπιεπηήο ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο θα Δξκνλέια Φέιατ,  δήισζε φηη ν 

θνπληάδνο ηεο ππνπξγνχ θέξδηζε ην ζπκβφιαην απηφ ζηε βάζε ησλ ζηελψλ ηνπ ζρέζεσλ 

κε ηελ πνιηηηθή. Ακέζσο αληέδξαζε ε ππνπξγφο θα Μπξέγθνπ, ε νπνία δήισζε φηη ν 

θνπληάδνο ηεο θαηέρεη 15% ησλ κεηνρψλ ζε ζπκβφιαηα παξαρψξεζεο θαη φηη ε 

επηρείξεζή ηνπ μεθίλεζε ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ηξία ρξφληα πξηλ ε ίδηα αξρίζεη λα 

αζρνιείηαη κε ηελ πνιηηηθή.     

 

Σε ζχζηαζε εμεηαζηηθήο επηηξνπήο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ βνπιεπηψλ, 

δήηεζε ην Γεκνθξαηηθφ Κφκκα 

Σε ζπλαίλεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία 

θνηλνβνπιεπηηθήο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο γηα ηηο πεξηνπζίεο ησλ βνπιεπηψλ ησλ δχν 

κεγάισλ παξαηάμεσλ, δήηεζε ην Γεκνθξαηηθφ Κφκκα δηα ζηφκαηνο ηνπ βνπιεπηή ηνπ θ. 

Λνπηζηάλν Μπφηζη. Σν ΓΚ έθαλε επίζεο επίζεζε ζηνλ πξφεδξν ηνπ Κ θαη παξάιιεια 

δήκαξρν Σηξάλσλ θ. ·ληη Ράκα ζρεηηθά κε ππνζέζεηο δηαθζνξάο πνπ, θαηά ην ΓΚ, 

αγγίδνπλ ηνλ ίδην κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο δεκάξρνπ Σηξάλσλ, θαηεγνξψληαο ηνλ θ. Ράκα, 

φηη εδψ θαη 12 ρξφληα θξχβεη απφ ηνπο πνιίηεο ησλ Σηξάλσλ θαη απφ φιε ηελ Αιβαλία 

ηελ πξαγκαηηθή ηνπ πεξηνπζία.  

 

Πξφζβαζε ζην ιηκάλη ηνπ Γπξξαρίνπ, κειεηά ε ΠΓΓΜ  

Σα πιενλεθηήκαηα γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηκέλνο ηνπ Γπξξαρίνπ, πξνθεηκέλνπ ην 

επίθεληξν ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο λα κεηαθεξζεί απφ ηε Θεζζαινλίθε 

ζηελ Αιβαλία, κειεηνχλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΠΓΓΜ ζχκθσλα κε ξεπνξηάδ ηνπ 

ηδησηηθνχ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ Top Channel, ζηηο 30 Απγνχζηνπ η.ε.. ε δειψζεηο ηνπ 

ζην ξεπνξηάδ,  ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο ηεο ΠΓΓΜ θ. Φαηκίξ Μπεζίκη ηφληζε πσο ην 

Γπξξάρην πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ ΠΓΓΜ, ιφγσ ηεο εγγχηεηαο θαη 

ησλ πην επλντθψλ ηηκψλ, ελψ ε κειινληηθή ζχλδεζή ηνπ κε ηνλ ΅Οδηθφ Άμνλα 8΅, φηαλ 

απηφο ζα θαηαζθεπαζηεί, ζα ζπλδέζεη ηελ ΠΓΓΜ θαη κε ηα άιια επξσπατθά ιηκάληα.         

 

Δγθαίληα κηθξψλ έξγσλ ζην Νφην 

Ο Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα εγθαηλίαζε ζηηο 11 Απγνχζηνπ η.ε., έλα 

κηθξφ νδηθφ ηκήκα πνπ ζπλδέεη ηελ ηνπνζεζία Λεηβάδη ζηε Υεηκάξξα κε ηηο αθηέο θαζψο 

θαη έλα άιιν κηθξφ νδηθφ ηκήκα πνπ ζπλδέεη ηελ εζληθή νδφ κε ηελ παξαιία Γηαιφο 

Υεηκάξξαο. Σελ θνξδέια ζηα πξψηα εγθαίληα έθνςε ν δήκαξρνο Υεηκάξξαο θ. 

Μπνιάλνο θαη ζηα δεχηεξα ν Τπνπξγφο Δξγαζίαο θ. πχξνο Ξέξξαο. Ο θ. Μπεξίζα 

δήισζε φηη ε θπβέξλεζή ηνπ ζε 5 ρξφληα πξαγκαηνπνίεζε ζην δήκν Υεηκάξξαο 30 θνξέο 

πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο απ΄ φηη νη θπβεξλήζεηο ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο ζε 8 

ρξφληα, πξνθαιψληαο ηελ απάληεζε ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο, φηη «ν 



Πξσζππνπξγφο έρεη λα δψζεη πνιιέο εμεγήζεηο ζηνπο θαηνίθνπο γηα ηηο ηδηνθηεζίεο πνπ 

θαηαπάηεζε ε θπβέξλεζή ηνπ ζηελ παξαζαιάζζηα πεξηνρή απφ ην Οξηθνχκ κέρξη ην 

Βνπζξσηφ». 

 

Γειψζεηο Πξσζππνπξγνχ Μπεξίζα γηα ηνλ ηνπξηζκφ 

Ο Σνπξηζκφο απνηειεί κηα απφ ηηο θχξηεο πεγέο εζφδσλ ηεο αιβαληθήο νηθνλνκίαο, 

ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα ζηηο 18 

Απγνχζηνπ η.ε.  χκθσλα κε ηνλ θ. Μπεξίζα, γηα πξψηε θνξά ζηελ Αιβαλία έρνπλ 

εηζέιζεη πεξηζζφηεξνη επηζθέπηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο, εθηηκψληαο ηνλ 

αξηζκφ απηφ ζε 3,5 εθ. γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηηο κεγάιεο επελδχζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ 

θαη ζηα θαιά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε ρψξα, ζχκθσλα κε ηνλ θ. 

Μπεξίζα, ζηα νπνία ζπκπεξηέιαβε θαη ην θαιφ θαγεηφ. Χζηφζν, ε βνπιεπηήο ηνπ 

νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο θα Μηκή Κνδέιη, ακθηζβήηεζε ηελ αθξίβεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ 

επηζθεπηψλ, ππνζηεξίδνληαο φηη ζην λνχκεξν απηφ πεξηιακβάλεηαη θαη κεγάινο αξηζκφο 

αλζξψπσλ πνπ δελ εηζήιζαλ ζηελ Αιβαλία γηα ηνπξηζηηθνχο ζθνπνχο.  

 

Πνιινί ηνπξίζηεο, αιιά ιίγα ρξήκαηα  

χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ ηεο 26
εο

 Απγνχζηνπ η.ε., θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ ε ξνή ηνπ ζπλαιιάγκαηνο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ήηαλ 

ειάρηζηε. χκθσλα κε εκπεηξνγλψκνλεο, ζε ζχγθξηζε κε πέξπζη ε πηψζε είλαη αηζζεηή 

θαη θηάλεη ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 15%. Μηθξφηεξε,  ήηαλ ε εηζξνή γηα ην επξσπατθφ 

λφκηζκα. ·λα άιιν θαηλφκελν ήηαλ ε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα αγνξά ζπλαιιάγκαηνο 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο κεηαλάζηεο, νη νπνίνη εηζέπξαμαλ κέξνο ησλ θαηαζέζεψλ ηνπο ζηελ 

Αιβαλία γηα λα ην πάξνπλ καδί ηνπο πξηλ επηζηξέςνπλ ζηηο ρψξεο φπνπ εξγάδνληαη. Σν 

γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφζθαηξε αλαηίκεζε ηνπ Δπξψ.  

 

Γάλεην 3,2 δηο γηα ηε θαηαζθεπή νδηθνχ δηθηχνπ θαη ελεξγεηαθψλ έξγσλ 

Η αιβαληθή θπβέξλεζε πξνγξακκαηίδεη λα ιάβεη δάλεην 3,2 δηο γηα ηε θαηαζθεπή νδηθνχ 

δηθηχνπ θαη ελεξγεηαθψλ έξγσλ ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θ. αιί 

Μπεξίζα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 14
εο

 

Ινπιίνπ η.ε..  

 

Νέν δάλεην απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα 
χκθσλα κε ην Associated Press, ην νπνίν επηθαιείηαη ε θηινθπβεξλεηηθή εθεκεξίδα 

“Παλνξάκα”, ζηηο 17 Ινπίνπ η.ε., ε Παγθφζκηα Σξάπεδα ζπκθψλεζε λα ρνξεγήζεη ζηελ 

Αιβαλία 331 εθ. επξψ,  πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηελ νηθνλνκηθή  ηεο αλάπηπμε γηα ηελ 

πεξίνδν 2011 – 2014. Σα ρξήκαηα απηά, ζα δηαηεζνχλ ζε έξγα ππνδνκήο, ζηε βειηίσζε 

ηνπ δεκνζίνπ ζπζηήκαηνο πγείαο,  θαζψο θαη ζε  άιια θξαηηθά  πξνγξάκκαηα.  

 

Η θπβέξλεζε ΄΄παγψλεη΄΄ ηηο δαπάλεο ησλ ππνπξγείσλ θαη ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ 

Η αιβαληθή θπβέξλεζε, ΄΄παγψλεη΄΄ ηηο πξνζιήςεηο, ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ, ηελ 

ακνηβή ησλ ππεξσξηψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε γηα φινπο ηνπο ππάιιεινπο ησλ ππνπξγείσλ 

θαη ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ. Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 23
εο

 ηνπιίνπ 

η.ε.,  απνθάζηζε λα επηβάιεη πεηζαξρία ζηε δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, κεηά απφ ηελ αηζζεηή κείσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ θνλδπιίσλ. ηε 

ρζεζηλή ζπλεδξίαζε ηνλίζηεθε μεθάζαξα φηη γηα ην ππφινηπν κέξνο ηνπ 2010 δε ζα 



πξαγκαηνπνηεζεί θακία αιιαγή ζηηο πθηζηάκελεο δνκέο ησλ ππνπξγείσλ θαη ησλ 

θξαηηθψλ ζεζκψλ, κε ζθνπφ λα κελ απμεζνχλ νη δαπάλεο.   

 

Γελ πξφβιεπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 37 ζρέδηα νδνπνηίαο    

χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηεο 22αο Ινπιίνπ η.ε.,  37 ζρέδηα θαηαζθεπήο νδηθψλ 

δηθηχσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη πιένλ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ σο απνηέιεζκα 

ηεο κείσζεο ησλ δαπαλψλ. ηνλ θαηάινγν ησλ έξγσλ πνπ δε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ν 

νπνίνο παξαδφζεθε ζηηο 21 Ινπιίνπ η.ε.,  απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Οδηθψλ Γηθηχσλ θ.  Άληη Σφκα, πεξηιακβάλνληαη γλσζηά ζρέδηα, φπσο απηά πνπ 

αθνξνχλ ζηηο πεξηνρέο Φνπο Κξνχγηα-Μηιφη-Ρεζέλ, ην Βηξφτ Αξγπξνθάζηξνπ, Πιέπα-

Καβάγηα-Ρνγθνδίλα θαη άιια ζρέδηα ηα νπνία είραλ ραξαθηεξηζηεί σο πξνηεξαηφηεηα 

απφ ηελ θπβέξλεζε, θαζψο ζπλδένπλ ηε λφηηα κε ηε βφξεηα Αιβαλία. Κιεζείο απφ ηελ 

Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο λα δψζεη εμεγήζεηο γηα ηε κείσζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ αθνξά ζηα νδηθά έξγα, ν θ. Σφκα ππνζηήξημε φηη έρνπλ αθαηξεζεί 

ηα θνλδχιηα ησλ έξγσλ πνπ δελ έρνπλ αθφκε μεθηλήζεη. χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα 

Shqip, ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ κεηψζεθε θαηά 8 δηο 

ιεθ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 6 δηο αθνξνχλ ζε έξγα νδνπνηίαο.  

 

Φεθίζηεθαλ νη πεξηθνπέο ζηηο δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  

Μεηά απφ 12 θαη πιένλ ψξεο ζπδεηήζεσλ ε Βνπιή κε 71 ςήθνπο ππέξ, θακία θαηά θαη 

θακία απνρή, ςήθηζε ην λνκνζρέδην γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε 

κεηά ηηο ηειεπηαίεο πεξηθνπέο ζηηο νπνίεο πξνρψξεζε ε θπβέξλεζε, ζηηο 19 Ινπιίνπ η.ε.,  

Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Ρηληβάλ Μπφληε, ππνζηήξημε ζηελ νκηιία ηνπ φηη ε Αιβαλία 

δε δηέξρεηαη νηθνλνκηθή θξίζε θαη φηη νη πεξηθνπέο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ είλαη κέηξα ζηε 

ζσζηή θαηεχζπλζε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ. Η 

αληηπνιίηεπζε, φκσο, ππνζηήξημε φηη νη πεξηθνπέο γίλνληαη ζε βάξνο ησλ δεκνζίσλ 

επελδχζεσλ, γεγνλφο πνπ ζα βαζχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

πιήηηεη ηε ρψξα. Ο λένο πξνυπνινγηζκφο πξνβιέπεη πεξηθνπή ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ 

θαηά 39 δηο ιεθ ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο ηνπ 2010, κείσζε ηνπ εηήζηνπ 

ειιείκκαηνο ηνπ ΑΔΠ απφ 4% ζε 3,1% θαη κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θαηά 27 δηο ιεθ.  

 

Δγθξίζεθαλ νη πεξηθνπέο δαπαλψλ απφ ην ΓΝΣ 

ε θνηλή ζπλέληεπμε ηχπνπ ζηηο 14 Ινπιίνπ η.ε., ζηα Σίξαλα, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 

ηεο Αιβαλίαο θ. Ρηληβάλ Μπφληε, ν δηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο θ. Αξληηάλ 

Φνπιάλη θαη ν επηθεθαιήο ηεο απνζηνιήο ηνπ ΓΝΣ ζηελ Αιβαλία θ. Γθέξβηλ Μπει νη 

νπνίνη δήισζαλ φηη ζπκθψλεζαλ κε ηα κέηξα πνπ έιαβε πξφζθαηα ε θπβέξλεζε γηα ηελ 

πεξηθνπή ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαηά 39 δηο ιεθ. Βιέπνληαο ην απμαλφκελν ρξένο ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ηηο δπζκελείο δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ην ΓΝΣ κέζσ ηνπ θ. Μπει 

πξφηεηλε γηα κία αθφκα θνξά ζηελ Αιβαλία λα κελ αξλεζεί ηε βνήζεηά ηνπ γηα 

νηθνλνκηθή ππνζηήξημε. Αξλεηηθή, φκσο, ζπλερίδεη ε ε/θ, ήηαλ ε απάληεζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Μπφληε, ν νπνίνο δήισζε: «Αζθαιώο ζπλεξγαζηήθακε κε ην 

ΓΝΤ, δε βξηζθόκαζηε όκσο ζηηο ζπλζήθεο πνπ ήκαζηαλ ρξόληα πξηλ, δηόηη ε ρώξα γλώξηζε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Θα ζπλερίζνπκε όκσο ηε ζπλεξγαζία». Σν ΓΝΣ, ήηαλ ζχκθσλν κε 

ηελ πεξηθνπή ησλ δαπαλψλ σο ηξφπν κείσζεο ησλ ρξεψλ, επηκέλεη φκσο ηα ρξέε ηεο 

ρψξαο λα κεησζνχλ θάησ ηνπ 50% ηνπ ΑΔΠ  



 

Πξνο πψιεζε ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα νηθφπεδά ηνπο 

Η νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε αλάγθε γηα ρξήκαηα, ππνρξεψλνπλ ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε 

λα δηαζέζεη πξνο πψιεζε εγθαηαζηάζεηο πξψελ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ θαη ηα νηθφπεδα 

πάλσ ζηα νπνία είλαη θηηζκέλεο, ζε θξαηηθέο ηηκέο (αληηθεηκεληθή αμία) θαη φρη ζηηο 

πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο αγνξάο ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ ζηηο 5 

Ινπιίνπ η.ε.. Η πξνζεζκία θαη ε δηαδηθαζία πψιεζεο απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ππνπξγείνπ Άκπλαο, ζα θαζνξηζηνχλ νξηζηηθά απφ ηελ θπβέξλεζε ζην πξνζερέο 

κέιινλ. Η εθεκεξίδα Γθαδέηα Σθηπηάξε δεκνζίζεπζε καθξά ιίζηα 428 εγθαηαζηάζεσλ 

ηνπ ππνπξγείνπ Άκπλαο πνπ ζα αθαηξεζνχλ απφ ηελ ηδηνθηεζία ηνπ ππνπξγείνπ απφ ην 

2010.Μεηαμχ άιισλ, ζχκθσλα κε ηνλ θαηάινγν απηφ, ζηηο επαξρίεο Άλσ θαη Κάησ 

Γξφπνιεο ηνπ λνκνχ Αξγπξνθάζηξνπ ην ππνπξγείν Άκπλαο ζα δηαζέζεη πξνο πψιεζε 18 

νηθφπεδα θαη ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηελ επαξρία Πσγσλίνπ ηνπ λνκνχ 

Αξγπξνθάζηξνπ ζα δηαηεζνχλ πξνο πψιεζε 4 νηθφπεδα, ζηηο επαξρίεο Μεζνπνηάκνπ, 

Γίβξεο, Αιχθνπ θαη Λεηβαδεηάο ησλ λνκψλ Γειβίλνπ θαη Αγ. αξάληα ζα δηαηεζνχλ 

πξνο πψιεζε 16 εγθαηαζηάζεηο θαη νηθφπεδα, ελψ ζην Γήκν Υεηκάξξαο ζα δηαηεζνχλ 

πξνο πψιεζε 4 νηθφπεδα.  
       

Αχμεζε ησλ  εμαγσγψλ θαηά 70% ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο 

Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα    

Η Αιβαλία ζα κεηαηξαπεί ζε ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ παγθφζκηαο εκβέιεηαο ζχκθσλα κε  

δειψζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα ζηελ Κνξπηζά ζηηο 20 

Απγνχζηνπ η.ε., φπνπ εγθαηλίαζε ηε λέα νδφ-δαθηχιην ηεο Κνξπηζάο, θφζηνπο  11,5 εθ. 

Λεθ. χκθσλα κε ηνλ θ. Μπεξίζα, ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ε πξννδεπηηθή 

αλάπηπμε ηεο αιβαληθήο νηθνλνκίαο δίλεη επθαηξίεο αλάπηπμεο ζηε ρψξα θαη εηδηθά ζηνλ 

ηνπξηζκφ, πνπ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα. Ο θ. Μπεξίζα παξεπξέζε επίζεο ζηελ ηειεηή 

εγθαηλίσλ ηνπ θηηξίνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο αιβαληθήο κπχξαο ΄΄Korca΄΄, ηδησηηθήο 

επέλδπζεο χςνπο 20 εθ. επξψ. χκθσλα κε ηνλ Μπεξίζα νη επελδχζεηο απηέο είλαη 

απνδείμεηο ηεο ΄΄θεξαπλνβφιαο αλάπηπμεο΄΄ ηεο αιβαληθήο νηθνλνκίαο. Ο θ. Μπεξίζα 

ζεκείσζε αθφκε φηη ΄΄έρνπλ ιεθζεί απνθάζεηο γηα βαζηέο κεηαξξπζκίζεηο νη νπνίεο ζα 

εθαξκνζηνχλ εληφο ηνπ θζηλνπψξνπ΄΄ . 

      

Μείσζε ηνπ βαζηθνχ επηηνθίνπ      
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο Αιβαλίαο, απνθάζηζε ζηηο 28 Ινπιίνπ η.ε., ηε 

κείσζε ηνπ βαζηθνχ επηηνθίνπ απφ 5,25% πνπ ήηαλ κέρξη ρζεο, ζην 5%, ψζηε λα 

επηηεπρζεί κείσζε ησλ επηηνθίσλ ησλ δαλείσλ ζε ιεθ πνπ ρνξεγνχλ νη ηξάπεδεο θαζψο 

θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ρξένπο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο. Η Κεληξηθή 

Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο, απνθάζηζε ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ,  κεηά ηελ απφθαζε ηεο 

θπβέξλεζεο λα κεηψζεη θαηά 39 δηο ιεθ ηηο δεκφζηεο δαπάλεο Ο Γηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο θ. Αξληηάλ Φνπιάλη, δήισζε φηη κνινλφηη ην δεχηεξν ηξίκελν 

ηνπ 2010 ε αιβαληθή νηθνλνκία ζεκείσζε νξηζκέλα ζεηηθά απνηειέζκαηα, ππνθέξεη 

αθφκα απφ κεησκέλε δήηεζε δαλεηνδφηεζεο θαη απφ πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο 

δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη έξγσλ.  

 

Αζθαιέο ην αιβαληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

Σν αιβαληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, παξακέλεη αζθαιέο, θαζψο νη μέλεο ηξάπεδεο πνπ 

έρνπλ παξαξηήκαηά ηνπο ζηελ Αιβαλία πέξαζαλ ζρεδφλ φιεο ηε δνθηκαζία (stress test) 



πνπ δηελήξγεζε ηελ Σξίηε εβδνκάδα Ινπιίνπ η.ε,  ν ειεγθηηθφο θνξέαο ησλ επξσπατθψλ 

ηξαπεδψλ. Θεηηθά ήηαλ ηα απνηειέζκαηα, θαη γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο πνπ έρνπλ 

παξαξηήκαηά ηνπο ζηελ Αιβαλία.  

 

Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο: Η ειιεληθή θξίζε ΄΄απμάλεη΄΄ ηα θαθά δάλεηα 

Αχμεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ  ζεκεηψζεθε ην 2009,  ζε βαζκφ 

πνπ ηέζεθαλ ζε ζπλαγεξκφ ηα φξγαλα επνπηείαο ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο. ηελ 

ηειεπηαία ηεο έθζεζε ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηηο 19 Ινπιίνπ η.ε.,  ε Σξάπεδα ηεο 

Αιβαλίαο πξνεηδνπνηεί γηα ΄΄θίλδπλν ειιεληθνχ ηχπνπ΄΄ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα απνθαινχκελα ΄΄θαθά δάλεηα΄΄, ηα νπνία μεπέξαζαλ ην φξην ηνπ 

10% ή ησλ 450 εθ. δνι. ηελ έθζεζε, επηζεκαίλεηαη ην ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηνπο αιβαλνχο κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα, ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ησλ νπνίσλ ζα 

επεξεάζνπλ ηηο αιβαληθέο ηξάπεδεο: «Δθηηκνύκε όηη ε πνηόηεηα ησλ δαλείσλ ζα ζπλερίζεη 

λα επηδεηλώλεηαη, όρη κόλν ιόγσ εζσηεξηθώλ παξαγόλησλ, αιιά θαη ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ κπνξεί λα κεηαδνζνύλ από ηηο εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, όπνπ ζεκαληηθόο 

αξηζκόο ησλ απαζρνινύκελσλ ζηε γεσξγία θαη ηνλ ηνπξηζκό είλαη αιβαλνί κεηαλάζηεο κε 

ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηα εκβάζκαηα πνπ απνζηέιινληαη ζηελ Αιβαλία», ζεκεηψλεηαη ζηελ 

έθζεζε. 

 

Δπίζθεςε Φνπιάλη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο  

Δπίζθεςε εξγαζίαο ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηελ Αζήλα πξαγκαηνπνίεζε 

ζηηο 19 Ινπιίνπ η.ε., ν Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο θ. Αληξηάλ Φνπιάλη. Ο θ 

Φνπιιάλη θαη ν Γηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θ. Πξνβφπνπινο 

ζπδήηεζαλ γηα ηηο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αιβαλία.   

 

Μείσζε κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ 

ε δεκνζίεπκα ηεο αγγιφθσλεο εθεκεξίδαο ησλ Σηξάλσλ Albanian Daily News ζηηο 26 

Απγνχζηνπ η.ε., επηζεκαίλεηαη ε ζεκαληηθή κείσζε πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζηα εκβάζκαηα 

ησλ αιβαλψλ κεηαλαζηψλ ζην εμσηεξηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην ζχλνιν ησλ εκβαζκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ ην έηνο 2007 αλήιζε ζην 

πνζφ ησλ 947 εθαη. επξψ (ην κεγαιχηεξν πνπ έρεη θαηαγξαθεί πνηέ, ζχκθσλα κε ηελ 

ε/θ), ην πνζφ απηφ φκσο κεηψζεθε ζε 800 εθαη. επξψ ην 2008 (κείσζε 16%) θαη 752 

εθαη. επξψ ην 2009 (κείσζε 6,5%). Η ίδηα ηάζε, ζπλερίδεη ε ε/θ, δηαθαίλεηαη θαη γηα ην 

2010, κε βάζε ηα πξψηα ζηνηρεία γηα ην α΄ ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. χκθσλα κε ην 

δεκνζίεπκα, ην νπνίν επηθαιείηαη εηδηθνχο απφ ην ρψξν ηεο νηθνλνκίαο, ε ζπξξίθλσζε 

ησλ εκβαζκάησλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία έπιεμε 

θαη ρψξεο ζηηο νπνίεο δνπλ αιβαλνί κεηαλάζηεο, κε ζπλέπεηα πνιινί εμ απηψλ λα ράζνπλ 

ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο. 

 

Σνλ ηνκέα παξαγσγήο πξντφλησλ θαηά παξαγγειία πιήηηεη πεξηζζφηεξν ε θξίζε  

·λαο απφ ηνπο ηνκείο ν νπνίνο έρεη πιεγεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε ζηελ Αιβαλία, 

είλαη ν ηνκέαο ησλ θαζφλ – πξντφλησλ θαηά παξαγγειία, ν νπνίνο  απαζρνιεί πεξίπνπ 

100.000 άηνκα. χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα, ην 66% εθείλσλ πνπ εξγάδνληαη ζηνλ 

ηνκέα θαζφλ δήισζαλ φηη βιέπνπλ σο κφλε δηέμνδν ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ Αιβαλία, 

γη’ απηφ θαη πεξηκέλνπλ ηε θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ ζεσξήζεσλ. ε ζπλάληεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 27 Ινπιίνπ η.ε.,  κεηαμχ ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Απαζρφιεζεο 



θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Δζληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Παξαγσγψλ Ρνχρσλ θαη Τπνδεκάησλ 

θ. Μπάξδη ετληάξαζη, ν ηειεπηαίνο δήηεζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, ε θπβέξλεζε 

θαη ην ΤΠΔΞ λα ελεκεξψζεη ζσζηά ην θνηλφ γηα ηε θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ ζεσξήζεσλ 

θαη λα ηνπο εμεγήζεη πνηεο είλαη νη λνκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο αιβαλνχο 

λα εξγαζηνχλ ζην εμσηεξηθφ.  

 

Η θξίζε πιήηηεη 258 επηρεηξήζεηο ζηνπο Αγ. αξάληα  

Οη επηδξάζεηο ηεο θξίζεο εθδειψζεθαλ ην δχζθνιν πξψην εμάκελν ηνπ 2010 ζηελ 

νηθνλνκία ησλ Αγ. αξάληα θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πφιε 

απηή. Αλ θαη ε ηνπξηζηηθή πεξίνδνο έρεη δψζεη ψζεζε ζηε δξαζηεξηφηεηα νξηζκέλσλ 

κηθξψλ επνρηαθψλ επηρεηξήζεσλ, απηφ ειάρηζηα κεηξηάδεη ηελ θξίζε πνπ ζηελ νπζία 

είλαη παξνχζα. Ο Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο ηεο Δθνξίαο ζηνπο Αγ. αξάληα θ. Αξκπέλ 

Γθνχγθα αλαθέξεη φηη απφ θαηάινγν 3.793 κεγάισλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο Αγ. αξάληα θαη ην Γέιβηλν. 340 απφ απηέο ζεσξνχληαη 

παζεηηθέο, θαζψο εδψ θαη δπν ρξφληα δελ έρνπλ ζεκεηψζεη θέξδε, ελψ 258 επηρεηξήζεηο, 

ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, έρνπλ θιείζεη. 

 

Γεκνζίεπζε θαηαιφγνπ κε ηηο 100 πξψηεο ζε θχθιν εξγαζηψλ επηρεηξήζεηο  

Καηάζηαζε κε ηηο 100 εηαηξείεο “VIP” ζηελ Αιβαλία, κε βάζε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ πνπ 

δήισζαλ ζηελ Δθνξία γηα ην 2009 , δεκνζίεπζε ε εθεκεξίδα Γθαδέηα Σθηπηάξε ζηηο 20 

Ινπιίνπ η.ε. Πξψηε ζηε ιίζηα έξρεηαη ε ακεξηθαλν-ηνπξθηθή θνηλνπξαμία Bechtel-Enka, 

ε νπνία αλέιαβε ηε δηάλνημε ηνπ νδηθνχ ηκήκαηνο Ρεζέλ-Καιηκάο, ηκήκα ηνπ Οδηθνχ 

Άμνλα Γπξξάρην-Κνχθεο-Κφζνβν. ην θαηάινγν, πεξηιακβάλνληαη αθφκα άιιεο ηξεηο 

εηαηξείεο ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ, ε Kurum (ραιπβνπξγία), ε Albtelecom (ζηαζεξή 

ηειεθσλία) θαη ε Eagle Mobile (θηλεηή ηειεθσλία), θαζψο θαη εηαηξείεο ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ, φπσο ε AMC (θηλεηή ηειεθσλία), νη ηξάπεδεο Alpha Bank θαη Δκπνξηθή, 

θαζψο θαη νη Global Petroleum, Mamidoil θαη ε θαηαζθεπαζηηθή ΓΙΔΚΑΣ.  

 

Ηκέξεο θνζνβαξηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Δθδήισζε κε ηίηιν «Ηκέξεο ηεο θνζνβαξηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 

Αιβαλία», πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα Ινπιίνπ η.ε., ζην Γπξξάρην, ε 

νπνία μεθίλεζε κε ηελ ππνγξαθή Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Γπξξαρίνπ 

θαη ηεο ·λσζεο Δπηρεηξήζεσλ Κνζφβνπ.  

 

Πξσζππνπξγφο Μπεξίζα: Οη αιβαλνί λα επηζηξέςνπλ θαη λα επελδχζνπλ 

Ο Πξσζππνπξγφο θ. αιί Μπεξίζα,  ζε νκηιία ηνπ ζηελ πνιίρλε Πεηξέια, ιίγα ρικ. έμσ 

απφ ηα Σίξαλα, ζηηο 24 Απγνχζηνπ η.ε., θάιεζε φινπο ηνπο αιβαλνχο κεηαλάζηεο λα 

επηζηξέςνπλ ζηε ρψξα ηνπο θαη λα επελδχζνπλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο ζηελ Αιβαλία.  

 

Πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ςσκηνχ  

Η αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ςσκηνχ θαη άιισλ πξντφλησλ, απνηέιεζαλ  απφ ηα θπξηφηεξα 

ζέκαηα ηεο εηδεζενγξαθίαο ηεο δεχηεξεο εβδνκάδαο Απγνχζηνπ. χκθσλα κε 

δεκνζηεχκαηα, ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ςσκηνχ είλαη θαηαρξεζηηθή θαη επζχλε γηα ηελ 

αχμεζε θέξνπλ νη έκπνξνη εηζαγσγείο αιεχξσλ, νη νπνίνη δελ δειψλνπλ ζηα ηεισλεία 

ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο αγνξάο ηνπο, αιιά παξνπζηάδνπλ πιαζηέο απνδείμεηο. Η 

αληηπνιίηεπζε θαηεγνξεί ηελ θπβέξλεζε φηη θέξεη εμνινθιήξνπ ηελ επζχλε γηα ηηο 



απμήζεηο απηέο, δηφηη επέηξεςε ηε δεκηνπξγία αγνξάο κνλνπσιίνπ κε αλζξψπνπο ηεο 

ζηνλ θιάδν απηφ, κε επαθφινπζν ηηο ζεκεξηλέο απμήζεηο. Δθηφο απφ ηελ ηηκή ηνπ 

ςσκηνχ, αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαη νη ηηκέο ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνχ, ησλ 

αλαςπθηηθψλ, ησλ ηζηγάξσλ θ.ά., δηφηη ε θπβέξλεζε πξνψζεζε λνκνζρέδην πνπ ε Βνπιή 

ελέθξηλε, ην νπνίν πξνβιέπεη αχμεζε ηνπ θφξνπ ζηηο πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο. Η 

Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή, μεθίλεζε έξεπλα γηα ην 

θαηλφκελν θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη φηη ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ αιεχξνπ απφ 

πιεπξάο ησλ εκπφξσλ είλαη θαηαρξεζηηθή, ηφηε ε ρξεκαηηθή πνηλή ζα αγγίμεη ην 10% 

ηνπ εηήζηνπ ηδίξνπ ηνπο.  

 

Σελ αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο κε ζεβαζκφ ζην Πεξηβάιινλ πξνσζεί ε αιβαληθή 

θπβέξλεζε 

Η αιβαληθή θπβέξλεζε δε ζα πιεξψλεη ηνπο κηζζνχο ησλ ππαιιήισλ ησλ δήκσλ ή 

θνηλνηήησλ πνπ δελ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ πφζηκν λεξφ θαη θαζαξφ πεξηβάιινλ γηα 

ηνπο πνιίηεο ηνπο. Σελ πξνεηδνπνίεζε απηή, δηαηχπσζε ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο 

θ. αιί Μπεξίζα θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε κε ηνπο 

πεξηθεξεηάξρεο θαη ππνπεξηθεξεηάξρεο ησλ 12 πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, ζηηο 31 

Απγνχζηνπ η.ε., παξνπζία θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θ. Λνπιδίκ Μπάζα. Κχξην 

ζέκα ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη άιια πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη πνιίηεο θαη ν θ. Μπεξίζα δήηεζε απφ ηελ θάζε πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο 

λα νξίζεη σο πξνηεξαηφηεηα ζηελ αηδέληα ηεο ην δήηεκα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαηαδηθάδνληαο θάζε έγθιεκα πνπ γίλεηαη θαηά ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, ν θ. Μπεξίζα δήηεζε απφ ηνπο πεξηθεξεηάξρεο εληφο 

πξνζεζκίαο δπν εβδνκάδσλ λα θαηαζέζνπλ ηελ πιήξε απνγξαθή φισλ ησλ επελδχζεσλ 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ή είλαη ζε εμέιημε ζηηο πεξηθέξεηέο ηνπο, ζε έξγα νδηθψλ θαη 

άιισλ ππνδνκψλ, θαη λα θαηαγξαθνχλ φια ηα νηθηζηηθά θέληξα πνπ αθφκε δελ έρνπλ 

ζχλδεζε κέζσ αζθαιηνζηξσκέλσλ δξφκσλ κε ην εζληθφ νδηθφ δίθηπν. Ο θ. Μπεξίζα 

κίιεζε αθφκα θαη γηα ηε κεγάιε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, θαζψο θαη γηα ηα 

ζεηηθά ζηνηρεία απφ ηε θεηηλή ηνπξηζηηθή ζεδφλ γηα ηελ Αιβαλία.  

 

Απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ εθκίζζσζε αθαιιηεξγήησλ εθηάζεσλ 

Η θπβέξλεζε ελέθξηλε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηα 

θαζήθνληα ησλ αξκφδησλ επηηξνπψλ θαη ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία γηα ηελ 

εθκίζζσζε ησλ αθαιιηέξγεησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ, ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 27
εο

 Ινπιίνπ 

η.ε., ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ νη αλαμηνπνίεηεο γεσξγηθέο εθηάζεηο ζηελ Αιβαλία, 

χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο, φιεο νη θνηλφηεηεο θαη νη δήκνη ηεο ρψξαο, 

εληφο ηεο 6
εο

 Φεβξνπαξίνπ θάζε ρξνληάο, ζα θνηλνπνηνχλ ζε θάζε ρσξηφ ηηο 

αθαιιηέξγεηεο εθηάζεηο πξνο ελνηθίαζε. Σα άηνκα πνπ ελδηαθέξνληαη λα κηζζψζνπλ 

απηέο ηηο εθηάζεηο, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ κέρξη ηηο 25 Φεβξνπαξίνπ ηηο πξνζθνξέο 

ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζα πξνθεξχζζεη δηαγσληζκφ, ν νπνίνο ζα 

δηεμάγεηαη απφ ηελ 1
ε
 κέρξη ηελ 20

ε
 Μαξηίνπ. ηελ επηινγή ζα έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

ην χςνο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα εηψλ γηα ηελ νπνία πξνηίζεληαη νη 

ελδηαθεξφκελνη λα κηζζψζνπλ ηηο εθηάζεηο.  

 

 

 



Υηιηάδεο  θαηαρξεζηηθέο  απνθάζεηο  γηα  ηηο πεξηνπζίεο  
Αληηπαξάζεζε απφςεσλ κεηαμχ βνπιεπηψλ ηεο θπβεξλεηηθήο πιεηνςεθίαο θαη ηεο 

αληηπνιίηεπζεο, ζεκεηψζεθε ζηε Ννκηθή Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο ηελ 16
ε
 Ινπιίνπ η.ε., 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  εηζήγεζεο ηνπ Γ/ληή ηνπ Φνξέα  Δπηζηξνθήο θαη Απνδεκίσζεο 

ησλ Πεξηνπζηψλ θ. Διβίο Σζέθα. Οη βνπιεπηέο ηεο αληηπνιίηεπζεο δελ δέρζεθαλ 

ηξνπνινγία πνπ πξφηεηλε ν βνπιεπηήο ηνπ ΓΚ θαη πξψελ ππνπξγφο δηθαηνζχλεο θ. 

Δλθειέτλη Αιηκπέατ, ζχκσλα κε ηελ νπνία, πξψελ ηδηνθηήηεο  πεξηνπζηψλ, νη νπνίνη δελ 

είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδψζεη πξνεγνχκελεο θαη κε 

ιεηηνπξγνχζεο πιένλ Δπηηξνπέο, ζα κπνξνχλ λα ηηο πξνζβάινπλ κε ελζηάζεηο ηνπο, φρη 

ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ, αιιά ζηνλ λέν Φνξέα Δπηζηξνθήο Πεξηνπζηψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα δηθαησζνχλ χκθσλα κε ηνλ θ. Σζέθα, νη εθθξεκείο αηηήζεηο πξψελ ηδηνθηεηψλ, ησλ 

νπνίσλ ηηο πεξηνπζίεο έρνπλ θαηαιάβεη ηξίηνη, ππεξβαίλνπλ ηηο 7 ρηιηάδεο (7.000). Σα 

δηθαζηήξηα, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, δελ είλαη εηδηθεπκέλα γηα λα επηιεθζνχλ ηέηνησλ 

«ιεπηψλ» πεξηνπζηαθψλ ζεκάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ  νη ελζηάζεηο επαλεμέηαζεο ησλ 

ζρεηηθψλ απνθάζεσλ πξέπεη λα ππαρζνχλ ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ λένπ Φνξέα, ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη λα απνθαζίζεη θαη λα δψζεη ιχζε κέρξη ην Γεθέκβξην 2011. Σα ηειεπηαία 

17 ρξφληα, δήισζε ν θ. Σζέθα, νη Δπηηξνπέο Δπηζηξνθήο Πεξηνπζηψλ έρνπλ εθδψζεη 

πεξίπνπ 60 ρηι. απνθάζεηο, απφ ηηο νπνίεο κεξηθέο ρηιηάδεο, είλαη θαηαρξεζηηθέο. Σειηθά 

ε Δπηηξνπή ςήθηζε ηελ ηξνπνινγία Αιηκπέατ. Η αληηπνιίηεπζε, φκσο θαη ν ζχιινγνο 

ησλ πξψελ ηδηνθηεηψλ  επέκεηλαλ ζην αίηεκά ηνπο,  νη πξνζβαιιφκελεο απνθάζεηο λα 

επαλεμεηάδνληαη απφ ηα δηθαζηήξηα θαη φρη απφ ηνλ λενζχζηαην Φνξέα θαη δήισζαλ φηη 

ζα πξνζθχγνπλ ζην πληαγκαηηθπν Γηθαζηήξην.  

 

Ο Πξφεδξνο Σφπη αξλείηαη λα ππνγξάςεη ην λφκν γηα ηηο πεξηνπζίεο 

Αλέπεκςε ζηε Βνπιή ρσξίο λα ππνγξάςεη ηνλ ηξνπνπνηεκέλν λφκν γηα ηελ επηζηξνθή 

θαη απνδεκίσζε ησλ πεξηνπζηψλ ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο θ. Μπακίξ 

Σφπη, ζηηο 13 Απγνχζηνπ η.ε. χκθσλα κε ηνλ θ. Σφπη, ην λνκνζέηεκα αληίθεηηαη ζην 

χληαγκα ηεο Αιβαλίαο. Σηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λφκνπ πξφηεηλε πξηλ ιίγν θαηξφ ν 

βνπιεπηήο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο θ. Δλθειέτλη Αιηκπεάτ. χκθσλα κε ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο απηέο, ζε πεξίπησζε πνπ έλαο πξψελ ηδηνθηήηεο δελ θέξδηζε ή δελ 

απνδεκηψζεθε γηα ηελ πεξηνπζία ηνπ απφ ηηο πξνεγνχκελεο επηηξνπέο επηζηξνθήο ησλ 

πεξηνπζηψλ θαη έρεη λέα ζηνηρεία, κπνξεί λα πξνζθχγεη ζην ζεκεξηλφ Φνξέα Δπηζηξνθήο 

ησλ Πεξηνπζηψλ ρσξίο λα παξαζηεί αλάγθε πξνζθπγήο ζην δηθαζηήξην. εκεηψλεηαη φηη 

ελαληίνλ ηνπ λφκνπ ηάρζεθε θαη ε αληηπνιίηεπζε.  

 

Λεζηεία ζε ππνθαηάζηεκα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζηα Σίξαλα 

Λεζηεία ζην ππνθαηάζηεκα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε 

γσλία ησλ νδψλ Καβάγηα θαη θεληέξκπεε ζηα Σίξαλα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10 

Απγνχζηνπ η.ε. Πξφθεηηαη γηα ην δεχηεξν ππνθαηάζηεκα ηεο Δζληθήο πνπ πέθηεη ζχκα 

ιεζηείαο ην έηνο 2010 θαη ην πεξηζηαηηθφ είλαη ην πέκπην πνπ ζεκεηψλεηαη ζε 

ππνθαηαζηήκαηα ηξαπεδψλ ζηα Σίξαλα. Σν κεγαιχηεξν πνζφ γηα θέηνο, 200 ρηι. επξψ, 

αθαηξέζεθε απφ ππνθαηάζηεκα ηεο ηνπξθηθήο Δζληθήο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο (Banka 

Kombëtare Tregtare) ζηα Σίξαλα. Η αζηπλνκία, πηζηεχεη φηη νη δξάζηεο ήηαλ εξαζηηέρλεο 

θαη κάιινλ θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο, ελψ έρεη δηαλείκεη θσηνγξαθία ηνπο πνπ ειήθζε απφ 

ηηο θάκεξεο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζε φιε ηε ρψξα, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο εληνπίζεη. 

 



Δλίζρπζε ησλ κέηξσλ θχιαμεο ησλ ηξαπεδψλ ζηα Σίξαλα  

Πεξηπνιίεο ειέγρνπ ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ησλ ηξαπεδψλ θάζε κηα ψξα απνθαζίζηεθε λα 

πξαγκαηνπνηεί ε αζηπλνκία Σηξάλσλ, ζην πιαίζην κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ζε φιε ηελ 

πξσηεχνπζα κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ησλ ιεζηεηψλ. Σα κέηξα απηά ιήθζεθαλ βάζεη 

εληνιήο πνπ εμέδσζε ν αζηπλνκηθφο δηεπζπληήο ησλ Σηξάλσλ, ελψ θαη νη ηδησηηθέο 

δπλάκεηο αζθάιεηαο ησλ ηξαπεδψλ έρνπλ εληζρχζεη ηα κέηξα θχιαμεο. Δληφο ηνπ 2010 

έρνπλ ζεκεησζεί ζηα Σίξαλα πέληε έλνπιεο ιεζηείεο ζε ηξαπεδηθά ππνθαηαζηήκαηα.  

 

Σα ρξήκαηα ησλ παξαηξαπεδψλ απαζρνινχλ θαη πάιη ηελ αιβαληθή θνηλή γλψκε 

Σν ζέκα ησλ αιβαληθψλ νη νπνίεο ρξενθφπεζαλ ην 1997 απαζρφιεζε γηα κία αθφκε 

θνξά ηνλ αιβαληθφ Σχπν, ην ηειεπηαίν ηξηήκεξν ηνπ Ινπιίνπ η.ε. χκθσλα κε ηνλ 

αιβαληθφ Σχπν, νη αιβαληθέο παξαηξάπεδεο έρνπλ θαηαζέζεη δεθάδεο εθ. δνι. ζε έμη 

ρψξεο: Διιάδα, Σνπξθία, Ιηαιία, Απζηξία, Διβεηία θαη Οπγγαξία θαη ηα ρξήκαηα απηά 

ησλ αιβαλψλ πνιηηψλ πξέπεη λα επηζηξαθνχλ ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο. χκθσλα κε, 

ζηελ Διιάδα βξίζθνληαη 15 – 20 εθαη. δνι ησλ παξαηξαπεδψλ, ππάξρνπλ φκσο 

δπζθνιίεο γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπο. Αθφκα κεγαιχηεξεο είλαη νη δπζθνιίεο ζηελ 

Σνπξθία, ιφγσ έιιεηςεο ησλ ζρεηηθψλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ. Έδε δχν αιβαληθέο 

παξαηξάπεδεο, έρνπλ πξνζθχγεη ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηνπ ηξαζβνχξγνπ ελαληίνλ 

ηεο Διιάδνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έραζαλ ηε δηθαζηηθή κάρε κε ην ειιεληθφ δεκφζην 

ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα. Χο ηξίηε πιεπξά ζην Γηθαζηήξην ζα εκθαληζηεί θαη ν 

ζπλήγνξνο ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο, ν νπνίνο έιαβε πξηλ απφ κήλεο ζρεηηθή 

εμνπζηνδφηεζε απφ ην Φνξέα Δπνπηείαο θαη Γηαρείξηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ησλ παξαηξαπεδψλ. πγθεθξηκέλα, ε παξαηξάπεδα VEFA πξνζέθπγε ζην ηξαζβνχξγν 

αθνχ έραζε ηηο δίθεο ζηηο ηξεηο βαζκίδεο ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη δεηά απφ ηελ 

Διιάδα λα ηεο επηζηξέςεη 2,5 εθαη. δνι, πνζφ ην νπνίν είλαη δεζκεπκέλν ζηελ Διιάδα. 

Η παξαηξάπεδα Σζέλατ πξνζέθπγε επίζεο ζην ηξαζβνχξγν θαη δηεθδηθεί 8 εθαη. δνι. 

πνπ έρνπλ δεζκεχζεη ειιεληθέο ηξάπεδεο. χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ αιαβληθνχ 

Σχπνπ, μέλνη δηθεγφξνη θαη κεζνιαβεηέο πνπ ζα εληνπίζνπλ θαη ζα βνεζήζνπλ λα 

επηζηξαθνχλ ζηελ Αιβαλία ρξήκαηα πνπ νη αιβαληθέο παξαηξάπεδεο ηνπ 1997 

θαηέζεζαλ ζην εμσηεξηθφ, ζα ιάβνπλ ην 15% ηνπ πνζνχ πνπ ζα θέξνπλ ζηε ρψξα. 

χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα ΜΑΡΟ, ζηηο 27 Ινπιίνπ η.ε., ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

ρξεκάησλ πνπ νη παξαηξάπεδεο θπγάδεπζαλ ζην εμσηεξηθφ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα θαη 

αθνινπζνχλ ε Σνπξθία, ε Ιηαιία, ε Απζηξία, ε Οπγγαξία θ.ά. Η ΜΑΡΟ δεκνζηεχεη 

επίζεο ζπλέληεπμε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ θνξέα επνπηείαο ησλ παξαηξαπεδψλ, θ. Μπατξάκ 

Μάιατ, ν νπνίνο  δήισζε φηη ν Φνξέαο βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε δχν έιιελεο 

δηθεγφξνπο, κε ζθνπφ λα ηνπο πξνζιάβεη γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη επαλαπαηξηζκφ ζηελ 

Αιβαλία ησλ ρξεκάησλ πνπ νη παξαηξάπεδεο θπγάδεπζαλ ζηελ Διιάδα.  

 

Αληηπξνζσπεία πςεινχ επηπέδνπ ηεο Δ.Δ. ηνλ επηέκβξην ζηα Σίξαλα 

Σνλ επηέκβξην, αλακέλεηαη ζηα Σίξαλα αληηπξνζσπεία πςεινχ επηπέδνπ ηεο Δ.Δ., 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη ζηηο ηειηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο επίιπζεο ηνπ πνιηηηθνχ 

αδηεμφδνπ ζηε ρψξα. Μνινλφηη δελ έγηλε επίζεκα γλσζηή ε ζχλζεζε ηεο 

αληηπξνζσπείαο, δηπισκαηηθέο θαη δεκνζηνγξαθηθέο πεγέο αλαθέξνπλ φηη ελδέρεηαη ηεο 

αληηπξνζσπείαο λα εγεζεί ε ίδηα ε Ύπαηε Δθπξφζσπνο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη 

Αζθάιεηαο ηεο Δ.Δ., θα Κάζξηλ Άζηνλ.  

 



Η θξίζε επεξεάδεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο Αιβαλίαο κε ηελ Δ.Δ. 

χκθσλα κε ζπλέληεπμε ηνπ έιιελα επξσβνπιεπηήο θ Νίθνπ Υνπληή, ν νπνίνο 

θαηήξηηζε εμ νλφκαηνο ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ ην Φήθηζκα γηα ηελ Αιβαλία, ην νπνίν 

πηνζεηήζεθε απφ ην Δπξσθνηλνβνχιην ζηηο 8 Ινπιίνπ ην πνιηηηθφ αδηέμνδν ζηελ Αιβαλία 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο Βνπιήο, εκπνδίδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη δπζρεξαίλεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο ρψξαο γηα έληαμε ζηελ Δ.Δ. 

ηε ζπλέληεπμή ηνπ ν θ. Υνπληήο αλαθέξεηαη θαη ζε άιια πξνβιήκαηα ηεο Αιβαλίαο, 

φπσο ε δηαθζνξά θαη πξνζζέηεη φηη ζηελ Αιβαλία έρνπλ ςεθηζηεί λφκνη γηα ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ πνιηηψλ, ην πξφβιεκα είλαη φηη δελ εθαξκφδνληαη, 

πνιιέο θνξέο ιφγσ ηεο δηαθζνξάο. 

 

ΟΑΔ:Αλεζπρία γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ ζηελ Αιβαλία 

Αλεζπρία γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ ζηελ Αιβαλία εθθξάδεηαη ζηελ εηήζηα έθζεζή 

ηνπ ΟΑΔ, ε νπνία δεκζηεχζεθε ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα Ινπιίνπ η.ε.. Η εθπξφζσπνο 

ηνπ ΟΑΔ γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ θα Νηνχληα Μηγηάηνβηηο ζηε δηάξθεηα ηεο 

παξνπζίαζεο ηεο ·θζεζεο, αλαθέξζεθε ζηελ πεξίπησζε ηνπ Top Channel ζην νπνίν 

δηθαζηήο ησλ Σηξάλσλ επέβαιε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 400 ρηι επξψ δηφηη απεθάιπςε ξνδ 

ζθάλδαιν κε ηνλ πξψελ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ Ύιιη Πάλγθν.  

 

Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηελ 

Αιβαλία 

Σηο πξψηεο εκέξεο ηνπ Ινπλίνπ, επηζθέθζεθαλ ηα Σίξαλα δχν εκπεηξνγλψκνλεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, νη θθ Francis Desterbeck θαη Thierry Loquet, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαθξηβψζνπλ επί ηφπνπ ηελ νξζφηεηα ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζε ε αιβαληθή 

θπβέξλεζε ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο Δ.Δ. αλαθνξηθά κε ηε δηαθζνξά ζηε ρψξα θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζή ηεο. Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμαλ είλαη φηη ε αιβαληθή 

δηθαηνζχλε ηειεί ππφ ηνλ έιεγρν ηεο πνιηηηθήο θαη επεζήκαλαλ, φηη ζηελ Αιβαλία έρνπλ 

δηεξεπλεζεί νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δηαθζνξάο ζε ρακειά θιηκάθηα, φκσο θακία ζε 

θπβεξλεηηθφ επίπεδν. Η έθζεζε ηνλίδεη αθφκα φηη νη δηνξηζκνί ζηα Δθεηεία γίλνληαη κε 

αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη θαηά παξάβαζε ηνπ λφκνπ θαη φηη ηειεπηαία ζηελ Αιβαλία 

δελ ςεθίζηεθε θαλέλαο λφκνο ζρεηηθφο κε ηε δηθαηνζχλε θαη ηε δίσμε εγθιήκαηνο, ιφγσ 

ηνπ πνιηηηθνχ αδηεμφδνπ ζηε ρψξα. Οη δχν απεζηαικέλνη ησλ Βξπμειιψλ ζεσξνχλ 

αδηαλφεην ην φηη νη δηθαζηέο ραίξνπλ αζπιίαο φπσο νη βνπιεπηέο, γεγνλφο πνπ 

παξαθσιχεη ηε δηθαηνζχλε ζην έξγν ηεο, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο δηαθζνξάο. 

 

Αλαθνίλσζε ηεο Konfindustria γηα ην πεξηζηαηηθφ ζηε Υεηκάξξξα 

Η έλσζε αιβαλψλ επηρεηξεκαηηψλ θαη βηνκεράλσλ (Konfindustria) εμέδσζε ζηηο 22 

Απγνχζηνπ η.ε., αλαθνίλσζε, κε ηελ νπνία απεπζχλεη πξνεηδνπνίεζε γηα «πηζαλέο 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Υεηκάξξαο», θαζψο θαη γηα «ηνλ θίλδπλν 

πνπ ππάξρεη γηα ηηο επελδχζεηο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ 

Αιβαλία, σο ζπλέπεηα αλεπζπλφηεηαο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηηο δειψζεηο ζηηο 

νπνίεο πξνέβε κεηά απφ ην αηχρεκα πνπ ζεκεηψζεθε πξηλ απφ πεξίπνπ κηα εβδνκάδα 

ζηε Υεηκάξξα, θαηά ην νπνίν έραζε ηε δσή ηνπ ν λεαξφο ρεηκαξξηψηεο Αξηζηνηέιεο 

Γθνχκαο». Η Konfindustria ππνζηήξημε φηη νη αληηδξάζεηο απηέο ησλ ηνπηθψλ εγεηψλ 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θαη ηε καδηθή απνκάθξπλζε ησλ επηζθεπηψλ ηα επφκελα έηε 

πξνο άιια ηνπξηζηηθά θέληξα θνληά ζηελ πφιε ηεο Υεηκάξξαο, φπσο Γξπκάδεο, Κεπαξφ, 



Μπνξο, Παιάζα, Βνπλφ θ.α. Η Konfindustria ζηε δήισζή ηεο εθθξάδεη επίζεο θαη ηελ 

αλεζπρία πσο νη θάηνηθνη ηεο Υεηκάξξαο έρνπλ σο δσηηθή πεγή κφλνλ ηα έζνδα απφ ηνλ 

ηνπξηζκφ.  
 

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

επηθεθαιήο ηνπ Αιβαλν – Ακεξηθαληθνχ Σακείνπ Δπηρεηξήζεσλ 

Σνλ επηθεθαιήο ηνπ Αιβαλν-Ακεξηθαληθνχ Σακείνπ Δπηρεηξήζεσλ θ. Μάτθι Γθξάλσθ 

δέρζεθε ζηηο 29 Ινπιίνπ η.ε., ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο θ. Μπακίξ 

Σφπη. Αθνχ αλαθέξζεθε ζηηο άξηζηεο ζρέζεηο Αιβαλίαο – ΗΠΑ θαη ηελ νιφπιεπξε 

ππνζηήξημε πνπ νη ΗΠΑ παξέρνπλ ζηελ Αιβαλία, ν θ. Σφπη εθηίκεζε ζεηηθά ην έξγν ηνπ 

Σακείνπ ζηελ Αιβαλία. Απφ πιεπξάο ηνπ ν θ. Γθξάλσθ ππνγξάκκηζε ηελ παξαδνζηαθή 

θηιία κεηαμχ ΗΠΑ θαη Αιβαλίαο, νη νπνίεο είλαη ζχκκαρνη θαη ζην ΝΑΣΟ θαη 

ελεκέξσζε ηνλ Πξφεδξν Σφπη γηα ηα κειινληηθά ζρέδηα ηνπ Σακείνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο αιβαληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ αιβαληθψλ επηρεηξήζεσλ, ηε 

ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ γηα ηελ παηδεία θαη ηελ πνηνηηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηεο 

αιβαληθήο λενιαίαο ζχκθσλα κε ηα ακεξηθαληθά πξφηππα.  

 

Δπίζθεςε Μπεξίζα ζην Βέιγην 

24σξε επίζθεςε ζην Βέιγην πξαγκαηνπνίεζε ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί 

Μπεξίζα, ζηηο 29 Ινπιίνπ η.ε. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο επίζθεςεο, θαηά ηελ νπνία είρε 

ζπλνκηιίεο κε ηνλ βέιγν νκφινγφ ηνπ θ. Λεηέξκ, ήηαλ ε εμαζθάιηζε ηεο ππνζηήξημεο 

ηνπ Βειγίνπ γηα ηελ ππνςεθηφηεηα ηεο Αιβαλίαο γηα ηελ πξνεδξία ηνπ ΟΑΔ ην 2014, 

γηα ηελ άξζε ησλ ζεσξήζεσλ θαη ηελ πνξεία νινθιήξσζεο ηεο Αιβαλίαο θαζψο θαη ε 

ππνγξαθή ζπκθσλίαο γηα ηε κεηαγσγή αιβαλψλ θξαηνπκέλσλ απφ βειγηθέο ζε 

αιβαληθέο θπιαθέο. ηε ζπλάληεζε, ν βέιγνο Πξσζππνπξγφο, επηβεβαίσζε ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ρψξαο ηνπ πξνο ηελ αιβαληθή πξνεδξία ηνπ ΟΑΔ θαη εμέθξαζε ηελ 

πεπνίζεζε φηη ε άξζε ησλ ζεσξήζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ 2010. Παξάιιεια 

κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Βειγίνπ πξνο ηελ επξσπατθή πξννπηηθή ηεο Αιβαλίαο, ν βέιγνο 

Πξσζππνπξγφο αλαθέξζεθε ζηελ αλάγθε ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ ζηελ Αιβαλία θαη 

εμφδνπ ηεο ρψξαο απφ ηελ πνιηηηθή θξίζε πνπ δηέξρεηαη.  

 

Γειψζεηο Μπεξίζα ζην Νηνπκπξφβληθ 

ηε Γηεζλή πλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Νηνπκπξφβληθ κε ζέκα «Η ΝΑ 

Δπξψπε αληηκέησπε κε ηηο παγθφζκηεο πξνθιήζεηο», ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. 

αιί Μπεξίζα,  δήισζε φηη εθηηκά ζεηηθά ηελ πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία θαη δήηεζε ηελ 

πξνψζεζή ηεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο.  

 

Δπίζθεςε ΤΠΔΞ Μέηα ζηελ ΠΓΓΜ 

Ο αληηπξφεδξνο ηεο θπβέξλεζεο θαη ΤΠΔΞ ηεο Αιβαλίαο Ιιίξ Μέηα, πξαγκαηνπνίεζε 

επίζεκε επίζθεςε ζηελ ΠΓΓΜ, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ νκνιφγνπ ηνπ θ. Μηινζφζθη 

ην πιαίζην ηεο επίζθεςεο ν θ. Ιιίξ Μ¨εηα ζηελ ΠΓΓΜ, νη θθ Γθξνπέθζθη θαη Μέηα 

ζπκθψλεζαλ λα πξνσζήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ δπν 

ρσξψλ ζε θνηλά ζρέδηα, θπξίσο ζε έξγα ππνδνκήο, ηε δηεχξπλζε ησλ εκπνξηθψλ 

αληαιιαγψλ, ηε δηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο παηδείαο, ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ζε άιινπο ηνκείο ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ 

ζπλνξηαθψλ ζεκείσλ δηάβαζεο θαη ηεισλείσλ. Οη δχν ζπλνκηιεηέο, ζπλερίδνπλ νη ε/θ, 

επεζήκαλαλ ηελ πξνζπκία γηα ηε ιεηηνπξγία ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, ησλ κηθηψλ 



νηθνλνκηθνεκπνξηθψλ επηηξνπψλ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ζεκείσλ νξηνζέηεζεο ησλ 

ζπλφξσλ, ηε δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

εδψ θαη ηεο ιίκλεο ηεο Αρξίδαο. Ο θ. Μέηα ραηξέηηζε ηελ πξφνδν πνπ ζεκείσζαλ ηα 

θφπηα σο πξνο ηελ επξσπατθή ηνπο νινθιήξσζε θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ 

ζεσξήζεσλ θαη επαλέιαβε ηελ ππνζηήξημε ηεο Αιβαλίαο γηα ηελ έληαμε ησλ θνπίσλ 

ζην ΝΑΣΟ. Ο θ. Μέηα, δήισζε φηη ε Αιβαλία ππνζηεξίδεη ζζελαξά ηελ εθαξκνγή ηεο 

πκθσλίαο ηεο Αρξίδαο σο εγγχεζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εζσηεξηθήο ζηαζεξφηεηαο 

θαη θαηαλφεζεο θαη ηφληζε φηη ε Αιβαλία ππνζηεξίδεη ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα θαη ηελ 

θπξηαξρία ησλ θνπίσλ. Ο θ. Μέηα, εμήξε ηδηαίηεξα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ Κνζφβνπ απφ 

ηα θφπηα θαη επαλέιαβε φηη ε απφθαζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ πξνάγεη ηελ εηξήλε 

θαη ηε ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή. Χζηφζν, ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο 

ησλ αιβαλψλ ησλ θνπίσλ, θ. Μεληνχρ Θάηζη (αληηπνιίηεπζε) δήισζε ζηε ζπλάληεζε 

φηη ζεκεηψζεθε πξφνδνο ζην βαζκφ εθαξκνγήο ηεο πκθσλίαο ηεο Αρξίδαο, αιιά 

ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο θαη αλαθέξζεθε ζηηο επηθπιάμεηο πνπ έρεη ην θφκκα ηνπ 

σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο πκθσλίαο ηεο Αρξίδαο. Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 

“νδηθνχ Άμνλα 8”, ν θ. Μέηα ραξαθηήξηζε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ψο έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

έξγν γηα ηηο δχν ρψξεο θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή νινθιήξσζε ηεο πεξηνρήο, θαη ηφληζε : 

«Μηιήζακε αθξηβώο γηα ηνλ Άμνλα 8 θαη δεζκεπηήθακε ζνβαξά, ώζηε λα πινπνηεζνύλ 

κεξηθά ζεκαληηθά ζρέδηα, όπσο ε ζύλδεζε ησλ δύν ρσξώλ κε ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν, ε 

νπνία απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη, θαζώο θαη γηα άιιεο πηπρέο ηνπ Οδηθνύ απηνύ Άμνλα, 

γηα ηηο νπνίεο ζπκθσλήζακε λα πξνσζήζνπκε ηε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ Ιηαιία, ηε 

Βνπιγαξία θαη άιιεο ρώξεο».  
 

Ο ΤΠΔΞ θ. Ιιίξ Μέηα ζηνλ Λίβαλν  

Ο αληηπξφεδξνο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο θαη ΤΠΔΞ θ. Ιιίξ Μέηα, νινθιεξψλνληαο ηε 

ζχληνκε πεξηνδεία ηνπ, επηζθέθζεθε ζηηο 10 Απγνχζηνπ η.ε.,  ηνλ Λίβαλν, φπνπ έγηλε 

δεθηφο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ρψξαο,  θ. νπιετκάλ. Οη δηκεξείο ζρέζεηο, ε δηεχξπλζε ηεο 

δηπισκαηηθήο επηθνηλσλίαο, ε βειηίσζε ηνπ ζρεηηθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαζψο θαη ε 

ππνγξαθή ζπκθσληψλ πνπ ζα βνεζνχζαλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, ήηαλ ηα 

ζέκαηα ζπδήηεζεο κεηαμχ Μέηα θαη νπιετκάλ. 

 

Δπίζθεςε ΤΠ.ΔΞ θ. Ιιίξ Μέηα, ζηελ Κεληξηθή Ακεξηθή  

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

μεθίλεζε ζηηο 30 Απγνχζηνπ η.ε., πεξηνδεία ζε ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Ακεξηθήο κε θχξην 

ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, ππφ ην 

θσο ηεο γλσκνδφηεζεο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ ηεο Υάγεο θαη ελφςεη ηεο έλαξμεο 

ησλ εξγαζηψλ ηεο 65
εο

 ζπλφδνπ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. ην 

πιαίζην απηφ ν θ. Μέηα ζα επηζθεθζεί ηελ Γνπαηεκάια, ην αιβαδφξ θαη ηελ Ολδνχξα. 

 

Ο ΤΠΔΞ  θ- Ιιίξ Μέηα ζηε Γνπαηεκάια 

Με ηνλ αληηπξφεδξν ηεο Γνπαηεκάιαο θ. Ραθαέι Δζπάληα, ζπλαληήζεθε ζηηο 31 

Απγνχζηνπ η.ε., ν αληηπξφεδξνο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο θαη ΤΠΔΞ θ. Ιιίξ Μέηα, ν 

νπνίνο πξαγκαηνπνηεί πεξηνδεία ζε ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Ακεξηθήο. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπλάληεζεο επηζεκάλζεθε ε ζεκαζία ηεο εληαηηθνπνίεζεο ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ θαη 

ε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπο κέζσ ππνγξαθήο νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ζπκθσληψλ ζηνπο 

ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ δπν ΤΠΔΞ.  



 

Ο ΤΠΔΞ θ. Μέηα ζηελ Ιζπαλία 

Δπίζθεςε ζηε Βαξθειψλε φπνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο ·λσζεο 

γηα ηε Μεζφγεην πξαγκαηνπνίεζε ζηηο 30 Ινπιίνπ η.ε. ν ΤΠΔΞ ηεο Αιβαλίαο θ. Ιιίξ 

Μέηα, ν νπνίνο θαη έγηλε δεθηφο απφ ηνλ ΓΓ ηεο ·λσζεο, θ. Αρκάλη Μαζαληέρ. Καηά ηε 

ζπλάληεζε κε ηνλ θ. Μαζαληέρ, ν θ. Μέηα δήισζε φηη ε Αιβαλία πξνηίζεηαη λα 

δηαδξακαηίζεη ελεξγφ ξφιν ζηελ ·λσζε θαη λα δηνξγαλψζεη ζπλαληήζεηο ππνπξγηθνχ 

επηπέδνπ γηα ζέκαηα φπσο ε Δλέξγεηα, ν Σνπξηζκφο, ην Πεξηβάιινλ, ε Γεσξγία θ.ά.  

 

Ο ΤΠΔΞ Μέηα ζηελ άηππε ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ ΟΑΔ ζην 

Καδαθζηάλ  

ηελ άηππε ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ ηνπ ΟΑΔ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην Καδαθζηάλ ζηηο 18 Ινπιίνπ η.ε, ζπκκεηείρε ν ΤΠΔΞ ηεο Αιβαλίαο, θ. Ιιίξ Μέηα.  
 

πλάληεζε αληηπξνζσπείαο ηνπ ΚΚ Κίλαο κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Κ θ. Έληη Ράκα 

πλάληεζε κε ηνλ πξφεδξν ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο θαη δήκαξρν Σηξάλσλ θ. ·ληη 

Ράκα, είρε ε πςειφβαζκε αληηπξνζσπεία ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο Κίλαο, 

ζηηο 31 Απγνχζηνπ η.ε., ε νπνία πξαγκαηνπνηεί επίζθεςε ζηελ Αιβαλία, κεηά ηηο 

ζπλαληήζεηο πνπ είρε ζηηο 30 Απγνχζηνπ η.ε., κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θ. 

Μπακίξ Σφπη θαη ηνλ Πξσζππνπξγφ θ. αιί  Μπεξίζα. χκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ 

Γξαθείνπ ηχπνπ ηεο αιβαληθήο Πξνεδξίαο, ζηε ζπλάληεζε ηνπ θ. Σφπη κε ηελ θηλέδηθε 

αληηπξνζσπεία, ήηαλ επίζεο παξψλ θαη ν Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ, Πνιηηηζκνχ, Νέαο 

Γεληάο θαη Αζιεηηζκνχ ηεο Αιβαλίαο θ. Φεξληηλάλη Σδαθέξη. Ο Πξσζππνπξγφο ηεο 

Αιβαλίαο, θ. αιί Μπεξίζα, δήισζε ζηε ζπλάληεζε κε ηελ θηλεδηθή αληηπξνζσπεία πσο 

ε αιβαληθή θπβέξλεζε ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ηεο Κίλαο ζηελ 

Αιβαλία. Ο επηθεθαιήο ηεο θηλεδηθήο αληηπξνζσπείαο επηβεβαίσζε πσο ε θηλεδηθή 

θπβέξλεζε ζα ελζαξξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο ηνπ λα επελδχζνπλ ζηελ Αιβαλία 

θαη εμέθξαζε ην ελδηαθέξνλ ηεο θηλεδηθήο πιεπξάο γηα επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Οη θηλέδνη επίζεκνη είραλ επίζεο ζπλάληεζε ζηελ έδξα ηνπ ΓΚ ηεο Αιβαλίαο 

κε ηνλ ΓΓ ηνπ θφκκαηνο θ. Ρηληβάλ Μπφληε θαη κε ηνπο βνπιεπηέο θθ Άιλην Μπνχκηζη 

θαη Γθέξηη Μπνγθληάλη.    

 

Σειεθψλεκα γηα βφκβα ζε πνιπθαηάζηεκα ησλ Σηξάλσλ 

Σειεθψλεκα αγλψζηνπ γηα ηνπνζέηεζε ηζρπξήο βφκβαο ζε κεγάιν εκπνξηθφ θέληξν ησλ 

Σηξάλσλ ζηηο 11 Απγνχζηνπ η.ε., είρε σο απνηέιεζκα  ηελ άκεζε  εθθέλσζε ηνπ θηηξίνπ. 

Παξά ηηο έξεπλεο ε αζηπλνκία δελ εληφπηζε βφκβα. Σειηθά, θαηάθεξε λα ζπιιάβεη ηνλ 

δξάζηε, ν νπνίνο ήηαλ απνιπκέλνο ππάιιεινο ηνπ θέληξνπ.  

 

 Απνζηνιή αιβαλψλ ζηξαηησηψλ ζην Αθγαληζηάλ 

Αλαρψξεζε γηα ην Αθγαληζηάλ ζηηο 27 Ινπιίνπ η.ε., ε αιβαληθή κνλάδα ΄΄Αεηφο 1΄΄, 

απνηεινχκελε απφ 44 αμησκαηηθνχο, ππαμησκαηηθνχο θαη ζηξαηηψηεο. Η κνλάδα απηή 

ππάγεηαη ζηηο Δπίγεηεο Αιβαληθέο Δηδηθέο Γπλάκεηο θαη ζα ππεξεηήζεη ππφ ακεξηθαληθή 

δηνίθεζε ζε δψλε πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην Καληαράξ  

 

Νένο Πξεζβεο ηεο Αιβαλίαο ζηελ Διιάδα 



Δπέδνζε ηα δηαπηζηεπηήξηα ηνπ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Κ. Παπνχιηα ν λένο 

πξέζβε ηεο Αιβαλίαο ζηελ Αζήλα θ. Νηαζλφξ Νηεξβίζη. ηε ζπλάληεζε, ν θ. Παπνχιηαο 

εμέθξαζε ηελ επηζπκία λα επηζθεθζεί ηελ Αιβαλία  

 

Δθδήισζε ηνπ λένπ θφκκαηνο MEGA ζην Αξγπξφθαζηξν 

Σν λέν θφκκα ζην ρψξν ηεο ειιεληθήο εζληθήο κεηνλφηεηαο MEGA (απφ ηα αιβαληθά 

αξρηθά ησλ ιέμεσλ: ΄΄Διιεληθή Δζληθή Μεηνλφηεηα γηα ην Μέιινλ΄΄), παξνπζίαζε ην 

πξφγξακκα θαη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ζε εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην άββαην 

ζην Αξγπξφθαζηξν. Ο πξνζσξηλφο πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο θ. Υξεζηάθεο Κίηζνο, 

δήισζε φηη ην θφκκα εμεηάδεη ηηο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο κε δηθνχο ηνπ ππνςεθίνπο 

ζηηο πξνζερείο δεκνηηθέο εθινγέο ζηελ Αιβαλία.  


