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16.20 – 17.20: Κύριοι Ομιλητές  
- κ. Ιωάννης Μανιάτης, Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
της Ελλάδος
- κ. Damian Gjiknuri, Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας της Αλβανίας  
- κ. Sokol Dervishaj, Υφυπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας  
- κ. Παναγιώτης Μίχαλος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων &  
Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος
-  κ. Ιωάννης Κουγιώνας, Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων 
Αλβανίας 
-  κ. Luan Bregasi, Πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρηματικών Φορέων Αλβανίας 
(Biznes Albania) 

17.20: Καταληκτικές Παρατηρήσεις / Συμπεράσματα 
κα Παγώνα Λάρδα, Επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών 
Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα

17.30: Καφές / Δικτύωση 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

HELLENIC-ALBANIAN
ECONOMIC AND ENERGY ROUNDTABLE

Ξενοδοχείο ROGNER, Τίρανα, 04.11.2013
    
 

15.00 – 15.30: Προσέλευση και εγγραφή συμμετεχόντων

[Πέρας προσέλευσης συμμετεχόντων 15.40]

15.45: Άφιξη της Α.Ε. κ. Καρόλου Παπούλια, Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της Α.Ε. κ. Bujar Nishani, Προέδρου της Δημοκρατίας της Αλβανίας

15.50:  Εισαγωγικά Σχόλια  
Α. Ε. κ. Λεωνίδας Ροκανάς, Πρέσβυς της Ελλάδος στην Αλβανία 
 
15.55- 16.10: Εναρκτήριες Ομιλίες / Επίσημη Έναρξη Εργασιών
-  Α.Ε. κ. Κάρολος Παπούλιας, Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
-  Α.Ε. Bujar Nishani, Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αλβανίας

16.10 – 16.20: Σύντομοι Χαιρετισμοί
   Εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης:
- κ. Δημήτριος Αβραμόπουλος, Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος
   Εκ μέρους της Αλβανικής Κυβέρνησης:
- κ. Niko Peleshi, Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Αλβανίας  

16.20: Αποχώρηση της Α.Ε κ. Κάρολου Παπούλια, Προέδρου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και  της Α.Ε. κ. Bujar Nishani, Προέδρου της Δημοκρατίας της 
Αλβανίας

Αφίξη κ.κ Προέδρων στο Ξενοδοχείο “Rogner”-Τιράνων
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Ομιλίες

Λεωνίδας Ροκανάς Κάρολος Παπούλιας Bujar Nishani

Niko PeleshiΔημήτριος Αβραμόπουλος Ιωάννης Μανιάτης

Damian Gjiknuri Sokol Dervishaj Παναγιώτης Μίχαλος

Ιωάννης Κουγιώνας Luan Bregasi Παγώνα Λάρδα
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΟΚΑΝΑΣ
ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΟΚΑΝΑΣ
ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Εξοχότατε Πρόεδρε της  Αλβανικής Δημοκρατίας, 
Eξοχότατε Πρόεδρε της  Ελληνικής Δημοκρατίας, 
Εξοχότατοι κ.κ. Πρέσβεις, κ.κ. Υπουργοί, και κ.κ. Επιχειρηματίες 

Με ιδιαίτερη χαρά ανοίγουμε το σημερινό συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Πρεσβεία και 
το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων και υποδεχόμαστε με μεγάλη συγκίνηση και 
περηφάνια τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια, έναν άνθρωπο, ο οποίος 
έχει, ουσιαστικά, συνδέσει το όνομα του με τις ελληνο-αλβανικές σχέσεις και την αναγέννησή  τους.

Ο σκοπός της στρογγυλής τραπέζης είναι να αναδείξει μια από τις βασικές διαστάσεις των ελληνο-
αλβανικών σχέσεων, τις οικονομικές μας σχέσεις. Είναι μια από τις πιο δυναμικές διαστάσεις των 
ελληνο-αλβανικών σχέσεων, γιατί η ελληνική και η αλβανική οικονομία, συνδέονται απολύτως 
μεταξύ τους με πολύ ισχυρούς, μακροχρόνιους δεσμούς, όπως επίσης συνδέεται η οικονομία της 
Αλβανίας με τις οικονομίες των λοιπών χωρών της ΕΕ.   

Θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη προσέγγισης των ελληνο-αλβανικών σχέσεων μέσα από την 
μελλοντική τους προοπτική και όχι μέσω του παρελθόντος.

Κατά την γνώμη μου, τέσσερα είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις ελληνο-αλβανικές σχέσεις. 
Πρώτον, η κοινή ιστορία των δύο λαών, που χρονολογείται, μάλιστα, από τις απαρχές της ιστορίας, 
καθώς τα πρώτα ελληνικά φύλα εισήλθαν στον ελλαδικό χώρο από τη ΒΔ πλευρά της χώρας. 
Δεύτερον, το ανθρώπινο στοιχείο. Από τη μια, εκατοντάδες χιλιάδες Αλβανοί που ζουν και εργάζονται 
στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην πρόοδο της χώρας, η πλειοψηφία των οποίων επιθυμεί να μείνει 
για πάντα εκεί και από την άλλη, η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Και οι δύο κοινότητες είναι 
πολύ σημαντικές, καθώς δεν αποτελούν απλά μια γέφυρα, αλλά έναν ανθρώπινο δεσμό. Στα 
δύσκολα χρόνια που η Αλβανία προχώρησε προς τη δημοκρατία, η Ελλάδα ήταν στο πλευρό της 
και αποτέλεσε τον πρώτο προορισμό της μαζικής εξόδου των Αλβανών πολιτών, μαζί με την Ιταλία. 
Είναι εξαιρετικής σημασίας το γεγονός ότι όταν είχατε μεγάλη ανάγκη, η Ελλάδα κράτησε τις πόρτες 
της ανοικτές, γεγονός που αποδείχθηκε επωφελές και προς τις δύο χώρες. Τρίτον, οι οικονομικές 
σχέσεις των δύο χωρών. Η Ελλάδα ήταν μέχρι το 2010 η πρώτη χώρα σε επενδύσεις στην Αλβανία. 
Είναι η δεύτερη χώρα σε εμπορικές συναλλαγές, μετά την Ιταλία, ενώ η συνεργασία στον ενεργειακό 
τομέα είναι στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ, την ευρύτερη περιοχή, τις ΗΠΑ αλλά και ολόκληρο 
τον κόσμο. Τέταρτον, η ευρωατλαντική ολοκλήρωση της Αλβανίας. Η Ελλάδα πιέζει για την πορεία 
της Αλβανίας προς την ΕΕ από το 2000, όταν με την ατζέντα της Θεσ/νίκης δόθηκε προοπτική για 
χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας σε όλες τις χώρες της Βαλκανικής. Η Ελλάδα 
βοήθησε επίσης, την προσπάθεια της Αλβανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε το 
2009, συμβάλλοντας στην εδραίωση της σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή.

Οι ελληνο-αλβανικές σχέσεις είναι σημαντικές για τη σταθερότητα της περιοχής, καθώς τα Βαλκάνια 
ήταν πάντα πεδίο αντιπαλότητας και πολέμων. Η ενίσχυση των επαφών των δύο λαών είναι 
κεφαλαιώδους σημασίας και αποτελούν τον πυρήνα των διμερών σχέσεων. Έχω την πεποίθηση ότι 
η δυναμική των ελληνοαλβανικών σχέσεων έχει απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης, ιδίως στην 
νέα εποχή που δημιουργείται μετά την κρίση, όπου απαιτείται η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ 
των δύο κυβερνήσεων αλλά και μεταξύ των δύο λαών. 

Επιτρέψτε μου να κάνω ιδιαίτερη μνεία στη νέα δυναμική που προσφέρουν στις διμερείς σχέσεις, 
τόσο η  πρόσφατη επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών κ. Ε. 
Βενιζέλου, όσο και η σημερινή τριήμερη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια, 
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ενός πολιτικού με ειδικό βάρος για την Αλβανία, καθώς στα μέσα της δεκαετίας του ’80, ήταν εκείνος 
που προχώρησε στο άνοιγμα των συνόρων, δίνοντας τέλος στην απομόνωση ετών για τη χώρα.
   
Πέραν των ανωτέρω, θα ήθελα να τονίσω περαιτέρω την ισχυρή επιχειρηματική και επενδυτική 
παρουσία των Ελλήνων εδώ, η οποία είναι, μακροχρόνια, και παρέμεινε, παρά την κρίση στην χώρα 
μας. Και είμαι πεπεισμένος ότι όχι απλά θα παραμείνει άλλα και θα αυξηθεί στο μέλλον. 

Έχουμε σχεδόν 400 ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν χιλιάδες θέσεις εργασίας σε 
πολλούς τομείς, κρίσιμους για την οικονομία της χώρας. Ο σκοπός του συνεδρίου φυσικά είναι 
να δημιουργήσει μια νέα δυναμική στις ελληνο-αλβανικές οικονομικές, επιχειρηματικές και 
επενδυτικές σχέσεις, με στόχο κάποιους συγκεκριμένους τομείς ειδικής σημασίας, ιδίως τον 
ενεργειακό τομέα, με επίκεντρο τον αγωγό ΤΑΡ. 

Και είμαι σίγουρος ότι θα επιτύχει το σκοπό του, εάν κρίνω από την απήχηση που είχε η πρόσκλησή 
μας να συμμετάσχετε σήμερα σε αυτή την εκδήλωση.

Σας ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σας και εύχομαι καλή επιτυχία στο Συνέδριο αυτό.      

Ομιλία Πρέσβη κ. Ροκανά

Στιγμιότυπο από το Α΄ πάνελ ομιλητών

Ομιλία κ. Παπούλια
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ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αξιότιμε Πρόεδρε Nishani, 
Αξιότιμε κ. Αντιπρόεδρε,
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, 
Κυρίες και κύριοι, εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, 

Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω με τον Πρόεδρο Νισάνι στις εργασίες της ελληνοαλβανικής στρογγυλής 
τραπέζης για την οικονομία και την ενέργεια. Η παρουσία Υπουργών και Υψηλών αξιωματούχων 
από τις δύο χώρες καθώς και σημαντικών φορέων και επιχειρηματιών, αποδεικνύει το έμπρακτο 
ενδιαφέρον των Κυβερνήσεων μας αλλά και της επιχειρηματικής κοινότητας για νέες συνεργασίες 
με αμοιβαίο όφελος. Οι συνομιλίες μας με τον Πρόεδρο Νισάνι ήταν γόνιμες και ουσιαστικές. 
Ελληνικός στόχος, είναι να ενισχύσουμε την οικονομική μας συνεργασία και τις επιχειρηματικές 
μας δραστηριότητες σε όλους τους τομείς. 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, χαιρετίζω την επιλογή του Δι-Αδριατικού Αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ. 
Συνιστά, μία ιδιαιτέρως σημαντική εξέλιξη, που αποτυπώνει έμπρακτα τη βούληση των δυο χωρών 
μας να προωθήσουν ενεργά τη συνεργασία τους.  

Είναι σημαντικό να τονίσω σε εσάς, τους επιχειρηματίες ότι παρά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, 
η επενδυτική και η επιχειρηματική μας παρουσία στην Αλβανία παραμένει και θα παραμείνει 
ισχυρή. Τα πραγματικά στοιχεία τα γνωρίζετε. Η Ελλάδα ήταν επί σειρά ετών ο πρώτος επενδυτής 
στις σωρευμένες άμεσες ξένες επενδύσεις στην Αλβανία και εξακολουθεί να αποτελεί τον δεύτερο 
μεγαλύτερο επενδυτή, με πάνω από 500 ελληνικές και ελληνο-αλβανικές επιχειρήσεις. Χιλιάδες 
Αλβανοί πολίτες, εργάζονται σε ελληνικών συμφερόντων επιχειρήσεις σε κάθε γωνία της αλβανικής 
επικράτειας. Είμαστε οι δεύτεροι εμπορικοί εταίροι. Το ύψος των ελληνικών επενδύσεων, ξεπερνά 
τα 520 εκ. ευρώ.

Βέβαια, δεν σταματάμε εδώ! Είμαστε έτοιμοι να  εντατικοποιήσουμε τις ενέργειες για την ενίσχυση 
της επιχειρηματικής μας συνεργασίας. Στις επενδύσεις, το εμπόριο, την ενέργεια, τις κατασκευές, την 
υψηλή τεχνολογία. Πάντα, μέσα σε καλό κλίμα συζητούμε και πρέπει να επιλύουμε τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Είναι ο καλύτερος τρόπος για προσέλκυση 
περισσότερων επενδύσεων και διεύρυνση της επιχειρηματικής μας συνεργασίας. 
Υπάρχει, όμως, και ο ανθρώπινος παράγοντας. Η ελληνική Εθνική Μειονότητα και η κοινότητα 
των Αλβανών εργαζομένων που διαβιούν στην Ελλάδα αποτελούν ισχυρές γέφυρες φιλίας και 
συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς μας. 

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα έχει ως στρατηγικό στόχο την ένταξη των Δυτικών 
Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει πρωταγωνιστήσει στην Ευρωπαϊκή προοπτική της 
περιοχής, η οποία έχει ήδη σημειώσει αξιόλογα βήματα. Είναι ένας στόχος που προωθούμε από τη 
Σύνοδο Κορυφής Θεσσαλονίκης, το 2003. Κατά τη διάρκεια της επερχόμενης Ελληνικής Προεδρίας, 
θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα θα στηρίξει απτά την ευρωπαϊκή προοπτική και ενταξιακή 
πορεία της Αλβανίας, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση βέβαια, ότι θα εκπληρωθούν πλήρως οι 
τεθείσες  προϋποθέσεις. 

Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον των σχέσεων μας. Όλα τα στοιχεία που σας ανέφερα, αποδεικνύουν 
ότι οι σχέσεις μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, ότι μπορούμε να συνεργασθούμε με αμοιβαίο 
όφελος και ότι οι δεσμοί μας μπορούν και πρέπει να ενισχυθούν ουσιαστικά. Θα ήθελα να σας 
ευχηθώ καλή επιτυχία για την σημερινή σας ημερίδα, ευημερία και πρόοδο. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 
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BUJAR NISHANI
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

BUJAR NISHANI
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Αξιότιμε Πρόεδρε Παπούλια, 
Αξιότιμε κ. Αντιπρόεδρε,
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, 
Κυρίες και κύριοι,
Εκπρόσωποι των επιχειρήσεων,

Επιτρέψτε μου να επωφεληθώ από αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω την Ελληνική Πρεσβεία 
στα Τίρανα και, κυρίως, τον Πρέσβη κ.Ροκανά, για την διοργάνωση της Στρογγυλής Τράπεζας, για 
την προώθηση της Αλβανο-ελληνικής συνεργασίας στον τομέα των επενδύσεων και των εμπορικών 
συναλλαγών. Η δραστηριότητα αυτή όχι μόνο εμπλουτίζει το πρόγραμμα της επίσημης επίσκεψης 
του Προέδρου Παπούλια, αλλά της δίνει περισσότερο περιεχόμενο με πρακτική αξία, προς το 
συμφέρον της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και των λαών μας.

Αλβανοί και  Έλληνες έχουν μια αρχαία ιστορία και πλούσια παράδοση συνεργασίας και αλληλεγγύης, 
ως δύο γειτονικοί λαοί, που προέρχονται από την αρχαιότητα. Η παρουσία της ελληνικής μειονότητας 
στην Αλβανία και της αλβανικής κοινότητας στην Ελλάδα, έχουν ενισχύσει αυτούς τους δεσμούς και 
την περαιτέρω ανάπτυξη των ανθρώπινων σχέσεων.

Οι οικονομικές σχέσεις και οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών έχουν σημειώσει ορατή 
αύξηση. Από την πλευρά των επενδύσεων, ανά χώρα προέλευσης, η Ελλάδα κατέχει σημαντική 
θέση στις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Αλβανία, με μέσο όρο 558 εκατ. €/έτος. Το επίπεδο της 
συνεργασίας και των εμπορικών ανταλλαγών, σημείωνε αύξηση έως την περίοδο 2008-2009 και 
ακολούθησε ένα στάδιο σχετικά σταθερών ανταλλαγών, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης.

Ένας σημαντικός αριθμός ελληνικών εταιρειών, περίπου 300, έχουν επενδύσει σε ορισμένους 
βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως της κινητής τηλεφωνίας, των τραπεζών, των κατασκευών, 
των υπηρεσιών και της βιομηχανίας.  Το 2012, το επίπεδο των εμπορικών συναλλαγών ήταν 480 
εκατ. €, ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013, η αξία των εμπορικών συναλλαγών ήταν 
250 εκατ. €.

Η περιοχή μας έχει εισέλθει σε μια μη αναστρέψιμη φάση ειρήνης και σταθερότητας, με βάση την 
πολιτική καλής γειτονίας και της περιφερειακής συνεργασίας.

Εμείς εκτιμούμε τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας για το έργο TAP. Η Αλβανία είναι έτοιμη 
να συνεργαστεί με την Ελλάδα για θέματα που αφορούν την υλοποίηση του έργου. Με βάση αυτό το 
παράδειγμα, πρέπει να αυξηθούν οι προσπάθειες συνεργασίας και με άλλες χώρες της περιοχής, 
ώστε να προετοιμαστεί και να πραγματοποιηθεί το έργο του Αγωγού Αδριατικής-Ιονίου.

Η Αλβανία είναι μια χώρα με λειτουργούσα δημοκρατία και πολιτική σταθερότητα, με μια δυναμική 
οικονομία, που αντιστάθηκε σχετικά καλά στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και μια 
ελκυστική αγορά με πολλές ευκαιρίες και ευνοϊκό νομικό πλαίσιο για τις ξένες επενδύσεις. Έτσι, 
εμείς προσφέρουμε ένα φιλικό περιβάλλον για επενδύσεις.

Σήμερα, με τον Πρόεδρο Παπούλια είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση, η οποία αποτελεί αναμφίβολα 
κορύφωση και δίνει μια περαιτέρω ώθηση στις σχέσεις μας. Εντοπίσαμε ότι υπάρχει σαφής 
πολιτική βούληση και στις δύο χώρες, προκειμένου να υποστηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε την 
εντατικοποίηση και διαφοροποίησή τους, σύμφωνα με τη βούληση των δύο λαών.
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Με βάση τα παραπάνω επιχειρήματα και τα αμοιβαία συμφέροντα, εξακολουθώ να είμαι πεπεισμένος 
ότι θα είστε σε θέση να εντοπίσετε και να χρησιμοποιήσετε τις πολλές ευκαιρίες συνεργασίας και, 
για το σκοπό αυτό, σας εύχομαι καλή επιτυχία! 

Επίσης, επιτρέψτε μου να κλείσω αυτό το σύντομο μήνυμα, συγχαίροντας τους διοργανωτές και 
εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συνάντηση αυτή θα είναι πλήρως επιτυχημένη.

Σας ευχαριστώ!

Ομιλία κ. Nishani Στιγμιότυπο από το Α΄ πάνελ ομιλητών

κ. Nishani και κ. Peleshi
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας της Αλβανίας,
Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Κύριε Αναπληρωτή Πρωθυπουργέ της Κυβέρνησης της Αλβανίας,
Συνάδελφοι Υπουργοί,
Κύριοι Πρέσβεις,
Κυρίες και κύριοι,

Εκπροσωπώντας από κοινού με τους συναδέλφους μου, τον Υπουργό Παιδείας, κ. Αρβανιτόπουλο, 
τον Υπουργό Ενέργειας, κ. Μανιάτη και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Γεροντόπουλο, την Ελληνική 
Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας σε αυτή τη σημαντική αποστολή, θα ήθελα πρώτα 
απ’ όλα να συγχαρώ όσους δούλεψαν για να διοργανωθεί αυτή η συνάντηση, που δένει με τον 
πλέον χαρακτηριστικό τρόπο με την επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. 
Παπούλια.

Μια επίσκεψη που χαρακτηρίζεται σταθμός, που ανοίγει νέους ορίζοντες, μια νέα προοπτική στις 
διμερείς μας σχέσεις και νέους δρόμους συνεννόησης, συνεργασίας και ανάπτυξης ανάμεσα στις 
επιχειρηματικές ενότητες, τον επιχειρηματικό κόσμο, της Αλβανίας και της Ελλάδας.

Είναι καιρός πλέον να μετουσιώσουμε σε πρακτικά αποτελέσματα μία ιστορική αναγκαιότητα. 

Η Ελλάδα και η Αλβανία δεν ενώνονται μόνο με ιστορικούς δεσμούς. Σας θυμίζω ότι είμαστε οι πιο 
ιστορικοί λαοί της ευρύτερης περιφέρειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Γνωριζόμαστε καλά εδώ 
και δυόμισι χιλιάδες χρόνια. Τις χώρες μας ενώνει αυτή τη στιγμή πάνω απ’ όλα το κοινό ευρωπαϊκό 
μας πεπρωμένο. 

Από αυτή τη βασική διαπίστωση, ξεκινά οποιαδήποτε συζήτηση για την διεύρυνση, ενίσχυση και 
εμβάθυνση των σχέσεών μας σε όλους ανεξαίρετα τους τομείς. 

Για την ενίσχυση της διμερούς οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας. 

Η γεωπολιτική τοποθέτηση της Ελλάδας εδώ και δεκαετίες σε ό,τι αφορά την συνεργασία των 
χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι σταθερή και συνεπής. 

Πιστεύουμε στη σταθερότητα και στη συνεργασία ως γεωπολιτικές αξίες για να μπορέσουμε να 
στηρίξουμε την προσπάθεια, τον συλλογικό μας αγώνα για πρόοδο και ευημερία. Μονάχα όταν αυτό 
συντελεστεί, θα δοθεί τέλος σε οτιδήποτε αρνητικό μας έχει κληροδοτήσει το παρελθόν, καθώς και 
τα στερεότυπα μιας άλλης εποχής. 

Έτσι πετύχαμε να εξασφαλίσουμε συνεργαζόμενοι τον TAP. Kαι με χαρά βλέπω ανάμεσά μας τον κ. 
Panariti, τότε Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας, με τον οποίο, πηγαίνοντας κόντρα στις προβλέψεις 
της εποχής εκείνης, καταφέραμε αυτό που αποτελεί ένα απτό παράδειγμα της συνεργασίας στην 
οποία αναφερόμαστε. 

Πηγαίνοντας κόντρα σε προβλέψεις και ενδοιασμούς, κοιτάξαμε μπροστά. Και αν πρέπει να βγει απ’ 
αυτή τη σημαντική επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Αλβανία ένα μήνυμα, είναι ότι 
αυτό που μας οδηγεί είναι το μέλλον. 

Αποδεχόμαστε πάνω από όλα τους κανόνες του διεθνούς δικαίου ως μέσο για την επίλυση 
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οποιωνδήποτε προβλημάτων υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη της ευρύτερης περιοχής μας. 

Προωθούμε ενεργητικά την ένταξη των χωρών της περιοχής μας στην Ενωμένη Ευρώπη και τη 
διάδοση και εμπέδωση των Ευρωπαϊκών αρχών και αξιών στην λειτουργία των κρατών μας και για 
το σεβασμό των ανθρωπίνων, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. 

Τον Ευρωπαϊκό κώδικα αξιών για τον σεβασμό των κανόνων της καλής γειτονίας. 

Η Ελλάδα είναι η χώρα που πρώτη οραματίστηκε και δούλεψε πολύ για μία Νοτιανατολική Ευρώπη 
εντεταγμένη στις ευρωπαϊκές δομές συνεργασίας. 

Μία Νοτιανατολική Ευρώπη που θα αφήσει πίσω της το Βαλκανικό της παρελθόν.

Μία Νοτιανατολική Ευρώπη στην οποία δεν θα έχουν πλέον θέση οι αντιδημοκρατικές νοοτροπίες 
και συμπεριφορές, οι εθνικισμοί και οι αλυτρωτισμοί. 

Μία Νοτιανατολική Ευρώπη όπου η συνεργασία θα υπερβαίνει και δεν θα περιορίζεται από τα 
γεωγραφικά σύνορα. 

Αυτός θεωρώ, κυρίες και κύριοι, ότι είναι και ο βασικός προσανατολισμός των Ελληνο-Αλβανικών 
σχέσεων. 

Στην Ευρώπη προσφέρεται για την Αλβανία ένας βιώσιμος χώρος προόδου και ανάπτυξης. 

Και θα ήθελα να υπογραμμίσω τον όρο βιώσιμος. 

Πάνω σε αυτή την βάση μπορούμε να πετύχουμε πολλά μαζί, σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού και 
κυρίως εμπιστοσύνης. 

Μπορούμε να οικοδομήσουμε έναν ενιαίο, ευρύτερο χώρο ανάπτυξης, που θα ωφελήσει και τις 
δύο χώρες. 

Έναν ενιαίο χώρο ανάπτυξης που θα ανοίξει νέες ευκαιρίες στην προσέλκυση επενδύσεων και για 
τις δύο χώρες. 

Μπορούμε να δημιουργήσουμε συνέργειες στον τουρισμό, στη μεταφορά πολύτιμης τεχνογνωσίας.

Μπορούμε να συνεργαστούμε για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, στις μεταφορές και στις 
τηλεπικοινωνίες.
 
Μπορούμε πάνω από όλα, μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο να διασφαλίσουμε ότι η συνεργασία μας θα 
συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη των οικονομιών μας. 

Κυρίες και κύριοι,
 
Η Ελλάδα ύστερα από πολλές θυσίες και μία παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, είναι πλέον πολύ 
κοντά στην επιστροφή της στην ανάπτυξη. Η ενέργεια, οι μεταφορές, η ναυτιλιακή οικονομία, ο 
τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση, η πολιτιστική οικονομία είναι οι πυλώνες του 
νέου ελληνικού αναπτυξιακού μοντέλου. 

Η Αλβανία εισέρχεται επίσης σε μία νέα περίοδο δομικών και θεσμικών αλλαγών και 

μεταρρυθμίσεων, με ορίζοντα την ένταξή της στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Σε αυτόν το δρόμο, σε 
αυτόν τον προσανατολισμό και την πορεία της Αλβανίας, όπως κατ’ επανάληψη ανέφερε ο Πρόεδρος 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Ελλάδα είναι στο πλευρό της.

Ποτέ άλλοτε αυτά που μας ενώνουν, δεν ήταν ιστορικά τόσο πολλά, όσο σήμερα. 

Μπροστά μας ανοίγεται μία νέα εποχή, όπου όλα θα κριθούν από το πόσο ικανοί είμαστε στο να 
πιάσουμε, να συλλάβουμε τα μηνύματα των καιρών και να δημιουργήσουμε νέες σχέσεις ανάμεσά 
μας. Σχέσεις βασισμένες στην ανάπτυξη, στη συνεργασία, στην καλή γειτονία, στην αλληλεξάρτηση, 
στην ευημερία και στην πρόοδο. 

Με γνώμονα πάντοτε το κοινό μας μέλλον, το κοινό μέλλον των δύο λαών μας. 

Σας ευχαριστώ πολύ.

 Ομιλία κ. Αβραμόπουλου
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ΝΙΚΟ PELESHI
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

NIKO PELESHI
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εξοχότατε κ. Κάρολε Παπούλια, Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Εξοχότατε κ. Μπουγιάρ Νισάνι, Πρόεδρε της Αλβανικής Δημοκρατίας,
Αξιότιμε κ. Αβραμόπουλε,
Αξιότιμοι συμμετέχοντες, 

Έχω την ιδιαίτερη ευχαρίστηση να μετέχω σε αυτή την Ελληνο-Αλβανική στρογγυλή τράπεζα για την 
Οικονομία και την Ενέργεια, που διοργανώνεται στο πλαίσιο της σημαντικής και προσδοκώμενης 
επίσκεψης του Πρόεδρου της Ελλάδας της Αυτού Εξοχότητος κ. Παπούλια.

Επωφελούμαι από την ευκαιρία να αναφέρω ότι εκτιμώ βαθύτατα την πολύτιμη συνεισφορά του 
Προέδρου Παπούλια στην ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων και της καλής γειτνίασης ανάμεσα στην 
Αλβανία και την Ελλάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας. Εκφράζω την πεποίθηση 
πως αυτή η συνεισφορά θα συνεχιστεί περαιτέρω για την πρόοδο των σχέσεων ανάμεσα στην 
Αλβανία και την Ελλάδα, προς όφελος των δύο χωρών και των λαών μας, προς όφελος της ειρήνης, 
της ασφάλειας, της ανάπτυξης και της ευημερίας όλης της περιοχής.

Αυτή η επίσκεψη εκφράζει τη συνέχεια της συνεργασίας και της εμβάθυνσης των σχέσεων ανάμεσα 
στις δύο χώρες μας, τοποθετώντας τις σε μια νέα πορεία, όπως είναι και το σύνθημα αυτής της 
στρογγυλής τραπέζης (Setting a new Course).

Η νέα αλβανική κυβέρνηση, τώρα πλέον, έχει αρχίσει να θέτει σε λειτουργία το πρόγραμμά της, 
όπου η οικονομική ανάπτυξη παραμένει ένα από τα σημεία κλειδιά.

Η Ελλάδα ήταν και παραμένει ένας στρατηγικός πολιτικός και οικονομικός εταίρος της Αλβανίας. 
Εδώ αξίζει να σημειώσουμε πως σε πολύπλευρο πλάνο και στο πλαίσιο των περιφερειακών 
πρωτοβουλιών, η Αλβανία και η Ελλάδα είχαν μια καρποφόρα συνεργασία και έχουν συμμεριστεί 
ίδιες απόψεις και κοινές στάσεις για την ενδυνάμωση των σχέσεων καλής γειτνίασης.

Οι οικονομίες των δύο χωρών μας συνδέονται στενά, η μία με την άλλη, διαμέσου εμπορικών 
ανταλλαγών και άμεσων επενδύσεων. Ένας σημαντικός αριθμός Αλβανών πολιτών ζει και εργάζεται 
στη Ελλάδα. Η συμβολή τους στην αλβανική οικονομία διαμέσου των εμβασμάτων είναι σημαντική 
και αποστέλλει μια αξιόλογη πηγή οικονομικής ανάπτυξης.

Εμείς παρατηρούμε με ιδιαίτερη προσοχή τις οικονομικές εξελίξεις της γειτονικής χώρας, 
πεπεισμένοι πως η ελληνική κυβέρνηση, με τις μεταρρυθμίσεις που έχει υλοποιήσει και αυτές που 
αναμένεται να προωθήσει για την αντιμετώπιση της κρίσης, θα καταφέρει να ξεπεράσει όλες τις  
οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

Οι προκλήσεις των χωρών μας για μία νέα ώθηση της οικονομίας, καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη 
κοινών προσπαθειών σε τομείς με αμοιβαίο ενδιαφέρον. Οι δύο χώρες μας έχουν δεσμευτεί και 
έχουν την πολιτική βούληση για την εντατικοποίηση της διασυνοριακής συνεργασίας ανάμεσά 
τους και τον μετασχηματισμό των ελληνο-αλβανικών συνόρων σε σύγχρονα ευρωπαϊκά σύνορα, 
όπου θα υπάρχει σεβασμός της αξιοπρέπειας των πολιτών στον ύψιστο βαθμό. Αυτό θα επιδράσει 
στην αύξηση του επιπέδου εμπιστοσύνης ανάμεσα στους δύο λαούς και θα επιδράσει άμεσα στην 
εξασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης των προϊόντων και των πολιτών, ενώ θα βοηθήσει και στην 
αύξηση των εμπορικών ανταλλαγών.
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Στον τομέα της ενέργειας, ένα από τα μεγαλύτερης στρατηγικής σημασίας σχέδια, όχι μόνο για την 
Αλβανία αλλά και για την Ελλάδα, καθώς και για την περιοχή μας και ευρύτερα, είναι το σχέδιο TAP. 
Αυτό το σχέδιο θα δώσει τη δυνατότητα στην Αλβανία και στην Ελλάδα να καταστούν ενεργειακοί 
κόμβοι της Ε.Ε., καθώς και να εξασφαλίσουν την διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας φυσικού 
αερίου, ενισχύοντας έτσι το άνοιγμα του Νοτίου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου για την Ευρώπη. Στο 
πλαίσιο αυτού του σχεδίου, η Αλβανία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα, επωφελούμενη 
από την εμπειρία της, σε υποθέσεις που αφορούν στην υλοποίηση αυτού του έργου.

Εμείς προσμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ανάληψη της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Ελλάδα 
τον Ιανουάριο του 2014 και εκτιμούμε την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στη διαδικασία 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Αλβανίας.

Η λήψη του καθεστώτος της υποψήφιας προς ένταξη χώρας, αποτελεί για εμάς ένα σημαντικό βήμα 
προς την Ε.Ε. καθώς και μια δυνατότητα για να αυξήσουμε το ενδιαφέρον και την εξασφάλιση των 
επενδυτών, τόσο των εγχώριων όσο και των αλλοδαπών.

Δεσμευόμαστε να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες εναρμόνισης της αλβανικής νομοθεσίας 
με αυτήν της Ε.Ε., καθώς και να δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό και ευνοϊκό νομικό και θεσμικό 
πλαίσιο για τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Η χρονιά που έρχεται θα είναι μια χρονιά χωρίς συγκρούσεις στην περιοχή μας. Για εμάς, η ειρήνη 
στην περιοχή προσφέρει τη δυνατότητα για ανάπτυξη και πρόοδο.

Ας επωφεληθούμε από τα πλεονεκτήματα αυτού του νέου κλίματος.

Ο κοινός ευρωπαϊκός προορισμός για τις χώρες της περιοχής μας είναι η καλύτερη εγγύηση για τα 
σχέδια των κυβερνήσεών μας, αλλά και των επιχειρήσεών μας και των οικονομιών μας.

Καλές δουλειές!

Ομιλία κ. Peleshi

Xειραψία Ε/ΠτΔ κ. Παπούλια με τον Αντιπροεδρο Α/Κυβερνήσης κ. Peleshi παρουσία Α/ΠτΔ κ. NishaniΝ. Peleshi , Δ. Αβραμόπουλος
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η Διμερής Ενεργειακή συνεργασία ως μοχλός ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής προοπτικής 
της Αλβανίας.  

Κύριοι Πρόεδροι, 
Κύριε Αντιπρόεδρε της  Κυβέρνησης, 
Κύριοι  Υπουργοί, 
Aξιότιμοι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής και ενεργειακής κοινότητας, Kύριες και κύριοι, 

Είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσα σε τόσο διακεκριμένο κοινό, για να 
συζητήσουμε, την περαιτέρω διεύρυνση της  συνεργασίας  της Ελλάδας και της Αλβανίας, στον τομέα 
της ενέργειας. Μία συνεργασία καθοριστικής σημασίας για την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη 
των χωρών μας και την εμβάθυνση των σημαντικών διμερών μας σχέσεων. Μια συνεργασία που 
αποτελεί παράδειγμα αμοιβαία επωφελούς περιφερειακής συνεργασίας και η οποία αναμένεται να 
συμβάλλει ιδιαιτέρα στην προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής της Αλβανίας.

Η Ευρωπαϊκή ιστορία άλλωστε, μας έχει διδάξει ότι η συνεργασία στην ενέργεια αποτελεί το 
κατεξοχήν όχημα για την περιφερειακή ολοκλήρωση και την ειρηνική συνύπαρξη. Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις ρίζες της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα 
της δεκαετίας του πενήντα, η οποία άνοιξε το δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση του σήμερα. 
Με τον ίδιο τρόπο, η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας και Αλβανίας μπορεί να δημιουργήσει στη 
Νότιο Ανατολική Ευρώπη μία ενότητα δυνάμεων με σκοπό την εγκαθίδρυση μιας νησίδας ειρήνης 
και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Η αξιοποίηση των αδιαμφισβήτητων συγκριτικών και 
γεωπολιτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας και της Αλβανίας στον τομέα της ενέργειας, δύναται να 
αποτελέσει την απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της ανάπτυξη.

Η ενέργεια κατέχει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας, και όχι μόνο. Οι τρεις άξονες 
της αειφόρου ανάπτυξης, δηλαδή η οικονομία, η κοινωνία και το περιβάλλον βρίσκονται σε διαρκή 
αλληλεπίδραση με την ενέργεια. Ένας αποδοτικός, περιβαλλοντικά αποδεκτός, ασφαλής και 
οικονομικά προσιτός ενεργειακός τομέας είναι σε θέση να εκκινήσει την ανάπτυξη, ιδιαίτερα τώρα, 
στην παρούσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, η επίτευξη των ενεργειακών στοχεύσεων 
απαιτεί σοβαρές προσπάθειες και προϋποθέτει πολιτικές επιλογές που θα εξυπηρετήσουν τη 
σημερινή, αλλά απαραιτήτως και τις επόμενες γενεές.

Η Ευρώπη έχει θέσει στο επίκεντρο της ενεργειακής στρατηγικής της, την εξασφάλιση διαφορο-
ποιημένων πηγών και οδεύσεων.

Η Ελλάδα και η Αλβανία είναι προικισμένες με πλούσιο ενεργειακό δυναμικό. Η Ελλάδα εξάλλου 
φαίνεται να διαθέτει και σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως προκύπτει 
από τις πρόσφατες έρευνες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ραγδαίες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα της 
ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, καταδεικνύουν τις νέες παραμέτρους βάσει των 
οποίων καλούμαστε να λειτουργήσουμε.

Η επαλήθευση αυτών των ενδείξεων, αναμφισβήτητα, θα δώσει νέο βηματισμό στον τομέα της 
ενέργειας και της οικονομίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ενώ θα ενδυναμώσει τις 
προοπτικές της Ευρώπης για ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική ευημερία.

Για τους ανωτέρω λόγους, είναι απολύτως απαραίτητο να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα της 
γεωγραφικής μας θέσης και να λειτουργήσουμε ως περιφερειακός ενεργειακός κόμβος.
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Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνεργασία με τους εταίρους μας, προωθούμε, κατά πρώτον, όλες τις 
απαιτούμενες και συμπληρωματικές μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για τη δημιουργία μιας 
ανταγωνιστικής, βιώσιμης διαφανούς και πλήρως λειτουργούσας ενιαίας αγοράς ενέργειας. Η 
επίτευξη του στόχου αυτού δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά βασικό μέσο επίτευξης των κυριότερων 
προσδοκιών των πολιτών μας για οικονομική μεγέθυνση, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 
διασφάλιση της κάλυψης των βασικών αναγκών μέσω προσιτών και ανταγωνιστικών τιμών καθώς 
και με εξοικονόμηση ενέργειας. 

Ήδη, ως γνωστόν, τα οφέλη από την εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς ενέργειας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χάρις και στις Ελληνικές προσπάθειες, επεκτείνονται στις χώρες των 
Δυτικών Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης και της Αλβανίας, μέσω της Ενεργειακής Κοινότητας 
που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2006. Η Ελλάδα, η οποία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάμηνο του 2014, θα αναδείξει κατά προτεραιότητα την 
ανάγκη επέκτασης της ισχύος της Ενεργειακής Κοινότητας πέραν του 2016. 

Κατά δεύτερον κύριος άξονας της Ενεργειακής Πολιτικής τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι η ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της 
Ευρώπης και να αναπτυχθούν εγχώριες πηγές ενέργειας, προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια 
του εφοδιασμού, να μειωθεί η εξωτερική ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ και να τονωθεί η οικονομική 
ανάπτυξη.

Σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα προωθεί την αξιοποίηση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Δρομολογούμε την επιτάχυνση των διαδικασιών έρευνας και αξιολόγησης του δυναμικού της 
Ελλάδας σε αποθέματα υδρογονανθράκων. Προωθούμε τις διαδικασίες για παραχωρήσεις αδειών 
έρευνας και για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις περιοχές του Δυτικού Πατραϊκού, στα 
Ιωάννινα και στο Κατάκολο. Είμαστε πεπεισμένοι ότι, η πρώτη διερευνητική γεώτρηση δύναται να 
πραγματοποιηθεί στα μέσα του 2014 ή στις αρχές του 2015 το αργότερο.

Παράλληλα με τη διαδικασία παραχώρησης αδειών για έρευνα και εκμετάλλευση, η Ελλάδα έχει 
δρομολογήσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα σεισμικών ερευνών που καλύπτουν έκταση περίπου 
220.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων στο θαλάσσιο χώρο δυτικά και νότια της χώρας. Περί τα τέλη 
του 2013, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία και η ερμηνεία των δεδομένων των σεισμικών 
ερευνών, θα προκύψει μια ξεκάθαρη εικόνα, η οποία θα μας επιτρέψει να οριοθετήσουμε τις 
περιοχές που θα προκηρυχθούν εντός του 2014-15.

Οι ανωτέρω πρωτοβουλίες της Ελλάδος στον τομέα της έρευνας και αξιοποίησης υδρογονανθράκων 
διέπονται από ένα νέο  εθνικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο πρόσφατα θεσπίσαμε, και το οποίο 
είναι σύμφωνο με το Κοινοτικό Κεκτημένο. Θέσαμε, συγκεκριμένα, κανόνες για την διαδικασία 
αδειοδότησης στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων δημιουργώντας  ένα 
ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, συστήθηκε η «Ελληνική Διαχειριστική 
Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε.», η οποία διαχειρίζεται με διαφάνεια και ευελιξία τα αποκλειστικά 
δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο με την ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων υδρογο-
νανθράκων δημιουργούν νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της πολιτικής της Ευρώπης 
για τη διαφοροποίηση πηγών κι οδεύσεων. Συγκεκριμένα η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί πλέον 
αναπόσπαστο μέρος του «Νοτίου Διαδρόμου», ο οποίος συνιστά τον θεμέλιο λίθο της στρατηγική της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης για την ενεργειακή ασφάλεια. 

Σε αυτό το πλαίσιο η πρόσφατη υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης  Ελλάδας – Κύπρου-Ισραήλ 

στον ενεργειακό τομέα δημιουργεί εξαιρετικά θετικές προϋποθέσεις συνεργασίας, στην ευρύτερη 
περιοχή και συμβάλλει στην επίτευξη του Ευρωπαϊκού στόχου για ενεργειακή ασφάλεια.

Κατά τρίτον, η δημιουργία διασυνδέσεων τόσο με τις χώρες παραγωγής όσο και μεταξύ των Ευρω-
παϊκών χωρών αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, τόσο στον 
ηλεκτρισμό, όσο και στο φυσικό αέριο. Προς την κατεύθυνση αυτή προωθούμε τη διασύνδεση 
Ελλάδος – Κύπρου – Ισραήλ με τη βύθιση ειδικού ηλεκτρικού καλωδίου.  Προχωράμε εξίσου στο 
σχεδιασμό του Eastern Mediterranean Pipeline που θα συνδέει την Ευρώπη, μέσω Ελλάδας και 
Κύπρου, με τις πηγές της Ανατολικής Μεσογείου.

Ήδη υφίσταται ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος – Αλβανίας ενώ η ολοκλήρωση του αγωγού 
ΤransΑdriatic Ρipeline θα δρομολογήσει τη διμερή διασύνδεση στον τομέα του φυσικού αερίου. 
Η επιλογή του αγωγού ΤAP για τη διοχέτευση του νέου Κασπιακού αερίου στην Ευρώπη, από 
την κοινοπραξία που εκμεταλλεύεται το κοίτασμα στο Αζερμπαϊτζάν Shah Deniz 2, σηματοδοτεί 
την έναρξη λειτουργίας του «Νοτίου Διαδρόμου». Ο ΤΑΡ είναι ένα τεράστιο έργο ενεργειακής 
υποδομής, συνολικού ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα που έχουν 
γίνει στην Ευρώπη τα τελευταία είκοσι χρόνια. Και το μεγαλύτερο που θα έχει γίνει στη Νότιο 
Ανατολική Ευρώπη. Ως εκ τούτου ο ΤΑΡ, κατά την πρώτη φάση της κατασκευής του, θα εξασφαλίζει 
την περαιτέρω διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων των Ευρωπαϊκών αγορών με 10 Δις Κυβικά 
Μέτρα φυσικού αερίου.

Η υλοποίηση του αγωγού ΤΑΡ καθιστά τις χώρες μας πύλες εισόδου του Αζερικού αερίου στις 
αγορές της Ευρώπης και αναβαθμίζει την γεωπολιτική σημασία των δύο χωρών.  Συγκεκριμένα, ο 
αγωγός,  συνολικού μήκους 870 χιλιομέτρων, εκ των οποίων 550 χιλιόμετρα σε Ελληνικό έδαφος, 
ενισχύει την προοπτική των δύο χωρών να καταστούν ο κατ’ εξοχήν διαμετακομιστικός κόμβος 
στην Νότιο Ανατολική Ευρώπη.

Ο ΤΑΡ θα προωθήσει τη χρήση φυσικού αερίου σε νέες περιοχές κατά μήκος της διαδρομής του 
και θα δρομολογήσει την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα και την 
επέκταση αυτού στην Αλβανία. 

Επίσης, ο ΤΑΡ θα διασυνδέει την ελληνική και την αλβανική με την αγορά αερίου της Ιταλίας και 
κατ’ επέκταση με τις ώριμες αγορές της Ευρώπης. Με αυτόν τον τρόπο ο TAP θα προωθήσει τη 
ρευστότητα και τη διαφάνεια λειτουργίας των εθνικών μας αγορών, μέσω της διασύνδεσής 
των με τους ώριμους ενεργειακούς κόμβους της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, η λειτουργία του TAP 
συμβάλει στη δημιουργία συνθηκών για ανταγωνιστικότερες τιμές και ευνοϊκότερους όρους για τις 
επιχειρήσεις και τους οικιακούς καταναλωτές τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Αλβανία.

Εξίσου η ικανότητα λειτουργίας σε αντίστροφη ροή του TAP ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της 
ελληνικής και αλβανικής αγοράς ενέργειας.  Εξασφαλίζει επίσης σε μεγάλο βαθμό την ενεργειακή 
ασφάλεια των δύο χωρών, καθώς θα παρέχει τη δυνατότητα προμήθειας, σε περίπτωση ανάγκης, 
φυσικού αερίου από την Ιταλική αγορά.

Ο ΤΑΡ αποτελεί αναμφισβήτητα μία εξαιρετικά σημαντική ξένη επένδυση με οικονομικά οφέλη τόσο 
για την Ελλάδα όσο και για την Αλβανία. Τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής, όσο και κατά την 
λειτουργία του, ο αγωγός TAP θα συμβάλλει αποφασιστικά στην δημιουργία πολλαπλών άμεσων και 
έμμεσων θέσεων εργασίας στις δύο χώρες.

Αποτελεί συμπερασματικά μια ιστορική ευκαιρία για την περαιτέρω διεύρυνση της διμερούς 
συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη και το αμοιβαίο όφελος.
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Η παρουσία μας σήμερα εδώ στα Τίρανα σηματοδοτεί την έναρξη μια κοινής αναπτυξιακής 
προσπάθειας. Η Ελλάδα με την μακρόχρονη εμπειρία της στο πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής  Ένωσης στον τομέα της ενέργειας είναι έτοιμη να συνδράμει την φίλη Αλβανία για 
την επιτυχή ολοκλήρωση του γιγάντιου αυτού έργου.

Είμαστε εξάλλου σε θέση να εισφέρουμε την εμπειρία μας στο πλαίσιο του κοινοτικού κεκτημένου 
στον τομέα της Ενέργειας. Η ελληνική γνώση και εμπειρία του κανονιστικού πλαισίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να συνδράμει τις αρμόδιες αλβανικές αρχές, τόσο πριν όσο και κατά 
το στάδιο της κατασκευής και ολοκλήρωσης του Αγωγού TAP.

Η ελληνική τεχνογνωσία μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλους τομείς των διμερών ενεργειακών μας 
σχέσεων, όπως για παράδειγμα στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας.

Η στενή διμερής συνεργασία στον τομέα του ηλεκτρισμού, όπου υφίσταται ήδη ηλεκτρική διασύνδεση 
των δύο χωρών,  δύναται να επεκταθεί περαιτέρω. Οι διαχειριστές των Εθνικών Συστημάτων 
Μεταφοράς ήδη εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση.

Εγκαινιάζουμε σήμερα μια νέα σελίδα επωφελούς διμερούς ενεργειακής συνεργασίας, η οποία 
μπορεί να αποτελέσει πρότυπο συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ομιλία κ. Μανιάτη Ομιλία κ. Μανιάτη

Ομιλία κ. Μανιάτη
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DAMIAN GJIKNURI
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

DAMIAN GJIKNURI
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Εξοχότατοι κ.κ. Πρόεδροι,  
Αξιότιμοι συμμετέχοντες σε αυτή τη σημαντική και ενδιαφέρουσα συνάντηση. 

Από πλευράς μου θα ήθελα να αναφερθώ σε συγκεκριμένα θέματα τα οποία αντιμετωπίζω στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου και αξίζει να επισημανθούν, όταν πρόκειται να μιλήσουμε για τις 
σχέσεις μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας.
 
Μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας υπάρχει μια παλιά σχέση, συχνά καλή, αλλά ενίοτε περίπλοκη. Στην 
πραγματικότητα, πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται πότε οι ελληνοαλβανικές σχέσεις θα συνδεθούν 
με ένα «χαλαρό νήμα», χωρίς εντάσεις. 

Πράγματι θεωρώ ότι ο τομέας ενέργειας αποτελεί ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας για τη συνεργασία 
μας, δηλαδή ένα «χαλαρό νήμα» που και οι δυο χώρες το αξίζουν. Ως παλαιοί γείτονες έχουμε μια 
κοινή ανάγκη, την ενέργεια. Χωρίς ενέργεια δεν μπορούμε να κινηθούμε προς τα εμπρός.

Η ενέργεια είναι η κοινή πρόκληση των δύο χωρών, ως εκ τούτου, είναι το καλύτερο παράδειγμα 
όπου και οι δυο χώρες μπορούν να οικοδομήσουν μια νέα εποχή συνεργασίας.

Το έργο TAP αποτελεί συγκεκριμένο αποτέλεσμα της συνεργασίας των δυο χωρών μας, πέρα από 
κάθε πολιτικό συμφέρον, προς όφελος ενός πολύ μεγαλύτερου συμφέροντος, που ονομάζεται 
ενεργειακή ασφάλεια.

Είμαστε χώρες που ανταγωνιστήκαμε και παλέψαμε έναντι άλλων έργων, όπως το σχέδιο Nabucco, 
που προάσπιζαν άλλα συμφέροντα στο παιχνίδι. 

Πετύχαμε χάρις στην συνεργασία μας και προς το κοινό συμφέρον. Αυτό είναι το μέλλον.

Ας χτίσουμε επάνω σε αυτό το δρόμο και ας βρούμε και άλλες γέφυρες συνεργασίας μεταξύ των 
δύο χωρών μας.

Στην πραγματικότητα, το σχέδιο TAP είναι στρατηγικό, είναι οικονομικό, είναι τα πάντα και ανοίγει 
νέες ευκαιρίες. Είναι ένα έργο που ανοίγει νέους χώρους οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των 
δύο χωρών μας καθώς και νέες δυνατότητες, κυρίως οικονομικές, και ιδιαιτέρως για τη χώρα μας.

Η χώρα μας είναι ένας νέος παίκτης στον τομέα της ενέργειας με πολλές πηγές ενέργειας, αλλά όχι 
πολύ καλά αξιοποιημένες, με μεγάλη ενεργειακή κρίση, με μεγάλα ενεργειακά προβλήματα, λόγω 
και του δικού μας τρόπου κατανάλωσης. Δεν δίδουμε τη δέουσα σημασία, γιατί πιστεύουμε, συχνά, 
ότι την ενέργεια θα την έχουμε για πάντα και συνεχώς. Αλλά και αυτή έχει μια τιμή και τα κράτη θα 
πρέπει να δώσουν μεγάλη σημασία στην πολιτική ενέργειας. Και εμείς θέλουμε ακριβώς αυτό να 
πετύχουμε και εδώ βρίσκονται επίσης οι μεγάλες δυνατότητες συνεργασίας: να μάθουμε από την 
Ελλάδα, από τα θετικά της, αλλά και από τα λάθη  της. 

Γνωρίζουμε ότι η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει προβλήματα στην Ελλάδα. Ακριβώς σε αυτό το 
σημείο εμείς θα πρέπει να εντοπίσουμε τα προβλήματα και να αντλήσουμε διδάγματα ο ένας από τον 
άλλο για συνεργασίες. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να κάνουμε ότι καλύτερο για αυτόν τον τομέα, 
τον τόσο ευαίσθητο, αλλά τον τόσο σημαντικό.
 
Το έργο TAP δημιουργεί ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις στην Αλβανία όχι μόνο από την άποψη του 

 HELLENIC-ALBANIAN ECONOMIC & ENERGY ROUNDTABLE 36  HELLENIC-ALBANIAN ECONOMIC & ENERGY ROUNDTABLE 37



αποτελέσματος μίας  επένδυσης. Ο ΤΑΡ ανοίγει μια νέα ευκαιρία και εμείς  μπορούμε να μάθουμε 
πολλά από την Ελλάδα στο θέμα αυτό.

Η Ελλάδα είναι ένας νέος παίκτης που εισήλθε στον τομέα του φυσικού αερίου. Επίσης πρόσφατα, η 
Ελλάδα έχει εφαρμόσει επιτυχώς την ιδιωτικοποίηση του δικτύου φυσικού αερίου και εμείς πρέπει 
να διδαχθούμε από την εμπειρία αυτή. 

Εμείς θα πρέπει να καλέσουμε ακριβώς εκείνες τις εταιρείες που έχουν εισέλθει στην Ελλάδα ή 
άλλες εταιρείες από το εξωτερικό, ακόμα και εκτός ευρωπαϊκής περιοχής, όπως η εταιρεία SΟCAR 
από το Αζερμπαϊτζάν, προκειμένου να αξιοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες, όχι μόνο στην Αλβανία, 
αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Υπάρχει, επίσης, και ένα άλλο έργο που αναφέρθηκε εδώ, το έργο του Αγωγού Αδριατικής και Ιονίου 
που φτάνει ως την Κροατία, για το οποίο μερικοί άνθρωποι είναι δύσπιστοι, έτσι όπως ήταν επίσης 
επιφυλακτικοί και με το σχέδιο TΑΡ, πριν από λίγα χρόνια. Αλλά όταν οι εταιρείες και στρατηγικοί 
επενδυτές, όπως η SOCAR ή και άλλες εταιρείες, εισήλθαν στον τομέα και είδαν την περιοχή της 
Ανατολικής Ευρώπης ως μια αναπτυσσόμενη αγορά, καθώς και τη συνεχόμενη ανάγκη για ζήτηση 
φυσικού αερίου, δημιούργήθηκε η ευκαιρία και η χώρα μας δεν πρέπει να την χάσει.

Στο πλαίσιο και στην κατεύθυνση αυτή για την προμήθεια φυσικού αερίου της χώρας μας, μπορούμε 
να συνεργαστούμε πολύ καλά και με την Ελλάδα, μαθαίνοντας από αυτή την καλή εμπειρία της, να 
καλέσουμε ελληνικές εταιρείες ή και άλλες ξένες να συμμετέχουν σε αυτό που στο μέλλον θα είναι 
μια νέα ευκαιρία για την Αλβανική οικονομία.

Μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι η Αλβανία είναι μια ζεστή χώρα και η χρήση του φυσικού αερίου δεν 
είναι πολύ ελκυστική για τις αλβανικές οικογένειες, αλλά είμαι βέβαιος ότι ο κλάδος της βιομηχανίας 
έχει μεγάλη ανάγκη και θα επηρεάσει άμεσα στη μείωση του οικονομικού κόστος για τη χώρα. 
Επίσης η συνεργασία μας μπορεί να είναι ακόμη ευρύτερη και σε άλλους τομείς.

Μπορούμε να μάθουμε πολλά από την ελληνική εμπειρία σχετικά με τους διαφορετικούς τρόπους 
αντιμετώπισης, ακόμα κι αν βρίσκεται, σήμερα, σε δύσκολη θέση. Το μέλλον είναι εδώ, ανήκει σε 
εμάς να οικοδομήσουμε κατάλληλα μοντέλα, να αναλάβουμε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, έτσι 
ώστε να εξασφαλίσουμε στους καταναλωτές περισσότερους ενεργειακούς πόρους.

Η Ελλάδα έχει καλή εμπειρία στον τομέα αυτόν και εμείς μπορούμε να μάθουμε, μπορούμε να 
θέσουμε τις πηγές μας ενόψει αυτής της εξέλιξης και σίγουρα κάθε Έλληνας επενδυτής ή άλλοι 
ξένοι επενδυτές προσκαλούνται να επενδύσουν στην χώρα μας.

Εμείς, ως κυβέρνηση, εργαζόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά το έργο δεν είναι εύκολο. Είναι 
όμορφα να το λες, όμως θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να επιτευχθεί. Αλλά εδώ είμαστε για 
να ξεκινήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Αλβανία και η Ελλάδα, ως μέρος της κοινότητας ενέργειας και η Αλβανία σύντομα υποψήφια 
χώρα προς ένταξη στην ΕΕ, πρέπει να εργαστούν μαζί και στο πλαίσιο της ενεργειακής συνεργασίας 
στην Ευρώπη. Η ενέργεια δεν είναι ένας αποσυνδεδεμένος τομέας, η ενέργεια δεν ανήκει μόνο στην 
Αλβανία, δεν ανήκει μόνο στα Βαλκάνια, η ενέργεια είναι προς το συμφέρον όλης της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας μπορεί να προσφέρει μεγάλη βοήθεια, έτσι ώστε και 
τα άλλα σημαντικά σχέδια για την Αλβανία, τα οποία βοηθούν στην περαιτέρω ενσωμάτωση των 
Βαλκανίων με την ΕΕ να μπορούν να λάβουν τη δέουσα προσοχή.

Συζητήθηκε εδώ για το καλώδιο σύνδεσης του Ισραήλ με την Ελλάδα, ένα γιγαντιαίο έργο πραγματικά 

πολύ σημαντικό. Εν τω μεταξύ, η Αλβανία βρίσκεται πολύ κοντά με την Ιταλία και λείπει μόνο ένα, 
υποβρύχιο καλώδιο. Μια επένδυση, η οποία σύντομα θα έχει οικονομική αξία, όταν το φυσικό αέριο 
θα βρίσκεται στην Αλβανία και θα δημιουργήσει εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής ενέργειας, όχι 
μόνο από τους υδάτινους πόρους μας, οι οποίοι είναι καλοί, αλλά και από το αέριο, το οποίο αποτελεί 
οικονομικό πόρο και ταυτόχρονα, μια πηγή πιο καθαρή από όλους τους άλλους υδρογονάνθρακες. 
Η αύξηση της ικανότητας παραγωγής προσφέρει νέο έδαφος για επενδύσεις μεταξύ Αλβανίας και  
Ιταλίας και εμείς πρέπει να το προσέξουμε αυτό.

Ας διδαχθούμε από την ελληνική εμπειρία και να κάνουμε το καλύτερό μας για να εξηγήσουμε σε 
κάθε επενδυτή ότι εδώ θα βρίσκονται σύντομα χρυσές ευκαιρίες και ότι αυτοί θα πρέπει να δείξουν 
ενδιαφέρον για επενδύσεις.

Θα ήθελα να επιστρέψω σε ένα σοφό ρητό που είπε σήμερα ο Πρόεδρος κ. Παπούλιας ότι «είμαστε 
γείτονες και τους γείτονες δεν μπορείς να τους αλλάξεις ή να τους επιλέξεις, αυτοί υπάρχουν, είναι 
εκεί».

Οι γείτονες έχουν ζωτικά συμφέροντα και πρέπει να συνεργάζονται. Εγώ δεν βλέπω τομέα πιο 
ζωτικό από την ενέργεια, όπου οι δύο χώρες μας μπορούν να δημιουργήσουν συνέργεια και η 
συνέργεια αρμονία, για να πάνε μαζί προς στο ευρωπαϊκό μέλλον.

Στιγμιότυπο από το Β΄ πάνελ ομιλητών
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SOKOL DERVISHAJ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

SOKOL DERVISHAJ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αξιότιμοι συμμετέχοντες,

Η επίσκεψη του Προέδρου Παπούλια σημειώνει μια πολύ σημαντική στιγμή στις σχέσεις ανάμεσα 
στην Αλβανία και την Ελλάδα, διότι αυτές περιλαμβάνουν έναν ευρύ φάσμα υποθέσεων, η δυναμική 
των οποίων θα πρέπει να παρατηρηθεί και να αξιολογηθεί υπό μια νέα προοπτική και εξέλιξη και 
ταυτόχρονα να αντανακλά την νέα δημιουργηθείσα  πραγματικότητα όχι μόνο στις διμερείς σχέσεις, 
αλλά και στις περιφερειακές, ευρωπαϊκές και ευρύτερα.

Η Ελλάδα και η Αλβανία συμβάλλουν σε πολλούς οργανισμούς σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό, 
ευρω-ατλαντικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η Ελλάδα έχει προσφέρει την πολύτιμη αρωγή της στο 
να γίνει η Αλβανία χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ και τον Δεκέμβριο, εμείς πιστεύουμε πως μαζί με την 
υποστήριξη της γείτονος και φίλης Ελλάδος, η Αλβανία θα λάβει το καθεστώς της υποψήφιας χώρας 
προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η απόφαση των χωρών-μελών της Ε.Ε. θα αποτελέσει 
μια ιστορικής φύσεως εξέλιξη για την Αλβανία και θα ανοίξει ταυτόχρονα ένα νέο κεφάλαιο στη 
διαδρομή ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της χώρας, όπου η Ελλάδα έχει έναν εξαιρετικά σημαντικό 
ρόλο, μιας και αυτή θα αναλάβει, το πρώτο εξάμηνο του ερχόμενου έτους, την Προεδρία του 
Συμβουλίου της Ε.Ε., και θα μας συνδράμει με την εμπειρία και τη συνεισφορά της καθ’ όλη τη 
διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

 Σε αυτό το νέο και αμετάκλητο πλαίσιο εξελίξεων θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν και την οικονομική 
συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, ιδίως σε αυτούς τους τομείς, το ενδιαφέρον των οποίων 
ξεπερνά τα σύνορα της περιοχής μας, διότι μια απομονωμένη οικονομία είναι πάντοτε αποτυχημένη, 
ενώ μια ολοκληρωμένη οικονομία φέρει όλες τις δυνατότητες να είναι αναπτυσσόμενη.

Η κρίση που έπληξε τον χρηματοοικονομικό κόσμο και την παγκόσμια οικονομία εμφάνισε 
τα αποτελέσματά της και στην περιοχή μας. Η Ελλάδα ήταν μια από τις χώρες που επλήγησαν 
περισσότερο στην Ευρωζώνη. Η Αλβανία επίσης έχει αισθανθεί τις συνέπειες αυτής της κρίσης και 
αντιμετωπίζει πολυάριθμες προκλήσεις και δυσκολίες.

Παρόλα αυτά, ανεξαρτήτως της κρίσης που έχει τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα παραμένει ένας 
σημαντικός οικονομικός εταίρος της Αλβανίας. Για πολλά χρόνια αυτή ήταν στην κορυφή του 
καταλόγου των εταίρων στο εμπόριο και στις άμεσες ξένες επενδύσεις.

Το διμερές θεσμικό πλαίσιο αποτελείται από περίπου 65 διμερείς συμφωνίες, γεγονός που μαρτυρά 
τους στενούς δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών και των οικονομιών τους. Οι ελληνικές 
εταιρείες έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις σημαντικές στην Αλβανία, και στο μεταξύ η μεγάλη 
αλβανική κοινότητα που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα εδώ και χρόνια συμβάλλει με το έργο της στο 
να ξεπερασθεί η κρίση στην χώρα.

Η αλβανική κυβέρνηση, από την πλευρά της, δεσμεύεται να έχει μια στενή και σοβαρή συνεργασία. 
Έχει συνείδηση των οικονομικών δυσκολιών που έχουν προκληθεί σε μερικές ελληνικές εταιρείες. 
Το χρέος έναντι αυτών είναι μέρος των υποχρεώσεων που έχει το αλβανικό κράτος προς τις 
τοπικές και ξένες επενδύσεις. Προς το παρόν, με την βοήθεια των ξένων ελεγκτικών εταιρειών, η 
κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για τον καθορισμό του ύψους του χρέους και έχει την πρόθεση να το 
αποπληρώσει εφάπαξ.
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Επίσης είμαστε εν γνώσει και των λοιπών προβλημάτων που ανησυχούν τις ελληνικές επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία και έχουμε τη βούληση να τα αντιμετωπίσουμε και να τα 
επιλύσουμε βήμα προς βήμα, προς όφελος του αμοιβαίου συμφέροντος.

Η Ελλάδα ήταν και παραμένει ένας στρατηγικός εταίρος της Αλβανίας και ένα αξιόλογο κομμάτι 
της οικονομικής δραστηριότητας της Αλβανίας ήταν προσανατολισμένο προς αυτήν, καθιστώντας 
ισχυρότερη τη σύνδεση μεταξύ των δύο οικονομιών.

Ένα αξιόλογο μέρος των εισαγωγών της Αλβανίας έρχεται από την Ελλάδα (9% το έτος 2012 και 12% 
κατά την περίοδο Ιανουάριος – Ιούλιος 2013) τη δεύτερη μετά από την Ιταλία προμηθεύτρια χώρα. 
Στο μεταξύ, 5% των αλβανικών εξαγωγών κατά το 2012 είχε ως προορισμό την ελληνική αγορά (3% 
Ιανουάριος- Ιούλιος 2013). Για το έτος 2012, η αξία των εξαγωγών προς την Ελλάδα ήταν 67 εκατ. 
Ευρώ, ενώ η αξία των εισαγωγών από την Ελλάδα- 359 εκατ. Ευρώ. 

Οι ελληνικές εταιρείες έχουν εγκατασταθεί καλά και με υψηλή ανταγωνιστικότητα στην αλβανική 
αγορά. Η AMC, η κοινοπραξία ΑΤΕΡΜΩΝ-Roder & Blackwell Consulting, η Titan Cement Group 
- Antea Cement, το Hygeia Hospital Tirana, η Aspis Group, η Alumil, είναι μερικές από αυτές 
που έχουν επενδύσει σε τομείς κλειδιά της αλβανικής οικονομίας, όπως στις τηλεπικοινωνίες, τις 
κατασκευές, την υγεία, τα ορυχεία, τις τράπεζες, κτλ.

Τα τελευταία επίσημα δεδομένα των ξένων άμεσων επενδύσεων το 2012 έφτασαν τα 744.8 εκατ. 
Ευρώ. Όσον αφορά το στοκ των ξένων επενδύσεων σύμφωνα με τις χώρες καταγωγής, η Ελλάδα 
κατατάσσεται δεύτερη μετά από τον Καναδά με 525 εκατ. Ευρώ ή το 17% του συνόλου.

Οι δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες μας είναι πολυάριθμες σε στρατηγικούς 
τομείς της οικονομίας, όπως στην ενέργεια, τις μεταφορές, τις υποδομές, το εμπόριο, τον τουρισμό, 
το περιβάλλον κτλ.

Εμείς έχουμε τη βούληση για εντατικοποίηση των διμερών συναντήσεων και ανταλλαγής ιδεών, 
ακόμα και σε τεχνικό επίπεδο. Η επανενεργοποίηση της Κοινής Οικονομικής Επιτροπής και των 
τομεακών επιτροπών θα αποτελούσε μια θετική ώθηση και οι δύο πλευρές θα πρέπει να εργαστούν 
με ταχύτητα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Οι δύο οικονομίες είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους, και τονίζω για άλλη μια φορά πως οι 
συνέπειες της κρίσης στην ελληνική οικονομία έχουν άμεσο αντίκτυπο στην αλβανική οικονομία. 
Αυτές οι συνέπειες εμφανίζονται στο εμπορικό ισοζύγιο, στις άμεσες επενδύσεις, στα εμβάσματα 
και στην επιστροφή των Αλβανών μεταναστών.

Μια ανεπτυγμένη και σταθερή οικονομία θα πρέπει να στηρίζεται σε υποδομές και καταρτισμένο 
εργατικό δυναμικό, ενώ θα πρέπει να απολαμβάνει ασφάλειας και στήριξης όσον αφορά στην 
αδιάκοπη τροφοδότησή της με ενέργεια από διάφορες πηγές. Η ενεργειακή ζήτηση έχει αυξηθεί 
αισθητά σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο. Η διαφοροποίηση των κλασικών 
πηγών τροφοδοσίας και η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών παραγωγής ενέργειας, καθώς και 
της ανανεώσιμης ενέργειας, συνοδευόμενη και από την αύξηση των δυνατοτήτων παραγωγής, 
μετάδοσης και ασφαλούς διανομής, αποτελεί προϋπόθεση για την εξέλιξη των σταθερών οικονομιών.

Μια νέα εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση θα φέρει και ο αγωγός φυσικού αερίου TAP, ο 
οποίος είναι στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική σταθερότητα 
σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το σχέδιο αντιπροσωπεύει μια νέα διάσταση 
συνεργασίας και αλληλεξάρτησης των οικονομικών μας σχέσεων.

Ως σημαντικό μέρος του «Νοτίου Διαδρόμου», ο TAP θα συμβάλει στην διαφοροποίηση των 

πηγών και στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, όπως προβλέπεται και στο 
πλαίσιο του “European Strategy 2020”. Η Αλβανία κρίνει πως αυτός ο διάδρομος θα εξυπηρετήσει 
θετικά την αύξηση της συνεργασίας και της συνέργειας μεταξύ των κρατών και την δημιουργία 
μιας ολοκληρωμένης και ανταγωνιστικής αγοράς σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα θα 
δημιουργήσει άμεσο αντίκτυπο στην μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. 

Η ένταξη της περιοχής μας στο δίκτυο τροφοδότησης και διανομής του φυσικού αερίου θα δώσει τη 
δυνατότητα διεύρυνσης της χρήσης φυσικού αερίου στην περιοχή, ενώ θα αυξήσει το επίπεδο της 
ενεργειακή ασφάλειας, με πιο ανταγωνιστικές τιμές και προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης 
και αύξησης των επενδύσεων.

Οι υπογραφείσες διμερείς συμφωνίες και τα όργανα που έχουν συγκροτηθεί για τον συντονισμό 
σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο έχουν δώσει τα πρώτα αποτελέσματά τους και οι προοπτικές 
διασύνδεσης με το σχέδιο του αγωγού φυσικού αερίου Αδριατικής-Ιονίου θα μεταμόρφωνε την 
περιοχή σε μια σταθερή πηγή ενεργειακής ασφάλειας, συνεργασίας και οικονομικών συμφερόντων.

Η αλβανική πλευρά έχει δεσμευτεί να συνεχίσει αυτήν την λαμπρή συνεργασία με τις χώρες τράνζιτ 
και στην φάση κατασκευής του αγωγού, διότι κατά την διάρκεια αυτής της φάσης αναμένονται 
συγκεκριμένα οφέλη που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και υποδομών.

Στο πλαίσιο αυτής της διαφοροποίησης και αλληλεξάρτησης, η Αλβανία συμμετέχει και συμβάλλει 
σε όλους τους περιφερειακούς μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της εδώ περιοχής της 
Μεσογείου, μιας και πιστεύουμε πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος για την ανάπτυξη.

Η Αλβανία έχει συμφέρον να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση στην Ελλάδα το ταχύτερο δυνατόν, 
με έναν όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένο και σταθερό τρόπο, μιας και οι συνέπειές της επιδρούν 
με άμεσο τρόπο στην οικονομία μας. Για τον λόγο αυτόν, είμαστε πεπεισμένοι πως η ελληνική 
κυβέρνηση, με τις προσπάθειες, την εντατική εργασία και τις μεταρρυθμίσεις που έχει αναλάβει, 
θα ξεπεράσει αυτήν την δύσκολη κατάσταση, πρώτον προς όφελος της ευημερίας των Ελλήνων 
πολιτών και δεύτερον προς όφελος των γειτόνων της και ολόκληρης της περιοχής.

Ως τελευταίο σημείο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, επιτρέψτε μου να τονίσω πως η εδραίωση των 
μηχανισμών του πολιτικού και διπλωματικού διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες, προς όφελος της 
ενδυνάμωσης της συνεργασίας,  της αύξησης των ανταλλαγών και της ανάπτυξης των αμοιβαίων 
οικονομικών συμφερόντων, θα πρέπει να παρατηρηθεί και στο πλαίσιο της διαχείρισης με 
κουράγιο, όραμα και επαγγελματισμό, των υποθέσεων που έχουν κληρονομηθεί και εκείνων που 
έχουν δημιουργηθεί τελευταίως, και οι οποίες δημιουργούν τεχνητά εμπόδια για μια δυναμική 
ανάπτυξη των σχέσεών μας. Ο καιρός που έρχεται μπροστά μας θα πρέπει να επηρεάσει θετικά τις 
επόμενες γενιές, αφήνοντας σε αυτές μια υγιή κληρονομιά και μια ολοκληρωμένη και ξεκάθαρη 
προοπτική συνεργασίας και ανάπτυξης, για τους δύο αρχαίους λαούς και καλούς γείτονες, οι οποίοι 
δεν διχοτομούνται από το παρελθόν αλλά ενώνονται από το μέλλον.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυρίες και κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ ανάμεσά σας, ανάμεσα σε φίλους, προκειμένου να 
διερευνήσουμε από κοινού την προοπτική των Ελληνο-Αλβανικών οικονομικών και εμπορικών 
σχέσεων. 

Αναφέρομαι στον όρο προοπτική, για δύο κύριους λόγους. 

Ο πρώτος σχετίζεται με το γεγονός ότι το τωρινό επίπεδο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων 
των δύο χωρών, καλό μεν, αλλά δεν ανταποκρίνεται  στη δυναμική τους,

Και δεύτερον, γιατί ανοίγεται πραγματικά μία νέα εποχή για την περιοχή μας αλλά και για τις σχέσεις 
μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. 

Όλα αυτά, δεν είναι ρητορικά σχήματα. Βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα που εάν τα 
αξιοποιήσουμε μπορούμε να αλλάξουμε μαζί όχι μόνο το επίπεδο της διμερούς μας συνεργασίας 
αλλά τον αναπτυξιακό χάρτη της περιοχής συνολικά. 

Η νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά μας έχει δύο ισχυρά θεμέλια. 

Από την μία πλευρά είναι η φιλοσοφία της νέας Αλβανικής Κυβέρνησης και οι στρατηγικοί στόχοι 
που έχει θέσει για την ανάπτυξη της χώρας. 

Αυτό που σημειώνουμε, και μαζί μας το σημειώνουν όλοι οι διεθνείς παρατηρητές, είναι η 
δέσμευση της νέας αλβανικής κυβέρνησης σε ένα ευρύ μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που θα φέρει 
την Αλβανία πιο κοντά στην Ευρώπη. 

Όχι μόνο στα λόγια αλλά με πολιτικές και προγράμματα που στοχεύουν στην θεμελίωση ενός 
νέου αναπτυξιακού μοντέλου. Στην αλλαγή δηλαδή, νοοτροπιών, δομών και πολιτικών που θα 
δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον για την άνθηση μίας νέας αναπτυξιακής αντίληψης. 

Αυτό που πολύ σοφά έχει κατανοήσει η νέα αλβανική κυβέρνηση, αναδεικνύοντας τον όρο 
Εξευρωπαϊσμός (Europeanization), είναι ότι στην παγκόσμια εποχή που ζούμε, ό,τι κάνεις στο 
εσωτερικό της χώρας, είναι άμεσα συναρτώμενο με την τύχη που θα έχει το Εθνικό σου προϊόν 
στην παγκόσμια αγορά. 

Ότι ο ευρωπαϊκός χώρος δεν είναι μόνο, ο μόνος βιώσιμος χώρος ανάπτυξης για την χώρα, αλλά 
και ένας δρόμος αξιών που πρέπει να εισαχθεί στο εσωτερικό της χώρας και στην λειτουργία όλων 
των θεσμών. 

Ο δεύτερος παράγοντας που συμβάλλει στη δημιουργία μίας νέας εποχής στις Ελληνοαλβανικές 
οικονομικές σχέσεις, είναι η υπέρβαση της κρίσης στην Ελλάδα. 

Όπως όλοι γνωρίζετε, η Ελλάδα έφθασε σε οριακό σημείο κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών. 
Η χώρα μου υποφέρει από μια παρατεταμένη ύφεση, η οποία ήταν το αποτέλεσμα και του πιο 
απαιτητικού προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης που επιχειρήθηκε ποτέ στην πρόσφατη 
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παγκόσμια οικονομική ιστορία.

Περάσαμε μέσα από μια τέλεια καταιγίδα αλλά τώρα βλέπουμε τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης.
Το 2009 είχαμε πρωτογενές έλλειμμα 9% σε όρους ΑΕΠ. Στο τέλος του 2013, θα έχουμε και 
πρωτογενές πλεόνασμα. 

Η δημοσιονομική προσαρμογή συνοδεύεται από τολμηρές διαρθρωτικές αλλαγές, και από ένα ευρύ 
πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Ανακτήσαμε την ανταγωνιστικότητά μας. Μέχρι το τέλος του 
2013, η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας θα είναι σχεδόν κατά 4% υψηλότερη από ό,τι 
ήταν το 2000, όταν η Ελλάδα εισήλθε στην Ευρωζώνη. Το 2014 θα είναι η χρονιά-ορόσημο για την 
επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.   

Επιτρέψτε μου να κάνω και μία ξεχωριστή αναφορά στον ελληνικό τουρισμό.

Η τουριστική μας βιομηχανία ανθεί, σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο την εμπιστοσύνη της 
διεθνούς κοινότητας στην ανάκαμψη που συντελείται στην Ελλάδα. Το 2013 θα καταρρίψουμε ένα 
ρεκόρ στον τουρισμό, με 17,5 εκατομμύρια επισκέπτες. 

Αγαπητοί Φίλοι, 

Η νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά μας και για τις δύο χώρες έχει όνομα. 
Και το όνομα αυτής, είναι εξωστρέφεια. 

Η εξωστρέφεια σηματοδοτεί την στρατηγική επιλογή της Ελλάδας και της Αλβανίας να θεμελιώσουν 
βιώσιμα μοντέλα ανάπτυξης με άξονα την επιτυχία στις παγκόσμιες αγορές. 

Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Το γνωρίζουμε και οι δύο. 

Η πρόκληση που παρουσιάζεται τώρα είναι να μετατρέψουμε τη νέα εποχή που ανοίγεται για τις δύο 
χώρες σε μία ολοκληρωμένη και ενεργητική πολιτική ανάπτυξης που θα βοηθήσει την Ελλάδα και 
την Αλβανία  να διεκδικήσουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο από τη διακίνηση του παγκόσμιου 
πλούτου και να σφραγίσουν την ταχύτερη ένταξη της περιοχής στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. 

Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στην Αλβανία. Ότι η Ελλάδα είναι ο  πιο σημαντικός 
ξένος επενδυτής στην Αλβανία με 525 εκ. επενδεδυμένο κεφάλαιο ή το 17,5% του συνόλου. 

Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα έχει συμμετάσχει ενεργά στην χρηματοδότηση κρίσιμων έργων 
υποδομής στην Αλβανία, μέσω του Ελληνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων. 

Ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις απασχολούν περίπου 10.000 εργαζομένους και ότι έχουν συμβάλλει 
καθοριστικά στην μεταφορά πολύτιμης τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες. 

Όλοι γνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός εμπορικός εταίρος της Αλβανίας.
Ότι η Ελλάδα στηρίχτηκε πολύ στο αλβανικό ανθρώπινο δυναμικό για να κάνει άλματα ανάπτυξης 
και ότι η Αλβανία στηρίχτηκε στην εισαγωγή συναλλάγματος από χώρες όπως η Ελλάδα. 

Όλα αυτά τα γνωρίζουμε αγαπητοί φίλοι και σε μεγάλο βαθμό περιγράφουν πτυχές της 
αλληλεξάρτησης που χαρακτηρίζει τις οικονομικές μας σχέσεις. Όλα αυτά τα δεδομένα όμως, δεν 
περιγράφουν επαρκώς  τη δυναμική και αυτά που μπορούμε να πετύχουμε εάν υιοθετήσουμε μία 
”Ολιστική Ενεργητική Στρατηγική Ανάπτυξης” (”Holistic Proactive Growth Strategy”). 
Να αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για το τι εννοώ με την Ολιστική Στρατηγική Ανάπτυξης. 

Η Αλβανία έχει δηλώσει ότι η ανάπτυξη της τουριστικής της βιομηχανίας αποτελεί στρατηγική 
προτεραιότητα. Η Ελλάδα την ίδια στιγμή έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα την ανάδειξη του 
ορεινού και χειμερινού τουριστικού της προϊόντος και την προώθηση των εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού. 

Γιατί να μην προωθήσουμε μία συντονισμένη στρατηγική στις παγκόσμιες αγορές αλλά και σε 
επενδυτές μετά από διάλογο και επαφές των αρμόδιων υπουργείων μας και των αντίστοιχων 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του τουρισμού;

Γιατί να μην εργαστούμε από κοινού για την ανάδειξη των συνεργιών και στην μεταφορά κρίσιμης 
τεχνογνωσίας;
Ένα άλλο παράδειγμα έχει σχέση με την αξιοποίηση και την μεταφορά ενεργειακών πόρων. Η 
περίπτωση του αγωγού ΤΑP έδειξε ξεκάθαρα τι μπορούμε να πετύχουμε όταν χτίζουμε πάνω στη 
βάση της συνέργειας. Οι χώρες μας μπορούν να συνεργαστούν περαιτέρω, σε αυτόν τον κρίσιμο 
τομέα με προφανή στρατηγικά οφέλη στην προσέλκυση επενδύσεων και στο άνοιγμα νέων θέσεων 
εργασίας. 

Παρόμοιες ευκαιρίες υπάρχουν και στον πρωτογενή τομέα και στον τομέα της μεταποίησης των 
τροφίμων και των ποτών. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά άλματα σε αυτό τον 
τομέα και το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στην ανάπτυξη του εξαγωγικού της εμπορίου. 

Η συνεργασία δεν γίνεται να περιοριστεί μόνο στην μεταφορά τεχνογνωσίας. Οι επιχειρήσεις μας 
μπορούν και πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους, στην προσπάθεια για την προώθηση των 
προϊόντων μας στις παγκόσμιες αγορές. 

Φίλες και φίλοι, 

Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα να αλλάξουμε ουσιαστικά και ποιοτικά την οικονομική και εμπορική 
συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας. 

Το ζητούμενο πλέον δεν είναι η επίσημη υπογραφή διμερών συμφωνιών που θα μείνουν στις καλές 
προθέσεις. 
Μπορούμε από κοινού να διαμορφώσουμε ένα Οδικό Χάρτη που θα υλοποιήσει με συγκεκριμένα 
βήματα και δράσεις την “Ολιστική Ενεργητική Στρατηγική Ανάπτυξης”. 

Το παγκόσμιο επενδυτικό κεφάλαιο δεν εξετάζει γεωγραφικά σύνορα στις επιλογές του. Βλέπει 
μεγέθη, δομές, κίνητρα, ταλέντα και πλουτοπαραγωγικές δομές. Σε λίγα χρόνια από τώρα, το 
σύνολο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα είναι στα μάτια του διεθνούς επενδυτικού κεφαλαίου 
ένας ενιαίος επενδυτικός προορισμός  ενταγμένος στις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Από την εμβάθυνση της μεταξύ μας οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας μπορεί να ξεκινήσει 
μία νέα πολιτική δυναμική για όλη την περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Μία δυναμική 
ανάπτυξης που την χρειάζεται η περιοχή, την χρειάζεται η Ευρώπη. 

Δεν είναι ουτοπικό. Η Νοτιοανατολική Ευρώπη μπορεί να γίνει σε λίγα χρόνια ένας νέος πνεύμονας 
ανάπτυξης για όλη την Ευρώπη. 

Αυτοί που θα μπορέσουν να χτίσουν τις πιο βαθιές και αποτελεσματικές σχέσεις συνέργειας, θα 
κερδίσουν. Αυτοί που θα μείνουν στο παρελθόν θα χάσουν. 

Η Ελλάδα και η Αλβανία μπορούν να πρωταγωνιστήσουν. 

Από εμάς εξαρτάται. 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΩΝΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

(ΕΕΕΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΩΝΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 
(ΕΕΕΑ)

Κυρίες και κύριοι,
 
Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετέχω στο σημερινό 
Φόρουμ που διοργανώνεται από την Ελληνική Πρεσβεία και το Γραφείο ΟΕΥ. Θα ήθελα, κατ’ αρχήν, 
εκ μέρους των ελληνικών επιχειρήσεων να ευχαριστήσω την χώρα, η οποία μας φιλοξενεί και μας 
δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τις επαγγελματικές μας δραστηριότητες, την Αλβανία και τον 
Αλβανικό λαό. 

Οι περίπου 300 ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα, δραστηριοποιούνται 
σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, όπως κατασκευές, υγεία, τηλεπικοινωνίες, τράπεζες και 
σε πολλούς ακόμα άλλους κλάδους, συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομία της χώρας με την 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μεταφορά τεχνογνωσίας, εκπαίδευση του προσωπικού και 
δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών. 

Ενδεικτικά μόνο αναφέρω ότι στον χώρο των τραπεζών απασχολούνται περισσότερα από 1000 άτομα, 
στον χώρο της υγείας περισσότερα από 500 άτομα, στον χώρο των τηλεπικοινωνιών περισσότερα 
από 500 άτομα.  Οι ελληνικές επιχειρήσεις συμβάλλουν όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη αλλα 
και στην κοινωνική ευημερία, με δράσεις κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, προαγωγής της υγείας, 
της αλληλεγγύης και υποστήριξης των ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων. 

Δίπλα στις ελληνικές επιχειρήσεις πάντα υπάρχει η ΕΕΕΑ, η οποία φέτος γιορτάζει τα 10 
χρόνια λειτουργίας και έχει ως απώτερο σκοπό την περαιτέρω ενδυνάμωση της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας και των ελληνο-αλβανικών συνεργασιών, τη συμβολή στην άρση των εμποδίων 
που παρουσιάζονται, καθώς και την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται στην 
ευρύτερη περιοχή για τις επιχειρήσεις των δύο χωρών. 

Εκτιμώ δε, ότι το καινούριο σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου ΤΑΡ είναι μια πολύ καλή 
απόδειξη της προοπτικής περαιτέρω ενδυνάμωσης, τόσο των αλβανικών, όσο και των ελληνικών 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία.

Επίσης, σκοπός της ΕΕΕΑ είναι η συνεχής εκπαίδευση των μελών της. Στο πλαίσιο αυτό, την 
επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη στις 13 του μηνός, η ΕΕΕΑ σε συνεργασία και με την Ελληνική 
Πρεσβεία και το Γραφείο ΟΕΥ, διοργανώνει το 7ο Ελληνο-Αλβανικό Οικονομικό Φόρουμ με ένα 
πολύ επίκαιρο θέμα: “Τον ρόλο των Τραπεζών”. Θα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας εξέχουσες 
προσωπικότητες, από τον τραπεζικό χώρο και τον επιχειρηματικό χώρο, τόσο από την Ελλάδα, όσο 
και από την Αλβανία.

Ενδεικτικά μόνο σας αναφέρω ότι θα συμμετέχουν αμφότεροι οι Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών 
Αλβανίας και Ελλάδος οι κ.κ Ardian Fullani και Γεώργιος Προβόπουλος αντίστοιχα. Νομίζω ότι 
αξίζει να έρθετε όλοι και να παρακολουθήσετε αυτό το Συνέδριο.

Παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση στην Ελλάδα, παρά τα όποια προβλήματα, που κατά 
καιρούς οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουμε -ενδεικτικά αναφέρω θέματα φορολογίας, 
ανταγωνισμού κ.ο.κ.- και παρά τις προβλέψεις κάποιων, που ήθελαν οι ελληνικές επιχειρήσεις να 
συρρικνώνονται και να φεύγουν από τη χώρα, οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι εδώ, όχι μόνο δεν 
έχουν φύγει, αλλά έχουν μεγαλώσει, δυναμώσει και θα μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο καθώς 
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Στιγμιότυπο από το Β΄ πάνελ ομιλητών 

Ι. Κουγιώνας, Πρόεδρος της ΕΕΕΑ

Ομιλία κ. Κουγιώνα

νέες επιχειρήσεις έρχονται από την Ελλάδα και για τον απλό λόγο ότι, τόσο οι Έλληνες όσο και 
οι Αλβανοί έχουμε μάθει να γινόμαστε καλύτεροι, να μεγαλώνουμε και δυναμώνουμε κάτω από 
δύσκολες οικονομικές συνθήκες, όπως είναι οι παρούσες.
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LUAN BREGASI
ΠΡΟΕΔΡΟΣ BIZNESALBANIA

LUAN BREGASI
ΠΡΟΕΔΡΟΣ BIZNESALBANIA

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της  Ελλάδος κ. Κάρολε Παπούλια,
Αξιότιμε Πρόεδρε της Αλβανίας κ. Μπουγιάρ Νισάνι,
Κύριοι Υπουργοί,
Αγαπητοί Αλβανοί και Έλληνες επιχειρηματίες,
Αγαπητοί συμμετέχοντες,

Έχω την τιμή και την ιδιαίτερη ευχαρίστηση για λογαριασμό του φορέα BiznesAlbania, ο οποίος 
αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία των ενεργών επιχειρήσεων στην Αλβανία, να καλωσορίσω τον 
Πρόεδρο της Ελλάδος στο Οικονομικό Φόρουμ Αλβανία – Ελλάδα, καθώς και να θεωρήσω την 
παρουσία των δύο προέδρων ανάμεσα στους επιχειρηματίες, ως στήριξη και υποστήριξη που οι 
αρχηγοί των δύο χωρών μας αποδίδουν στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα και στη συνεργασία 
μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων μας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που διοργανώνονται παρόμοιες συναντήσεις με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
επιχειρήσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αλβανία. Υπάρχουν συχνές επαφές Ελλήνων και 
Αλβανών επιχειρηματιών, καθώς και μεταξύ παραγωγικών φορέων των επιχειρήσεων των δυο 
χωρών, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Αυτές οι επαφές υλοποιούνται με αμοιβαίες επισκέψεις, με την οργάνωση φόρουμ και επιχει-
ρηματικών αποστολών, με την ετήσια συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε εμπορικές εκθέσεις που 
πραγματοποιούνται στην Αλβανία, καθώς και με επισκέψεις των εκπροσώπων των αλβανικών 
επιχειρήσεων σε επαγγελματικές εκθέσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα είναι στρατηγικός και οικονομικός εταίρος, στη δεύτερη θέση όσον αφορά τις επενδύσεις 
και τις εμπορικές συναλλαγές και με την παρουσία των Ελλήνων επενδυτών σε βασικούς τομείς 
της αλβανικής οικονομίας. Οι Αλβανοί έχουν αρχίσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους για 
πρώτη φορά μετά το ’90, στην Ελλάδα, ως τη χώρα με τα πλησιέστερα σύνορα. Στην αρχή πήγαμε για 
να εργαστούμε, να μάθουμε και να κάνουμε εμπόριο και σήμερα έχουμε τη μεγαλύτερη κοινότητα 
έξω από τα αλβανικά σύνορα.

Στην Αλβανία έχουμε μια ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, η οποία έχει επενδύσει σε βασικούς 
και στρατηγικούς τομείς της αλβανικής οικονομίας. Οι εταιρείες αυτές λειτουργούν στη χώρα μας 
για πολλά χρόνια και έχουν αυξήσει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Η παρουσία των 
ελληνικών επιχειρήσεων σε βασικούς τομείς της αλβανικής οικονομίας, όπως οι τράπεζες, η κινητή 
τηλεφωνία, η βιομηχανία τροφίμων, οι υπηρεσίες, οι υποδομές και η ενέργεια αποτελούν σαφείς 
ενδείξεις ότι, παρά την κρίση που έπληξε τον κόσμο, οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ 
των δύο χωρών μας δεν έχουν μειωθεί.

Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες, ώστε οι εμπορικές σχέσεις και η οικονομική 
συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας, να βρουν μια νέα διάσταση στον τομέα της ενέργειας, 
του τουρισμού και των υποδομών, των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των αγροτικών 
επιχειρήσεων, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της γεωργίας.

Η Αλβανία επιδιώκει μια ανοιχτή πολιτική για τις ξένες επενδύσεις. Η προώθηση άμεσων ξένων 
επενδύσεων εκτιμάται ως σημαντικός παράγοντας στην οικονομική ανάπτυξη, δημιουργώντας τη 
δυνατότητα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση του εισοδήματος. Η παρουσία 
των ελληνικών τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει υπάρξει στήριγμα για την 
οικονομία στο σύνολό της και καταλύτης για την αύξηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
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 Ομιλία κ. Bregasi

Οι πολιτικές φορολογικής διευκόλυνσης και το πολύ ζεστό αδελφικό περιβάλλον που οι αλβανικές 
επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει για τις ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αυξήσει την παρουσία τους 
στην Αλβανία.

Το BiznesAlbania θα είναι από τους κύριους εταίρους της κυβέρνησης στην αποστολή της να 
προστατεύσει τα συμφέροντα της ελεύθερης επιχείρησης, ώστε να δημιουργήσουμε μια ανταγω-
νιστική και κινητήρια νομοθεσία, καθώς και να προωθήσουμε, μαζί με την κυβέρνηση, τις σοβαρές 
και έντιμες επιχειρήσεις.

Η Αλβανία κατέχει σήμερα μια ελκυστική θέση στην περιοχή, με μια σαφή πολιτική στην Οικονομία, 
για να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με βάση τις συγκεκριμένες σχέσεις και τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας, είμαι 
πεπεισμένος ότι σε οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε καιρό, η Αλβανία αποτελεί μια ευκαιρία 
και παρουσιάζει ενδιαφέρον χωρίς όρια για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Τα ίδια λόγια μπορώ να πω 
αντίστοιχα και για τις αλβανικές επιχειρήσεις. Για δύο χώρες τόσο κοντά γεωγραφικά, με μεγάλη 
δυνατότητα για τις οδικές μεταφορές, οι οικονομικές συναλλαγές θα πρέπει να γνωρίσουν μια νέα 
διάσταση. Ως εκ τούτου, εμείς θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές και να βρούμε τους τρόπους, 
ώστε αυτή η κατάσταση να αλλάξει με την θετική έννοια.

Καθήκον μας σήμερα, και νομίζω ότι εκφράζω και τη δική σας άποψη, είναι να συμμετάσχουμε στην 
προώθηση των επιχειρήσεων και των δύο χώρων, μέσω της διοργάνωσης κοινών δραστηριοτήτων 
που απευθύνονται σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα δύο μέρη και βοηθώντας τους 
επιχειρηματίες να συμμετέχουν στις εμπορικές εκθέσεις που διεξάγονται στη χώρα μας, αντιστοίχως. 

Εύχομαι ότι οι δεσμοί μεταξύ των αλβανικών και ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων, θα συμβάλουν 
στην αύξηση της παραγωγής της Αλβανίας και στην περαιτέρω προώθηση των εξαγωγών μας στην 
Ελλάδα. Το BiznesAlbania προσφέρει όλες τις δυνατότητες και το δυναμικό για την επέκταση αυτών 
των σχέσεων.

Η παρουσία των Προέδρων, κ. Κάρολου Παπούλια και κ. Μπουγιάρ Νισάνι, σε αυτό το φόρουμ, 
εκτιμάται ως τιμή, αλλά και ως ενθάρρυνση για την αύξηση, την ώθηση και τον πολλαπλασιασμό 
των στενών παραδοσιακών σχέσεων που έχουν δημιουργήσει οι ιδιωτικές αλβανικές και ελληνικές 
επιχειρήσεις.

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι μέσω των κοινών προσπαθειών μας, αυτή 
η σχέση και συνεργασία μεταξύ της ελληνικής και αλβανικής επιχειρηματικότητας θα εμβαθυνθεί 
ακόμη περισσότερο.

Σας ευχαριστώ.

 Ομιλία κ. Bregasi
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ΠΑΓΩΝΑ ΛΑΡΔΑ
Σύμβουλος Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Α΄

Προϊσταμένη του Γραφείου ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα

ΠΑΓΩΝΑ ΛΑΡΔΑ
Σύμβουλος Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Α΄
Προϊσταμένη του Γραφείου ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αξιότιμους ομιλητές για τις πολύ σημαντικές εισηγήσεις τους 
στην Ελληνο – Αλβανική Οικονομική και Ενεργειακή Στρογγυλή Τράπεζα, η οποία οργανώθηκε με 
την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψης της Α.Ε. του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στην 
Αλβανία.

Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι από τα διαμειφθέντα προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι το πεδίο 
συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αλβανία είναι ευρύτατο. Ειδικώτερα, όσον αφορά στην 
οικονομική και εμπορική συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα 
καλό επίπεδο, υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ, πολύ συνοπτικά, σε ορισμένα στατιστικά στοιχεία, προς επίρρωση των 
ανωτέρω:

Όσον αφορά στο εξωτερικό εμπόριο, η Ελλάδα διατηρεί σταθερά τα τελευταία χρόνια τη 2η θέση 
μεταξύ των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της Αλβανίας, μετά την Ιταλία. Συγκεκριμένα, ο 
όγκος εμπορίου για το 2012 ήταν 59,6 δισ. ALL (425,5 εκ. €) και για το 2011 έφτασε 67,77 δισ. ALL 
(484 εκ. €), ενώ για την περίοδο Ιαν-Σεπ. 2013 ανήλθε σε 40,23 δισ. ALL (286,9 εκ. €). 

Ειδικώτερα, η Ελλάδα κατέχει την δεύτερη θέση ανάμεσα στους ξένους προμηθευτές της Αλβανίας 
και την πέμπτη θέση στους ξένους αγοραστές αλβανικών προϊόντων, με βάση τα ετήσια στατιστικά 
στοιχεία του 2012.  Οι αλβανικές εισαγωγές από την Ελλάδα, για το 2012, έφτασαν τα 50,12 δισ. ALL 
(360,54 εκ. €) και αφορούσαν κατασκευαστικά υλικά και μέταλλα (25%), τρόφιμα-ποτά και καπνικά 
προϊόντα (25%), ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια (15,3%) και χημικά και πλαστικά προϊόντα 
(13%). Το 2011 οι αλβανικές εισαγωγές ήταν 57,79 δισ. ALL (416 εκ. €), ενώ για την περίοδο Ιαν-
Σεπ. 2013 έφτασαν τα 34,45 δισ. ALL (245,68 εκ. €). Όσον αφορά στις αλβανικές εξαγωγές προς 
την Ελλάδα για το 2012 ήταν 9,47 δισ. ALL (68,11 εκ. €) και αφορούσαν κατασκευαστικά υλικά και 
μέταλλα, (36%), είδη κλωστοϋφαντουργίας - υποδηματοποιίας (24%), τρόφιμα-ποτά και καπνικά 
προϊόντα (20%), προϊόντα ξύλου και είδη από χαρτί (10%) και λοιπά προϊόντα (10%). Για την περίοδο 
Ιαν-Σεπ. 2013 ήταν 5,78 δισ. ALL (41,22 εκ. €). 
  
Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας, η Ελλάδα 
παραμένει σταθερά ένας από τους σημαντικότερους ξένους επενδυτές στην Αλβανία [ΑΞΕ/stock], 
ενώ μέχρι το 2010 ήταν, για σειρά ετών, ο πρώτος ξένος επενδυτής.

Αλλά και για το 2011, που είναι το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν επίσημα στοιχεία, παρά την 
χρηματοοικονομική κρίση, η Ελλάδα διατήρησε σημαντική θέση ανάμεσα στους ξένους επενδυτές 
και κατείχε τη 2η θέση, μετά τον Καναδά, με μερίδιο ελληνικών επενδύσεων στο σύνολο των ΑΞΕ 
(stock) 17,3%.

Θα ήθελα να επισημάνω, αναφερόμενη πάλι σε επίσημα στοιχεία της Αλβανικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας (INSTAT), ότι οι εταιρείες ξένων και μεικτών συμφερόντων ανέρχονταν, στο τέλος του 
2012, σε 3.811, εκ των οποίων οι 578 ήταν ελληνικών ή ελληνο-αλβανικών συμφερόντων.

Πέρα από τις επιχειρήσεις ελληνικών και ομογενειακών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται 
σήμερα στην Αλβανία, ένας ακόμη σημαντικός αριθμός  αλβανικών εταιρειών που λειτουργούν στη 
χώρα διαθέτουν επικεφαλής και υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη από την Ελλάδα, αντιπροσωπεύουν 
ελληνικές εταιρείες, εισάγουν ελληνικά προϊόντα και γενικότερα διατηρούν συνεργασίες με την 
Ελλάδα, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη της αλβανικής οικονομίας και τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας.
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Οι ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία αφορούν ένα ευρύ φάσμα κλάδων της αλβανικής οικονομίας, 
δημιουργώντας ανάπτυξη και οφέλη και από τις δυο πλευρές των συνόρων. Όπως αναφέρθηκε και 
από τους εκπροσώπους των επιχειρηματιών, οι ελληνικές επιχειρήσεις υπάρχουν σε νευραλγικούς 
κλάδους της αλβανικής οικονομίας όπως τραπεζικός, τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, κατασκευές, 
δομικά υλικά, υπηρεσίες υγείας, νομικές, συμβουλευτικές και λογιστικές υπηρεσίες, πετρελαΐκός, 
τρόφιμα, υπηρεσίες εστίασης, κλωστοϋφαντουργία – υποδηματοποιία κλπ.

Στον πλέον σημαντικό τομέα της οικονομίας, τον ενεργειακό, έχουν δημιουργηθεί σημαντικές 
προοπτικές συνεργασίας, ιδίως με την προοπτική δημιουργίας του Trans-Adriatic Pipeline (TAP), 
όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, από τους πλέον αρμόδιους, τους Υπουργούς Ενέργειας των 
δυο χωρών. O TAP αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για τη διαφοροποίηση της προμήθειας 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη και για την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Αναβαθμίζει τον 
Νότιο Διάδρομο Φυσικού Αερίου με περαιτέρω πηγές ενέργειας και ενισχύει την ενεργειακή 
ασφάλεια της Ευρώπης.

Ενισχύει την γεωπολιτική θέση των χωρών από τις οποίες θα διέρχεται, τις καθιστά ενεργειακό 
κόμβο και επιβεβαιώνει και τονώνει το επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή, ενώ δημιουργεί 
προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας.

Κυρίες και Κύριοι,

Η σημερινή Στρογγυλή Τράπεζα, καθώς και η συμμετοχή σε αυτήν όλων των εκλεκτών ομιλητών 
και προσκεκλημένων, επιβεβαίωσε την πρόθεση τόσο των δυο κυβερνήσεων όσο και των 
επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών για περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας 
και εντόπισε την ύπαρξη πολλών δυνατοτήτων και προοπτικών. 

Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω τα ακόλουθα, τα οποία προκύπτουν ως μηνύματα της σημερινής 
στρογγυλής τράπεζας:

Μια νέα σελίδα ανοίγει για τις ελληνο-αλβανικές οικονομικές και ενεργειακές σχέσεις,

Νέα εποχή που φέρνει πιο κοντά τις δυο χώρες,

Συνειδητοποιούμε ότι η συνεργασία είναι μονόδρομος, 

Προχωράμε παράλληλα στο ίδιο μονοπάτι το οποίο μας οδηγεί στην ανάπτυξη και την ευημερία των 
δυο λαών, σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, με κοινά συμφέροντα που μας φέρνουν ακόμα πιο κοντά,

«ΧΑΡΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ».

Σας ευχαριστώ. 

Θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τα σημαντικά θέματα που ακουστήκαν 
σήμερα, κατά την διάρκεια της δεξίωσης που θα ακολουθήσει στην παράπλευρη αίθουσα. 

Ομιλία κας Λάρδα

Ομιλία κας Λάρδα
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Ο Κάρολος Παπούλιας γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 1929 στα Γιάννινα, γενέθλιο τόπο της μητέρας του. Ο 
πατέρας του, Υποστράτηγος Γρηγόρης Παπούλιας, Εύελπις της ηρωικής τάξεως του 1911, υπέκυψε 
το Σεπτέμβριο του 1936 στις κακουχίες της Μικρασιατικής εκστρατείας του 1921.

Τελείωσε το δημοτικό σχολείο Πωγωνιανής και εφοίτησε στα γυμνάσια Πωγωνιανής, Ζωσιμαίας 
Ιωαννίνων, Παλαιού Φαλήρου και 7ου Παγκρατίου Αθηνών. Η ναζιστική κατοχή τον βρήκε μαθητή 
του γυμνασίου Πωγωνιανής. Εντάχθηκε από τους πρώτους στην ένοπλη αντίσταση εναντίον των 
εισβολέων.
Δικηγόρος σπούδασε νομικά στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Μιλάνου και Κολωνίας όπου και 
ανηγορεύθη διδάκτωρ της Νομικής Σχολής με θέμα, “Κτήση και Απώλεια της Νομής κατά το 
Ελληνικό και Γερμανικό Δίκαιο” υπό την επίβλεψη του διαπρεπούς νομομαθούς, καθηγητού του 
Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου Gerhard Kegel.

Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Μονάχου. 
Έγραψε επιτομή της ελληνικής αντίστασης που κυκλοφόρησε στο γνωστό γερμανικό εκδοτικό οίκο 
Suhrkamp. Μελέτες και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ξένες εφημερίδες και περιοδικά.

Το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1967 τον βρήκε στην Ομοσπονδιακή Γερμανία. Εκεί πρωτοστάτησε 
στην οργάνωση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατικής Ενωσης Εξωτερικού, η οποία οργάνωσε και 
κινητοποίησε τους Ελληνες εργαζομένους, φοιτητές και επιστήμονες της Δυτικής Ευρώπης εναντίον 
της χούντας των συνταγματαρχών. Υπήρξε επίσης ιδρυτικό μέλος της πρώτης συνδικαλιστικής 
αντιστασιακής οργάνωσης και ήταν ένας από τους τακτικότερους συνεργάτες της Ντόϊτσε Βέλλε.

Από το Δεκέμβριο του 1974 εκλέγεται αδιαλείπτως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. 
Υπήρξε μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου, μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου και μέλος 
της Πολιτικής Γραμματείας, Γραμματέας της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του ΠΑΣΟΚ από τον 
Απρίλη του 1975 μέχρι το 1985. Διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος της συντονιστικής Επιτροπής των 
Σοσιαλιστικών και Προοδευτικών κομμάτων της Μεσογείου.

Το 1974 έλαβε μέρος στις εθνικές εκλογές ως υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ στο Νομό Ιωαννίνων, δεν 
εξελέγη, αν και κατετάγη πρώτος σε αριθμό ψήφων του κόμματος του. Το 1977 εξελέγη για πρώτη 
φορά βουλευτής Ιωαννίνων και επανεκλεγόταν συνεχώς μέχρι τις εκλογές του 2004.

Από το 1981 έως το 1985, επί κυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου, διετέλεσε Υφυπουργός, 
Αναπληρωτής Υπουργός, και, από το 1985 έως 1989 και από το 1993 έως 1996, Υπουργός 
Εξωτερικών. Κατά τη διάρκεια της Οικουμενικής Κυβέρνησης διατέλεσε Υπουργός Αναπληρωτής 
Εθνικής Άμυνας (1989-1990). Επί πρωθυπουργίας του κ. Κ. Σημίτη διετέλεσε επί σειρά ετών, 1998 
έως 2004, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.

Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Κάρολος Παπούλιας

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης υπουργικής του θητείας ταυτίστηκε με μια διορατική και 
πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική. Τη δεκαετία του 1980 πρωταγωνίστησε σε όλες τις προσπάθειες 
επίλυσης του μεσανατολικού ζητήματος με κορυφαίο γεγονός την επιτυχή διαμεσολάβηση του για 
την ασφαλή αποχώρηση των εγκλωβισμένων μαχητών της παλαιστινιακής αντίστασης και του ίδιου 
του Αραφάτ με ελληνικά πλοία από την Τρίπολη του Λιβάνου (1983).

Απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία στέρεων σχέσεων με τον αραβικό κόσμο, είναι δε 
ενδεικτική η εξομάλυνση των ελληνοαιγυπτιακών σχέσεων και η θεσμοθέτηση της τριμερούς 
συνεργασίας Ιράν-Αρμενίας-Ελλάδος. Συνομίλησε με δώδεκα συνολικά Υπουργούς Εξωτερικών της 
Τουρκίας και ήταν σταθερά προσανατολισμένος στη διαρκή και επίπονη προσπάθεια εξομάλυνσης 
των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η προσπάθεια αυτή κορυφώθηκε με την υπογραφή του Μνημονίου 
Παπούλια-Γιλμάζ το 1988. Υποστήριξε την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας υπό τον όρο του 
σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του κοινοτικού συστήματος αξιών. Την τριετία 1993-96 υπήρξε 
σημαντική η συμβολή του στην έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
ιδιαίτερα στον καθοριστικό για την ένταξη της συμβούλιο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
στο Εσσεν.

Ως προεδρεύων της ΕΕ 1994 και ως μέλος της Ομάδος Επαφής για την πρώην Γιουγκοσλαβία, 
μαζί με τους κ.κ. Κρίστοφερ, Κίνκελ, Ζιπέ, Κόζιρεφ και Βαν ντερ Μπρούκ, κατέβαλε κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την υπέρβαση της κρίσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Υπέγραψε την ενδιάμεση 
συμφωνία με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Σεπτέμβριος 1995).

Διατηρούσε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλους τους Βαλκάνιους ηγέτες και λειτούργησε 
κατ’ επανάληψη ως μεσολαβητής της ΕΕ. Είχε έντονο ενδιαφέρον για τις σχέσεις Ελλάδος με τις 
βαλκανικές χώρες και με δική του πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαβαλκανική 
διάσκεψη Υπουργών Εξωτερικών στο Βελιγράδι (1988) όπου πέτυχε την έναρξη συνομιλιών με τη 
Βουλγαρία και την τότε ΕΣΣΔ για τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης.

Προσπάθησε και επέτυχε την υπογραφή πρωτοκόλλου αμοιβαίας πολιτικοστρατιωτικής συνδρομής 
με τη Βουλγαρία μεσούντος του ψυχρού πολέμου. Απεκατέστησε σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας 
με την Αλβανία αίροντας την εμπόλεμο κατάσταση που μέχρι τότε επικρατούσε στις ελληνοαλβανικές 
σχέσεις.

Ο Κάρολος Παπούλιας υποστήριξε με αμείωτο ενδιαφέρον κάθε θετικό βήμα προς την κατεύθυνση 
της ύφεσης της ειρήνης και του αφοπλισμού. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται: Η “πρωτοβουλία 
των έξη” για την ειρήνη και τον αφοπλισμό (Αλφονσίν, Ντελαντρίντ, Νυερέρε, Πάλμε, Γκάντι, Α. 
Παπανδρέου). Η συμμετοχή στη Διάσκεψη για τον αφοπλισμό και την ειρήνη στην Ευρώπη, στη 
Διάσκεψη για την κατάργηση των χημικών όπλων, οι προτάσεις για τη δημιουργία αποπυρηνικής 
ζώνης στα Βαλκάνια, η προώθηση της ιδέας για τη μετατροπή της Μεσογείου σε θάλασσα ειρήνης 
και συνεργασίας. Υπήρξε εμπνευστής της τριμερούς Διάσκεψης συνεργασίας Ελλάδος-Βουλγαρίας-
Ρουμανίας (JANNINA 1) και ένθερμος υποστηρικτής της Διάσκεψης των παρευξεινίων χωρών, της 
οποίας διατέλεσε και πρόεδρος επί σειρά ετών. Την περίοδο 1997-2003 διετέλεσε Πρόεδρος της 
επιτροπής της Ελληνικής Βουλής για τον Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας της Ευρώπης.

Με την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον το 1985 και την αντεπίσκεψη του τότε επικεφαλής του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τζ. Σούλτς συνέβαλε σημαντικά στην επανατοποθέτηση και εξομάλυνση των 
ελληνοαμερικανικών σχέσεων που τα προηγούμενα χρόνια είχανε δοκιμαστεί σκληρά.

Υπήρξε πρωταθλητής Ελλάδος στο άλμα επί κοντώ, παίκτης της εθνικής ομάδος βόλεϊμπολ και 
πρόεδρος για είκοσι πέντε χρόνια του ιστορικού Σωματείου του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου.

Γνωρίζει τρεις ξένες γλώσσες, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά.

Είναι παντρεμένος με τη Μαίη Πάνου και έχει τρεις κόρες.
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Υπουργός Εθνικής Άμυνας 
Δημήτριος Αβραμόπουλος 

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 6 Ιουνίου του 1953. Η καταγωγή του είναι 
από την Αρκαδία και την Ηλεία, ρίζες αντίστοιχα των γονιών του, Ελένης και Λάμπρου.
Σπούδασε Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και ακολούθως έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στις Βρυξέλλες και τη Βοστώνη. Το 1980 αποφοιτά 
από τη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών και έκτοτε ξεκινά μια επαγγελματική 
σταδιοδρομία στο Διπλωματικό Σώμα, η οποία ολοκληρώθηκε το 1993 με την ένταξή του στον 
πολιτικό στίβο της χώρας μας.
Οι κυριότεροι σταθμοί αυτής της πορείας είναι οι εξής:

Πολιτική Σταδιοδρομία
1993: Διπλωμάτης καριέρας από το 1980, παραιτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών για να κατέλθει 
στην πολιτική, με το Κόμμα της «Νέας Δημοκρατίας».
Εκλέγεται μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της «Νέας Δημοκρατίας».
Γραμματέας της Ν.Δ. στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατική Ένωση (EDU).
Εκλέγεται Βουλευτής στην Α’ Αθηνών, στις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου 1993.
1993-1994: Πρόεδρος της ΟΚΕ Εξωτερικών της Ν.Δ.
1995-2002: Δήμαρχος Αθηναίων. Εκλέγεται για πρώτη φορά στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 
1994: Επανεκλέγεται τον Οκτώβριο του 1998 από τον πρώτο γύρο, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο 
ποσοστό που έχει σημειωθεί ποτέ σε δημοτικές εκλογές στην Αθήνα.
1995-1999: Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ).
1995: Ιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος της «Μόνιμης Διάσκεψης των Δημάρχων των Πρωτευουσών 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».
1996-2000: Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης Τοπικών Αρχών 
(IULA).
1997-2002: Μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αντιπρόεδρος του 
Εκτελεστικού Γραφείου (1997-2000).
2000-2001: Πρόεδρος του «Κινήματος Ελεύθερων Πολιτών».
2000-2002: Πρόεδρος της «Διάσκεψης Κορυφής των Δημάρχων του Κόσμου».
Στη Σύνοδο των Αθηνών, το Σεπτέμβριο του 2002, η Διάσκεψη επικύρωσε τη «Διπλωματία των 
Πόλεων, μια από τις διεθνείς πρωτοβουλίες του, η οποία υιοθετήθηκε από το Γενικό Γραμματέα του 
Ο.Η.Ε.
2001: Θεσπίζει το «Διεθνές Βραβείο των Αθηνών για τη Δημοκρατία», υπό την αιγίδα της UNESCO 
(Παρίσι).
2002: Ιδρύει την «Παγκόσμια Ένωση Ολυμπιακών Πόλεων», υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής (Λοζάννη).
Ιδρύει το «Παγκόσμιο Ινστιτούτο για τη Διπλωματία των Πόλεων».
2004: Εκλέγεται πρώτος Βουλευτής Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, στις εκλογές της 7ης Μαρτίου.
2004: Ορίζεται Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης στη νέα Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2006: Με τον ανασχηματισμό της 14ης Φεβρουαρίου, ορίζεται Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

2007: Επανεκλέγεται Βουλευτής στην πρώτη Περιφέρεια Αθηνών, στις εκλογές της 16ης Σεπτε-
μβρίου.
2007: Ορίζεται στη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάλι, Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.
2009: Επανεκλέγεται Βουλευτής στην πρώτη Περιφέρεια Αθηνών, στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου.
Με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας διορίζεται Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής 
Ευθύνης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας και του ανατίθενται τα καθήκοντα του Προέδρου της 
Οργανωτικής Επιτροπής του 8ου Τακτικού Συνεδρίου του Κόμματος.
2010:  Ορίζεται Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ασκώντας εποπτεία επί των τομέων Εξωτερικής 
Πολιτικής, Άμυνας, Δημόσιας Διοίκησης, Πολιτισμού, Τουρισμού, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας, 
Δικαιοσύνης και Πολιτικής Στρατηγικής.
2011: Την 11η Νοεμβρίου αναλαμβάνει Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
2012: Επανεκλέγεται Βουλευτής στην πρώτη Περιφέρεια Αθηνών, στις εκλογές της 6ης Μαΐου και 
στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Αναλαμβάνει Υπουργός Εξωτερικών.
2013: Την 25η Ιουνίου αναλαμβάνει Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Διπλωματική Σταδιοδρομία
1980: Διπλωματική Ακαδημία Υπουργείου Εξωτερικών
1981-1983: Διπλωματικό γραφείο Υπουργού Εξωτερικών και Πρωθυπουργού (Αθήνα).
1983-1988: Πρόξενος της Ελλάδος στη Λιέγη (Βέλγιο).
1989-1991: Ειδικός Διπλωματικός Σύμβουλος του Προέδρου της «Νέας Δημοκρατίας», Κωνστα-
ντίνου Μητσοτάκη
1991-1992: Εκπρόσωπος στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ 
/ Βιέννη).
1992: Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών (Αθήνα).
1992-1993: Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Γενεύη (Ελβετία).
1993: Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
1993: Παραιτείται από τη Διπλωματική Υπηρεσία και συμμετέχει στις Εθνικές Εκλογές του
 Οκτωβρίου 1993

Τρέχουσες Δραστηριότητες
Από τον Ιανουάριο του 2003:
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής για τη Διπλωματία των Πόλεων, που ιδρύθηκε από το Global 
Forum (Ρώμη) και το Ινστιτούτο της Παγκόσμιας Τράπεζας (Ουάσιγκτον).
Πρόεδρος του «Παγκόσμιου Ινστιτούτου για τη Διπλωματία των Πόλεων», Ανεξάρτητου Μη 
Κυβερνητικού Διεθνούς Οργανισμού, που έχει την έδρα του στη Ρώμη και την Εκτελεστική 
Γραμματεία του στην Αθήνα.
Εκτελεστικός Πρόεδρος της «Παγκόσμιας ΄Ενωσης Ολυμπιακών Πόλεων», Μη Κυβερνητικού 
Διεθνούς Οργανισμού, αναγνωρισμένου από τη ΔΟΕ (Λωζάνη).
Επίτιμος Πρόεδρος του Διεθνούς Βραβείου των Αθηνών για τη Δημοκρατία, υπό την αιγίδα της 
ΟΥΝΕΣΚΟ (Παρίσι).

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι - Δραστηριότητες
1978: Πτυχίο Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών, της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.
1979-1980: Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στους Διεθνείς Οργανισμούς (Πανεπιστήμιο Βοστώνης / 
Βρυξέλλες).
1986: Masters στα Ευρωπαϊκά Θέματα (Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών, Université Libre des 
Bruxelles / Βρυξέλλες).
1995: Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου ADELPHI (Νέα Υόρκη).
1997: Επίτιμος Διδάκτορας του Κολεγίου DEREE (Αθήνα).
2000: Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου DREXEL (Φιλαδέλφεια).
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2000: Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου KINGSTON.
2002: Επίτιμος Καθηγητής της Κρατικής Ακαδημίας Τεχνολογικών Επιστημών της Μόσχας.
2002: Επίτιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Πεκίνου.
2003: Visiting Fellow, στο Kennedy School of Government, Institute of Politics, του Πανεπιστημίου 
Harvard.

Τιμητικές Διακρίσεις
Έχει παρασημοφορηθεί και έχει τιμηθεί με ανώτατες κρατικές διακρίσεις από πολλές χώρες: 
Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρο, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Καζακστάν, Λουξεμβούργο, 
Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Βατικανό, Βενεζουέλα, Γιουγκοσλαβία, Λίβανο 
καθώς επίσης και από το Οικουμενικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, το 
Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων και το Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας.
Έχει τιμηθεί με τον “Μεγαλόσταυρο της τάξεως του Φοίνικος” της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Το 2006 τιμήθηκε στη Ρώμη με την ανώτατη διάκριση των Διεθνών Βραβείων «Giuseppe Sciacca».
Έχει επίσης τιμηθεί με τον τίτλο του Επίτιμου Δημότη, με επίδοση τιμητικών διακρίσεων από πολλές 
ξένες πόλεις και δήμους: Αμμόχωστο, Βαρκελώνη, Ερεβάν, Πεκίνο, Βηρυτό, Βερολίνο, Βοστώνη, 
Βουκουρέστι, Καράκας, Σικάγο, Φλωρεντία, Γένοβα, Τζακάρτα, Αβάνα, Κωνσταντινούπολη, Κίεβο, 
Λουμπλιάνα, Λος Άντζελες, Μαϊάμι, Μόντρεαλ, Μόσχα, Νιου Τζέρσεϋ, Νέα Υόρκη, Λευκωσία, 
Παρίσι, Φιλαδέλφεια, Providence, Ρώμη, Σόφια, τις Πολιτείες του Ιλλινόις, Georgia, Rhode Island 
των Η.Π.Α., Σίδνεϋ, Τιφλίδα, Τίρανα, Τορόντο, Βαλέτα, Ουάσιγκτον, Xian.
Έχει ανακηρυχθεί Επίτιμος Δημότης 40 Ελληνικών πόλεων.

Προσωπικές Πληροφορίες
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953 και κατάγεται από Αρκαδία και Ηλεία.
Υπηρέτησε στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία (1978-1980), στην Αθήνα και στη Μόνιμη Ελληνική 
Αντιπροσωπεία στο ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.
Είναι παντρεμένος με τη Βίβιαν και έχει δύο γιους, τον Φίλιππο και τον Ιάσονα.
Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.
 

Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής της Ελλάδος

Ιωάννης Μανιάτης

Ο Γιάννης Μανιάτης είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π. 
και  Διδάκτωρ Μηχανικός. Από το 1995 ήταν Αν. Καθηγητής του Α.Π.Θ., ενώ από το 2002 είναι 
Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Επισκέπτης Καθηγητής στο Ινστιτούτο Οικονομικής 
Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου της Βόννης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Εξελέγη Βουλευτής Αργολίδας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2004. Επανεξελέγη στις εκλογές 
του 2007, του 2009, του Μαΐου του 2012 και του Ιουνίου του 2012.
Στις 25 Ιουνίου 2013 ορίστηκε Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.
Έχει διατελέσει:
•Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΠΑ.ΣΟ.Κ. (05.7.2012 - 25.6..2013)
•Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (2009 – 2012)
•Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών (15.11.1998 – 31.06.2001).
•Πρόεδρος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ) και των τριών θυγατρικών 
του ΗΣΑΠ, ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ (01.07.2001 - 31.07.2002).
•Πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (15.11.1998 – 11.09.2000).

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
Έχει δημοσιεύσει πάνω από ογδόντα (80) επιστημονικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια κι επιστημονικά 
περιοδικά. Επιστημονικός Υπεύθυνος εικοσιπέντε (25) Ερευνητικών Προγραμμάτων που 
χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ελληνικό δημόσιο και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις.
Έχει διδάξει στο Α.Π.Θ. και το Πανεπιστήμιο Πειραιά τα ακόλουθα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
μαθήματα:
•Παρακολούθηση και Προστασία Περιβάλλοντος
•Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
•Φυσικοί Πόροι και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη
•Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
•Κτηματολόγιο και Πολιτική Γης
•Χρήσεις και Αξίες Γης
•Οικονομοτεχνικές Μελέτες
•Συστήματα Μεταφορών και Ενέργειας
•Διαχείριση Τεχνολογικής Καινοτομίας και Μεταφορά Τεχνολογίας
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Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Υπουργείο Εξωτερικών

Παναγιώτης Μίχαλος

Ο Παναγιώτης Μίχαλος είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα 
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Γεννήθηκε το 1955. Σπούδασε Μαθηματικά, Οικονομικά (B.Sc.), 
Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο City University της Νέας Υόρκης (CUNY). 
Είναι μέλος του Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον χρηματοοικονομικό τομέα και το μάρκετινγκ και 
εργάστηκε για μια δεκαετία στη Νέα Υόρκη για την JE Seagram & Sons Inc. Το 1993 ίδρυσε 
την εταιρεία South Real Estate Α.Ε. Υπήρξε επίσης ιδρυτής της Soros Real Estate Partners και 
Διευθύνων Σύμβουλός της από το 2002 μέχρι το 2004. Το 1990 εργάστηκε ως Σύμβουλος του 
Υπουργού Εξωτερικών και νυν Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αντώνη Σαμαρά. Το 2007 εξελέγη 
Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό στη δικτύωση 
και την επιρροή της Ελληνικής Επιχειρηματικής Κοινότητας.

Ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Παναγιώτης Μίχαλος είναι υπεύθυνος για 
την Οικονομική Διπλωματία της Ελλάδας και για την προώθηση των στρατηγικών συμφερόντων της 
χώρας στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων.

Σήμερα είναι Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ), Αντιπρόεδρος του 
Ελληνο-Αμερικανικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, Γενικός Γραμματέας του Ελληνο-Τουρκικού 
Επιχειρηματικού Συμβουλίου, Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών 
(ΕΚΕΜ), Μέλος του Ευρώ-Μεσογειακού Παρατηρητηρίου, Μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών, και Επισκέπτης - Ομιλητής (guest lecturer) στο Πανεπιστήμιο John Hop-
kins στην Ουάσιγκτον στο Μεταπτυχιακό τμήμα International Real Estate.

Είναι παντρεμένος με την Χριστίνα Καραντάνη και έχουν μία κόρη.

Ημερ./τόπος γέννησης: 
8 Ιουλίου 1957 – Αθήνα

Οικογ. Κατάσταση: 
 Έγγαμος με την Ελένη Κυριακίδου 
Πατέρας της Δανάης και του Κων/νου

Διακρίσεις: 
- Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικα (Ελληνική Δημοκρατία)
- Commendatore dell’ Ordine Equestre di San Gregorio Magno (Αγία Έδρα)

Ξένες γλώσσες:   
Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά

Εκπαίδευση:
1975 – 1979    
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών – Νομικό Τμήμα/Πτυχία Νομικής

1979 – 1980
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών – Ασκούμενος

1982 – 1983 
Υπουργείο Εξωτερικών – Διπλωματική Ακαδημία

Στρατ. Θητεία:
1980-1982   Πολεμικό Ναυτικό, Ναυτοδικείο

Επαγγ. Σταδιοδρομία: 
Δεκέμβριος 2012 Πρέσβυς της Ελλάδος στην Αλβανία
2011 Προαγωγή σε Πληρεξούσιο Υπουργό Α΄ 

Οκτώβριος 2010 ΥΠΕΞ / Αθήνα: Διευθυντής Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων και Διεύρυνσης 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γ1 Δ/νση)
Υψηλός Αξιωματούχος στην Ένωση για τη Μεσόγειο
Υψηλός Αξιωματούχος στη Συνάντηση Ασίας-Ευρώπης (ASEM)

2006 – 2010:  Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην ΕΕ – Βρυξέλλες
2008-2010: Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος
Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στο COREPER I

Πρέσβης της Ελλάδος στην Αλβανία

Λεωνίδας Ροκανάς 
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Προϊσταμένη Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων

Παγώνα Λάρδα

Η Παγώνα Λάρδα γεννήθηκε στον Πειραιά/Ελλάδα, το 1970. Σπούδασε Κοινωνικές και Πολιτικές 
Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, από όπου αποφοίτησε 
με τιμητική διάκριση (άριστα). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρωπαϊκή Οικονομία, στο 
Πανεπιστήμιο του Tilburg, στην Ολλανδία, και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στην Ευρωπαϊκή 
Διοίκηση και τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα, από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Επίσης, είναι απόφοιτος 
του Τμήματος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης.

Στα 20 χρόνια της εργασιακής της εμπειρίας, ως στέλεχος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, 
υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις Υπουργείων στην Ελλάδα και σε Διπλωματικές Αρχές στο Εξωτερικό. 

Στην Κεντρική Υπηρεσία υπηρέτησε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (στη Διεύθυνση διμερών 
οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων της 
Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οκονομικών Σχέσεων), καθώς και στο Υπουργείο Εξωτερικών (στη 
Διεύθυνση διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική 
και τις χώρες του Κόλπου). Κατά την διάρκεια της θητείας της στην Κεντρική Υπηρεσία, μεταξύ 
άλλων, συμμετείχε σε πολλές διμερείς διακρατικές επιτροπές, καθώς και σε επιτροπές θεσμικού 
χαρακτήρα για την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης. 

Ως υπάλληλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων υπηρέτησε στο εξωτερικό, στην Πρεσβεία 
της Ελλάδος στην Πράγα, με το βαθμό του Γραμματέως ΟΕΥ και στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος 
στην Κωνσταντινούπολη, με το βαθμό του Σύμβουλου ΟΕΥ, και διεύθυνε, ως Επικεφαλής, το 
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

Τον Δεκέμβριο του 2012, ανέλαβε καθήκοντα ως επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, όπου υπηρετεί έως σήμερα.

Μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Τουρκικά. Είναι παντρεμένη με τον Θεόδωρο Τράμπαρη και  
έχουν δύο παιδιά τον Γιώργο και την  Έλενα.

2007: Προαγωγή σε Πληρεξούσιο Υπουργό Β΄  
2006-2008 : Επικεφαλής της Οργανικής Μονάδας Εξωτερικών Σχέσεων και Διεύρυνσης
2004-2006: Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) -
Επικεφαλής Σύμβουλος του Διοικητού (εξωτερικές και διεθνείς σχέσεις, διεθνής συνεργασία για 
την πάταξη της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος)
2000 – 2004: Κολωνία/Ο.Δ. Γερμανίας – Ελληνικό Γενικό Προξενείο – Γενικός Πρόξενος
1996-2000 Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στον ΟΗΕ – Νέα Υόρκη
2000: Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος
Καθήκοντα: 
Συμβούλιο Ασφαλείας: Πολιτικές Υποθέσεις Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Δημοκρατίες Καυκάσου 
και Κεντρικής Ασίας
Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Β Επιτροπή Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC), Επιτροπή 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (CSD), Διεθνείς Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (IFIs): οικονομικά θέματα και 
διαπραγματεύσεις, περιβαλλοντική διπλωματία, ανθρωπιστικά ζητήματα

1996: Προαγωγή σε Σύμβουλο Πρεσβείας Α΄ 

1994 -1996: Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων Υπουργείου Εξωτερικών στη Βόρεια Ελλάδα/Καβάλα 
– Διευθυντής (ζητήματα μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, διασυνοριακές και λοιπές 
διμερείς υποθέσεις με Τουρκία και Βουλγαρία)

1994: Προαγωγή σε Σύμβουλο Πρεσβείας Β΄

1993 – 1994: Βεγγάζη/Αραβική Σοσιαλιστική Λαϊκή Δημοκρατία Λιβύης
Ελληνικό Γενικό Προξενείο – Γενικός Πρόξενος

1989 – 1993: Πρεσβεία της Ελλάδος στην Αγία Εδρα (Βατικανό) – Ρώμη
Γραμματέας Πρεσβείας

1983 – 1989: ΥΠΕΞ/Αθήνα: Α5 Διεύθυνση Διμερών Πολιτικών Σχέσεων με Αφρική, Μέση Ανατολή 
και Ινδική Υποήπειρο
Καθήκοντα: 
Υποσαχαρική Αφρική: Πολιτικές Υποθέσεις, Αναπτυξιακή Συνεργασία, Επείγουσα και Ανθρωπιστική 
Βοήθεια, Διμερείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία
Κίνημα των Αδεσμεύτων (NAM)
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Πρόεδρος Ένωσης Ελληνικών 
Επιχειρήσεων Αλβανίας 

Ιωάννης Κουγιώνας

Ο Ιωάννης Κουγιώνας είναι Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος στην Αλβανία από το 2009.

Πριν ενταχθεί στο στελεχιακό δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Αλβανία, είχε 
εκτεταμένη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και είχε υπηρετήσει σε επιτελικές και διοικητικές 
θέσεις στο χώρο των Βαλκανίων, όπως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Bancpost SA στη Ρουμανία (όμιλος Eurobank), Πρόεδρος της Eurobank Leasing 
της Ρουμανίας, επικεφαλής του Corporate Banking της Alpha Bank στη Ρουμανία.

Είναι Αντιπρόεδρος της Αλβανικής Ένωσης Τραπεζών, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών 
Επιχειρήσεων στην Αλβανία και έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ρουμανο-
Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου.

Έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην Ελλάδα και κατέχει διδακτορικό 
τίτλο (Doctor of Philosophy/Ph.D.) στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Bradford  στην Αγγλία. 
Είναι επίσης, επισκέπτης καθηγητής στη Σχολή Οικονομίας του Πανεπιστημίου των Τιράνων.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αλβανίας

Bujar Nishani

Ο Πρόεδρος Μπουγιάρ Νισάνι γεννήθηκε στο Δυρράχιο, στις 29 Σεπτεμβρίου 1966. 
Έχει ολοκληρώσει τις σπουδές στη Στρατιωτική Ακαδημία «Skenderbej».
Είναι παντρεμένος με την Odeta Νισάνι και έχουν δύο παιδιά, την Έρση και τη Φιόνα Νισάνι.

Εκπαίδευση
• Αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Ακαδημία «Skenderbej» το 1988.
• Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές στην “Διοίκηση Πόρων Άμυνας “ στην Καλιφόρνια / ΗΠΑ, 
το 1996.
• Το 2004 αποφοίτησε ως “Δικηγόρος” από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου των Τιράνων.
• Το 2005 έλαβε τον τίτλο Master στις Ευρωπαϊκές Σπουδές.

Εργασιακή εμπειρία 
• 1988 - Καθηγητής, Στρατιωτική Ακαδημία “Skenderbej”.
• 1993 - Υπουργείο Άμυνας,  Εξωτερικές  Σχέσεις. 
• 1994 - Υπουργείο Εξωτερικών, Σχέσεις με το ΝΑΤΟ.
• 1996 - Υπουργείο Άμυνας, Γραφείο Υπουργού. 
• 1997 – Ελεύθερος επαγγελματίας, Πρόεδρος του Φόρουμ  Ευρώ-ατλαντικών  Στρατιωτικών. 
• 2005 - Εξελέγη βουλευτής στο Κοινοβούλιο Αλβανίας. 
• Μάρτιος 2007-Σεπτέμβριος 2009 - Υπουργός Εσωτερικών. 
• Σεπτέμβριος 2009 - Απρίλιος 2011 Υπουργός Δικαιοσύνης .
• Απρίλιος 2011 – Ιούλιος 2012 - Υπουργός Εσωτερικών.
• 24 Ιουλίου 2012 έως σήμερα – Πρόεδρος της Αλβανικής Δημοκρατίας. 

Πολιτική δραστηριότητα 
• Ο Μπουγιάρ Νισάνι εντάχθηκε στο Δημοκρατικό Κόμμα το 1991. 
• Το 2001, εκλέγεται Γραμματέας του Κλάδου του Δημοκρατικού Κόμματος για τα Τίρανα. 
• Το 2003, εξελέγη μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τιράνων με το Δημοκρατικό Κόμμα. 
• Το 2005, εξελέγη μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του Δημοκρατικού Κόμματος και αργότερα μέλος 
του Κεντρικού Προεδρείου του Δημοκρατικού Κόμματος. 
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Αντιπρόεδρος Αλβανικής Κυβέρνησης 

Niko Peleshi

Ο Niko Peleshi γεννήθηκε στην Κορυτσά, στις 11 Νοεμβρίου 1970. Είναι παντρεμένος με την κα 
Amarda Peleshi και έχουν τρία παιδιά, τους Aleksian, Steve και Johani.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Πολυτεχνείο των 
Τιράνων, λαμβάνοντας τον τίτλο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με άριστα. Το 1989 ολοκλήρωσε τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση “Raqi Qirinxhi” στην Κορυτσά, με διάκριση (Χρυσό Μετάλλιο).

Έχει μακρά συμμετοχή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στην πόλη της Κορυτσάς, και κατά τα έτη 2001-
2004, έχει διοικήσει με επιτυχία το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κορυτσάς.

Η πολιτική σταδιοδρομία του αρχίζει τον Οκτώβριο του 2004, όταν διορίζεται Νομάρχης Κορυτσάς 
και άσκησε τα καθήκοντά του για περίπου ένα χρόνο. Το 2005, εξελέγη Πρόεδρος του Σοσιαλιστικού 
Κόμματος της Κορυτσάς. Τον Φεβρουάριο του 2007 εξελέγη Δήμαρχος Κορυτσάς και επανεκλέγει 
ως Δήμαρχος στις δημοτικές εκλογές του 2011. Από το 2012 είναι μέλος της προεδρίας του 
Σοσιαλιστικού Κόμματος. 

Το 2013 εξελέγη μέλος με πλήρη δικαιώματα της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κογκρέσου των 
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Μιλάει πολύ καλά Αγγλικά και άπταιστα Γερμανικά και Ελληνικά.

Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας της Αλβανίας 

Damian Gjiknuri

Ο Damian GJIKNURI γεννήθηκε 25 Μαΐου 1972 στα Τίρανα. 
Κατοικεί  στα Τίρανα και είναι παντρεμένος με την κα Rovena Gjiknuri (Agolli), με την οποία έχει 
ένα γιο, τον Alex.

Αποφοίτησε το 1994 με πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο των Τιράνων και στη συνέχεια απέκτησε 
μεταπτυχιακό τίτλο στη Δημόσια Πολιτική από το “NPS School” στο Monterey της Καλιφόρνια, ΗΠΑ 
(2004) και στο Δίκαιο από το College of Law στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο (1996).

Έχει, επίσης, πραγματοποιήσει περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές στο Κέντρο Γενεύης για την 
Πολιτική Ασφάλεια (2000) και στο Πανεπιστήμιο Διεθνούς Δικαίου του Leiden, Ολλανδίας (1994).
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμα  επαγγελματικά εκπαιδευτικά 
μαθήματα σε διάφορα Επαγγελματικά Ιδρύματα στις ΗΠΑ και την ΕΕ, στον τομέα Ασφάλειας, Ειδικών 
Ερευνών, Εγκληματολογικών Ερευνών, Δημόσιων Συμβάσεων και παραχωρήσεων, στη δημόσια 
τάξη,κλπ.

Eίναι μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος από το 2005 και έχει εκλεγεί βουλευτής Ελμπασάν (Γκραμς) 
το 2009 και το 2013.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σοσιαλιστικού Κόμματος και Γραμματέας για Εκλογικά 
Θέματα από το 2011.

Πριν από αυτό, το 2007, εξελέγη Αναπληρωτής Γραμματέας Νομικών και Εκλογικών Θεμάτων και 
συμμετείχε στη συγγραφή του Εκλογικού Κώδικα του 2008.
Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων στο Αλβανικό Κοινοβούλιο (2009-2013) καθώς 
επίσης και co-chairman της Εκλογικής Επιτροπής Μεταρρυθμίσεων 2011-2012.

Πριν εκλεγεί μέλος του Κοινοβουλίου το 2009, εργάστηκε ως Διευθυντής νομικού γραφείου 
και νομικός σύμβουλος για την Εθνική και Περιφερειακή Οικονομική Ρυθμιστική Αρχή, 
χρηματοδοτούμενη  από ΕΕ, USAID, GTZ, κλπ.

Μέχρι το 2005 είχε υπηρετήσει το δημόσιο από διάφορες θέσεις όπως: Διευθυντής Γραφείου 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (2005), Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (2001-
2005), Διευθυντής Διεθνούς Συνεργασίας και Συμφωνιών στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 
Εθνικός Συντονιστής για Εσωτερικά  Νομικά Θέματα για τις διαπραγματεύσεις για την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1999-2001), Διευθυντής Προγραμματισμού-
Κατεύθυνσης στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (1998), Δικαστής Πρώτο Επίπεδο (1995-1996) 
και δικηγόρος για διάφορα ιδρύματα.

Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και καλά Ιταλικά.
 



Πρόεδρος BiznesAlbania

Luan Bregasi

Ημ Γέννησης: 19 Φεβρουαρίου 1956 
Τομέας απασχόλησης: Πρόεδρος Φορέα ‘BiznesAlbania” 
Διευθύνων Σύμβουλος κατασκευαστικής εταιρίας “Sara-EL” Ltd 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ζυθοποιίας «Birra Τίρανα» ΑΕ

Εργασιακή εμπειρία
Απρίλιος  2011- ως σήμερα: Πρόεδρος  BiznesAlbania 
2007-2009: CEO κατασκευαστικής εταιρίας “Sara-EL” Ltd,
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ζυθοποιίας «Birra Τίρανα» ΑΕ 
2000-2007: Πρόεδρος Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αλβανίας, Πρόεδρος 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Τιράνων. 
1993-2000: Γενικός Διευθυντής εταιρείας 2 K Group 
1991-1993: Μέλος, Προεδρία Αλβανίας  
1987-19988: Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νεολαίας
1978-1987: Γραμματέας, Επιτροπής Νεολαίας Αυλώνας
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες 
2011- έως σήμερα: Μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιχειρήσεων 
(Με Επιχειρηματική Εκπροσώπηση) 
2000-2007:
Mέλος Συμβουλίου Οργανισμού των Μ.Μ. Επιχειρήσεων, Μέλος Συμβουλίου Οργανισμού 
Προώθησης Ξένων Επενδύσεων,  Μέλος Συμβουλίου Οργανισμού για τις Ελεύθερες Περιοχές, 
Μέλος Συμβουλίου Βαλκανικής Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (ABC), 
Mέλος Eurochambers, Mέλος Επιχειρηματικού Συμβουλίου BSC (Black Sea Cooperation), Mέλος 
ASCAME (Association of the Mediterranean Chambers of Commerce), Mέλος Adriatic Imitative 
κλπ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Προεδρία Αλβανίας, Ζυθοποιία  “Birra Tirana” , 
Κατασκευαστική εταιρεία “Sara El” Ltd 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
1987-1992 : Σχολή Νομικής, Πανεπιστήμιο Τιράνωνy 
1974-1978 : Στρατιωτική Ακαδημία  
Τίτλοι εκπαιδευσης2001: 
Πρόγραμμα Διεθνών Επισκεπτών του State Department 
Κατάρτιση για Lobbying 
Συμμετοχή σε πολλά διεθνή συνέδρια στην Ευρώπη, ΗΠΑ, Ασία 
Lobbying της επιχειρηματικής κοινότητας στο Κοινοβούλιο, στους Κρατικούς Φορείς, κλπ.
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Υφυπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας

Sokol Dervishaj

Ο Sokol Dervishaj είναι Υφυπουργός Εξωτερικών από 4 Οκτωβρίου του 2013.

Γεννήθηκε στα Τίρανα, στις 22 Νοεμβρίου 1969.

Έχει μακρά, διατομεακή εμπειρία σε διάφορες θέσεις στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην τοπική 
αυτοδιοίκηση.

Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για τα Ενεργειακά Θέματα, στο Υπουργείο 
Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας (Σεπτέμβριος 2010 - Απρίλιος 2013).
Υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπως χειριστής στο Τμήμα 
Περιφερειακών Υποθέσεων, επικεφαλής του τμήματος Πολιτικής Ασφάλειας στο Τμήμα Ευρω-
Αλταντικών Υποθέσεων (1998 - 2000), σύμβουλος του Υπουργού (2003) και Διευθυντής του Γραφείου 
του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών (2009-2010).

Έχει επίσης υπηρετήσει στο Υπουργείο Άμυνας ως Chief Minister του Υπουργικού Συμβουλίου 
(2000-2002) και στο Υπουργείο Εσωτερικών ως Προϊστάμενος του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας 
(1997-1998).

Ο Sokol Dervishaj αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο των Τιράνων, Τμήμα Ιστορίας, Φιλολογίας 
και Αγγλικής Φιλολογίας (1992). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Διεθνείς Σπουδές από 
το King’s College του Λονδίνου (2003) και είναι απόφοιτος του τμήματος Αμυντικών Μελετών του 
Royal College του Λονδίνου.

Επίσης έχει παρακολουθήσει υψηλού επιπέδου μαθήματα διπλωματίας σε αμυντικά θέματα στην 
Βασιλική Στρατιωτική Ακαδημία Επιστημών (2001), καθώς και μαθήματα στο Πανεπιστήμιο του 
Harvard και στο Kennedy School of Governance (2012).

Έχει  εκλεγεί  ως συνεργάτης του γερμανικού Marshall Fund των Ηνωμένων Πολιτειών και 
συμμετείχε στο πρόγραμμα Διαντλαντικών Σχέσεων (2006). Είναι επίσης απόφοιτος του Προγρά-
μματος Διεθνών Επισκεπτών σε θέματα ηγεσίας του State Department (2008).
Εξελέγη Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου των Τιράνων (2007-2011).

Είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Σοσιαλιστικού Κινήματος της Ενσωμάτωσης (LSI) και έχει 
εκλεγεί σε διάφορες θέσεις εντός των δομών του κόμματος.

Είναι παντρεμένος με την κα Sidorela Kola και έχουν δύο παιδιά, τον Omar και τη Rejana.



Φωτογραφικό 
υλικό

Στιγμιότυπο από την άφιξη των κκ. Προέδρων

Στιγμιότυπο από την αναχώρηση των κκ. Προέδρων
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Στιγμιότυπο απο το ακροατήριο

Στιγμιότυπο από την άφιξη του Υπουργού Οικονομ. Ανάπτυξης Εμπορίου κ’ Επιχειρηματικότητας
της Αλβανίας κ. Α. Ahmetaj

Στιγμιότυπο από την άφιξη του Υπουργού Εθν. Αμύνης κ. Δ. Αβραμόπουλος

E. Haxhinasto (Yπουργός Μεταφορών) & Ν. Peleshi S. Dervishaj & D. Gjiknuri

Υπουργοί της Ελληνικής Κυβέρνησης Υπουργοί και Υφυπουργοί της Αλβανικής Κυβέρνησης
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κ. Μ. Lazimi, Υφυπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήροσης της Αλβανιας 
& κ Ε. Panariti,  Υπουργός Αγρ. Αναπτ. και Διαχείρισης Υδάτων της Αλβανιας 

κ. Α. Μarto, Βουλευτής κ’ μέλος της άτυπης Επιτροπης για τις Ελλην. Επενδύσεις 
& κ. V, Dule, Αντιπρόεδρος του Αλβανικού Κοινοβουλίου κ’ Πρόεδρος ΚΕΑΔ

Στιγμιότυπο από το ακροατήριο

κ. Ε. Panariti,  Υπουργός Αγρ. Αναπτ. και Διαχείρισης Υδάτων της Αλβανιας  
& κ. Δ. Αβραμόπουλος , Υπουργός Εθν. Αμύνης της Ελλάδος
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Χειραψία Προέδρου της Αλβανικής Δημοκρατίας κ. B. Nishani με Γ.Γ.ΔΟΣ κ. Π. Μίχαλου

Κατ’ ιδίαν συνομιλίες κ. Koka (Υπ. Περιβάλλοντος Αλβανίας)
και κ. Μανιάτη

Κατ’ ιδίαν συνομιλίες κ.κ. Gjiknuri και Μανιάτη

Στιγμιότυπο απο το ακροατήριο

Κατ’ ιδίαν συνομιλίες κκ. Μανιάτη κ’ Peleshi

Στιγμιότυπο απο το Networking Στιγμιότυπο πριν άπο το Roundtable
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