
 
Έγκριση ΄΄ελεύθερης οικονοµικής ζώνης΄΄ έκτασης 4.800 στρεµµάτων 
Στη συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου τ.ε. του Υπουργικού Συµβουλίου, η αλβανική 
κυβέρνηση ενέκρινε ως ΄΄ελεύθερη οικονοµική ζώνη΄΄ έκταση 4.800 στρεµµάτων στην 
περιοχή του Αυλώνος, η οποία παραχωρείται σε ξένους κυρίως ιδιώτες µε το καθεστώς 
εκχώρησης δικαιωµάτων τύπου ΒΟΤ για 35 χρόνια. Στην ελεύθερη αυτή οικονοµική 
ζώνη θα πραγµατοποιούνται λιµενικές, εµπορικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες, θα 
γίνεται αποθήκευση εµπορευµάτων και θα παρέχονται υπηρεσίες, πέρα από την 
παραγωγή χάλυβα.  
 
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Petrolifera στον τερµατικό σταθµό Αυλώνoς 
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ιταλο-αλβανικής εταιρείας Petrolifera Italo-Albanese 
(ΡΙΑ) στον τερµατικό σταθµό Αυλώνος. Η PIA, ασκεί δραστηριότητα στην παροχή 
λιµενικών υπηρεσιών και στην αποθήκευση υδρογονανθράκων για λογαριασµό των 
πελατών της και εξοφλεί τους φόρους για λογαριασµό των φορέων που επωφελούνται 
από τις υπηρεσίες της. Ο τερµατικός σταθµός αποθήκευσης καυσίµων, κόστους 58 εκατ. 
Ευρώ, εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας κ. Σαλί Μπερίσα, στις 3 
Ιουνίου 2009, παρουσία του ιταλού υφυπουργού Οικονοµικής Ανάπτυξης κ. Αντόλφο 
Ούρσο, του πρέσβη της Ιταλίας στην Αλβανία, κ. Σάµπα Ντ΄ Ελία, του διευθυντή της 
Petrolifera κ. Γκουίντο Οτολένγκι και πολλών υπουργών της αλβανικής κυβέρνησης. Το 
ιταλικό πρακτορείο ANSA, χαρακτήρισε τον τερµατικό σταθµό ως «τη µεγαλύτερη 
επένδυση στο σύνολό της, που έκανε ιταλική εταιρεία στην Αλβανία µέχρι σήµερα». Ο 
ιταλός υφυπουργός δήλωσε ότι ο τερµατικός σταθµός ανοίγει στην πράξη την ενεργειακή 
αγορά της Αλβανίας προς τις ιταλικές εταιρείες πετρελαίου, και ότι ο λιµένας του 
Αυλώνος, επιβεβαιώνει το ρόλο του ως “πύλης εισόδου στην Αδριατική και στα 
Βαλκάνια”, χάρη και στην ευνοϊκή γεωγραφική του θέση σε σύγκριση µε τα άλλα 
διυλιστήρια της κεντρικής Μεσογείου. Ο τερµατικός σταθµός θα δέχεται σε πρώτη φάση 
σκάφη χωρητικότητας µέχρι 20.000 τόνων. Σύµφωνα µε τον ιταλικό τύπο, στην Αλβανία 
συνεχίζονται οι επενδύσεις άλλων τριών ιταλικών οµίλων: η Moncada Energy πρόκειται 
να κατασκευάσει υδροηλεκτρικό σταθµό ισχύος 800 MW, ο όµιλος Marsiglia θα 
κατασκευάσει έναν σταθµό συνολικού κόστους 700 εκατ. ευρώ, ενώ ο όµιλος BEG από 
τη Ρώµη θα ξεκινήσει εργασίες ανέγερσης Υδροηλεκτρικού σταθµού  παραγωγής 
ηλεκτρικής Ενέργειας, κοντά στο Τεπελένι.  
 
Τελετή έναρξης εργασιών ανέγερσης τριών υδροενεργειακών έργων 
Στις 8 Ιουνίου τ.ε., πραγµατοποιήθηκε η τελετή έναρξης των εργασιών κατασκευής 
τριών υδροενεργειακών έργων, στην τοποθεσία Μπάνια κοντά στο Ελµπασάν, παρουσία 
του Πρωθυπουργού της Αλβανίας κ. Σαλί Μπερίσα. ∆ύο εταιρείες, η αυστριακή EVN 
και η νορβηγική Statkraft ανέλαβαν, µε το καθεστώς εκχώρησης δικαιωµάτων, όλη την 
άνω ροή του ποταµού Ντεβόλ, από την πεδιάδα της Κορυτσάς µέχρι την πόλη Τσερίκ 
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κοντά στο Ελµπασάν, σε µήκος 60 περίπου χλµ., προκειµένου να κατασκευάσουν σε 
αυτήν τρεις Υ/Η σταθµούς. Τα έργα αυτά θα είναι έτοιµα περίπου το 2018 ή 2019, θα 
έχουν εγκατεστηµένη ισχύ 320 MGW, κόστος 1 δις Ευρώ, και θα παράγουν 1 δις KWH, 
ήτοι το 8% - 10% της ετήσιας κατανάλωσης της χώρας. Η παραγόµενη ηλεκτρική 
Ενέργεια θα διατίθεται για 35 χρόνια, υποχρεωτικά στην Κρατική Επιχείρήση 
Ηλεκτρισµού (KESH) της Αλβανίας. Μετά την πάροδο της 35ετίας, τα έργα θα 
“περάσουν” στην ιδιοκτησία του αλβανικού δηµοσίου.  
 
Προβληµατισµός σχετικά µε το τίµηµα πώλησης του τοµέα διανοµής της KESH 
Σκάνδαλο θεωρεί αρθρογράφος της εφηµερίδας Shqip , σε άρθρο του στις 9 Ιουνίου τ.ε., 
την πώληση του Τοµέα ∆ιανοµής Ενέργειας (OSSH) της Κρατικής Επιχείρησης 
Ηλεκτρισµού της Αλβανίας (KESH) στην εταιρεία CEZ τσεχικών συµφερόντων, στην 
τιµή των 102 εκ. Ευρώ. Η πραγµατική τιµή πώλησης, σύµφωνα µε τον αρθρογράφο, 
ανέρχεται στα 28 εκ. Ευρώ, διότι µε απόφαση της κυβέρνησης χαρίστηκαν τα δάνεια 
ύψους 57 εκ. Ευρώ τα οποία όφειλε ο OSSH.  
 
Σκανδαλώδης η υπογραφή σύµβασης µε την ιταλική εταιρεία Enpower-Moncada 
για την ανέγερση µονάδας αιολικής ενέργειας 
Σκανδαλώδης θεωρείται σύµφωνα µε άρθρο της εφηµερίδας Shqip στις 23 Ιουνίου τ.ε. η 
συµφωνία µε την ιταλική εταιρεία Enpower-Moncada η οποία προβλέπει την ανέγερση 
µονάδας αιολικής ενέργειας, στη µικρή χερσόνησο Καραµπουρούν του Αυλώνος, αφού 
προβλέπεται η παραχώρηση  ολόκληρης σχεδόν της χερσονήσου µαζί µε λωρίδα πλάτους 
δύο χιλιοµέτρων,  γύρω από τον κόλπο του Αυλώνος, µε αντάλλαγµα το 2% της 
Ενέργειας που θα παράγει η µονάδα. Το υπόλοιπο της παραγόµενης Ενέργειας θα 
εξάγεται στην Ιταλία. Η εφηµερίδα σηµειώνει, ότι η εταιρεία Enpower-Moncada  
καταχωρήθηκε στα βιβλία του δικαστηρίου Τιράνων δηλώνοντας κεφάλαιο 800 Ευρώ,. 
 
Εγκαίνια οδικού τµήµατος Ρεσέν-Καλιµάς  
Τα εγκαίνια του οδικού τµήµατος Ρεσέν-Καλιµάς, το οποίο αποτελεί µέρος του οδικού 
άξονα ∆υρράχιο-Κούκες-Μορίνα-Κόσοβο, πραγµατοποιήθηκαν σε προεκλογική 
ατµόσφαιρα στις 25 Ιουνίου τ.ε., παρουσία του Πρωθυπουργού της Αλβανίας κ. Σαλί 
Μπερίσα και του Πρωθυπουργού της Τουρκίας κ. Ταγίπ Εντοργάν, παρά το γεγονός ότι, 
όπως παρατηρεί ο Τύπος της αντιπολίτευσης, ο δρόµος που εγκαινιάστηκε δεν είναι 
ακόµα ολοκληρωµένος, και δεν έχει δοθεί απάντηση στο ερώτηµα “πώς µπορεί να 
εξοφλήσει τον εαυτό του ένας δρόµος µε κόστος πάνω από ένα δις ευρώ, από τον οποίο 
θα περνούν λίγα αυτοκίνητα΄΄.  Όπως τονίστηκε ειρωνικά, “οι δύο Πρωθυπουργοί 
εγκαινίασαν ένα δρόµο, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµα, σε µία 
τελετή εγκαινίων που είχε καθαρά εκλογικό χαρακτήρα όπου οι οµιλίες 
χαρακτηρίστηκαν ΄΄από εθνικισµό και γεωπολιτική΄΄.   
Ο κ. Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο δρόµος 
κατασκευάζεται από την εταιρεία τουρκικών συµφερόντων Enka, σε συνεργασία µε την 
αµερικανική Bechtel, και τόνισε ότι µεταξύ των δύο χωρών δεν υπάρχει κανένα πολιτικό 
πρόβληµα και ότι οι εµπορικές ανταλλαγές έχουν αυξηθεί µέσα σε µία εξαετία από 35 
εκ. σε 350 εκ. δολ., σηµειώνοντας µε έµφαση, ότι ΄΄ο δρόµος αυτός θα παγιώσει την 
ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου” και ότι µε την “Αλβανία έχουµε και άλλα 
στρατηγικής σηµασίας σχέδια στον τοµέα του αερίου΄΄.  Ο κ. Μπερίσα, ευχαρίστησε και 



εξέφρασε την ευγνωµοσύνη του στον κ. Ερντογάν και την Τουρκία για τη βοήθεια που 
παρέχουν στην Αλβανία, για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, για τις µεταρρυθµίσεις στις ένοπλες 
δυνάµεις, και για τη βοήθεια στην πορεία ανεξαρτητοποίησης του Κοσόβου. Μερίδα του 
αντιπολιτευόµενου Τύπου, χαρακτήρισε τη συµµετοχή Ερντογάν ως ΄΄κηλίδα στις 
αλβανο-τουρκικές σχέσεις, αφού ‘η τουρκική εταιρεία Enka πήρε για το δρόµο τα 
διπλάσια λεφτά από όσα θα έπρεπε”, ενώ την αντίθεσή του στη παρουσία του κ. 
Ερντογάν στο πλευρό του κ. Μπερίσα εξέφρασε και ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Μέξι, 
επικεφαλής του ΄΄Πόλου της Ελευθερίας΄΄, ο οποίος δήλωσε στον Τ/Σ Vizion Plus ότι ο 
τoύρκος Πρωθυπουργός δεν είχε λόγο να µετάσχει σε προεκλογική συγκέντρωση, ότι η 
τουρκική εταιρεία δεν έκανε κάποια προσφορά, αντίθετα πληρώθηκε και µε το 
παραπάνω, ότι εγκαινιάστηκε ένα έργο το οποίο δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί και ότι 
κανένα στοιχείο, κανένας λόγος, όσο πατριωτικός και εάν είναι, δεν µπορεί να 
δικαιολογήσει τις οικονοµικές ατασθαλίες για τις οποίες κάνει λόγο ο τύπος σχετικά µε 
το δρόµο αυτό. Εξάλλου, το ∆ΝΤ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά µε τα 
µακροπρόθεσµα οικονοµικά  προβλήµατα που δηµιουργεί η αλβανική κυβέρνηση µε τον 
αποκαλούµενο και ΄΄πατριωτικό οδικό άξονα΄΄ ∆υρράχιο-Κούκες-Κόσοβο. Σε έκθεση 
του το πρώτο δεκαήµερο Ιουνίου, το ∆ΝΤ επισηµαίνει ότι µόνο για το 2009, το οδικό 
τµήµα Ρεσέν-Καλιµάς, θα κοστίσει όσο το 3,2% του ΑΕΠ της Αλβανίας, ενώ ακόµη πιο 
σοβαρό πρόβληµα αποτελεί το γεγονός ότι το 80% των υπηρεσιών και των προϊόντων 
που απαιτεί η υλοποίηση του προγράµµατος κατασκευής του οδικού άξονα, προέρχονται 
από εισαγωγές. Επιπλέον, ο οδικός αυτός άξονας θα επιβαρύνει τόσο το εµπορικό 
ισοζύγιο, όσο και το ισοζύγιο πληρωµών, το έτος 2009, αφού το 1/3 του ελλείµµατος για 
το 2008, αφορά αυτό το πρόγραµµα. Για την ολοκλήρωση των εργασιών του Άξονα, 
αναφέρει η έκθεση του ∆ΝΤ, απαιτείται εσωτερικό χρέος τέτοιου ύψους, που για την 
κυβέρνηση θα είναι δύσκολο να το εξασφαλίσει στις σηµερινές συνθήκες. Τέλος, 
σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του αλβανικού Τύπου στις 11 Ιουνίου τ.ε., ο οδικός άξονας 
Ρεσέν-Καλιµάς δεν αναµένεται να βελτιώσει την προσέλευση τουριστών στην Αλβανία, 
ή τις εµπορικές σχέσεις πλην του γεγονότος ότι θα εξυπηρετήσει την τουρκική 
µεταλλευτική εταιρεία Kurum στην εξαγωγή προϊόντων της από την Αλβανία µε 
λιγότερο κόστος, είτε τις εταιρείες διακίνησης καυσίµων. Μεγάλος κερδισµένος από το 
δρόµο, θα είναι η Σερβία, αφού σήµερα οι περισσότερες αλβανικές εταιρείες που 
εξάγουν στο Κόσοβο έχουν εµπορικές ανταλλαγές και µε τη Σερβία. Εταιρείες όπως η 
τουρκική Kurum ή και η αλβανική Floryhen, που εισάγει την πρώτη ύλη της από τη 
Σερβία, θα επωφεληθούν πολύ από το δρόµο, ενώ το λιµάνι του ∆υρραχίου, θα βοηθήσει 
πολύ τη σερβική αγορά.  
 
Βλάβη στη σήραγγα του οδικού τµήµατος Ρεσέν – Καλιµάς 
Μικρής έκτασης πτώση της οροφής στη σήραγγα Καλιµάς-Θήρα, του οδικού τµήµατος 
Ρεσέν-Καλιµάς, σηµειώθηκε την νύχτα της 26ης Ιουνίου τ.ε., δύο µόλις ηµέρες αφότου 
εγκαινιάστηκε από τους Πρωθυπουργούς Αλβανίας και Τουρκίας κκ. Σαλί Μπερίσα και 
Ταγίπ Ερντογάν. Η σήραγγα µήκους 5,6 χλµ. δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ η κυκλοφορία 
των αυτοκινήτων γίνεται µόνο προς τη µία κατεύθυνση και ρυθµίζεται από το προσωπικό 
ασφαλείας. Η πτώση της οροφής και των δικτύων προστασίας σηµειώθηκε ακριβώς στο 
σηµείο όπου στη σήραγγα δεν έχει τοποθετηθεί σκυρόδεµα.  

∆ιαγωνισµός για τα πρατήρια κατά µήκος του νέου δρόµου Ρεσέν-Καλιµάς 
∆ιαγωνισµό για την άδεια εγκατάστασης πρατηρίων καυσίµων κατά µήκος του νέου 



δρόµου Ρεσέν-Καλιµάς. θα προκηρύξει η αλβανική Κυβέρνηση εντός του εποµένου 
τετραµήνου σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του αλβανικού Τύπου, στις 26 Ιουνίου τ.ε. Ο 
διαγωνισµός, παράλληλα µε τα πρατήρια θα προβλέπει και την ανέγερση µονάδων 
παροχής υπηρεσιών προς τους επιβάτες.  
 
Σχέδιο νέου οδικού άξονα Τιράνων-Ελµπασάν 

Σχέδιο νέου οδικού άξονα Τίρανα-Ελµπασάν, µήκους 32 χλµ., ο οποίος θα συντοµεύσει 
πολύ τη σηµερινή διαδροµή µιάµισης ώρας, παρουσιάστηκε στον υφυπουργό 
Μεταφορών και ∆ηµοσίων Έργων της Αλβανίας, κ. Ερνέστ Νόκα, από ανώνυµη 
κατασκευαστική εταιρεία αλβανικών συµφερόντων η οποία έχει ιδρυθεί για την 
υλοποίηση αυτού του σκοπού. Ο προϋπολογισµός του έργου για το οποίο προβλέπεται 
και η διάνοιξη σήραγγας µήκους 2 χλµ, ανέρχεται στο ποσό των  170 εκ. Ευρώ,  
 
∆ιαπλάτυνση οδικού τµήµατος Σκόδρα - Χάνι ι Χότιτ 
Στις 17 Ιουνίου τ.ε. υπεγράφη στο Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων και Μεταφορών της 
Αλβανίας, η συµφωνία διαπλάτυνσης του οδικού τµήµατος Σκόδρας – Χάνι ι Χότιτ 
(σύνορα µε Μαυροβούνιο), µήκους 43 χλµ., παρουσία του υπουργού κ. Σοκόλ Ολντάσι, 
του ιταλού πρέσβη στην Αλβανία κ. Σάµπα Ντ’ Ελία και εκπροσώπων της ιταλικής 
κατασκευαστικής εταιρείας ΄΄ATI Claudio Salini & Salvatore Matarrese. Το έργο 
χρηµατοδοτείται από το ιταλικό ΥΠΕΞ µε άτοκο δάνειο 21,7 εκ. Ευρώ, η εξόφληση του 
οποίου θα αρχίσει µετά από 19 χρόνια και θα ολοκληρωθεί σε 39 χρόνια.  
 
Νέο ορυχείο χρωµίου στην περιοχή Καλιµάς 
Αίτηση δηµιουργίας νέου ορυχείου χρωµίου στην περιοχή Καλιµάς, κοντά στην πόλη 
Κούκες στην ΒΑ Αλβανία, υπέβαλε στις 19 Ιουνίου τ.ε. στο Υπουργείο Εθνικής 
Οικονοµίας και Ενέργειας, η εταιρεία Jab Resources Limited, καναδικών συµφερόντων. 
Η αίτηση υποβλήθηκε από πλευράς της εταιρείας µετά από προκαταρκτικές µελέτες 
διάρκειας 18 µηνών.  
 
Kατάθεση του τιµήµατος για την τέταρτη άδεια κινητής τηλεφωνίας 
Κατέθεσε το δεύτερο δεκαήµερο Ιουνίου τ.ε. το τίµηµα της τέταρτης άδειας κινητής 
τηλεφωνίας, ύψους 7,2 εκ. Ευρώ, η εταιρεία Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών 
Κοσσυφοπεδίου, η οποία εκπροσωπεί τον όµιλο των εταιρειών που απέκτησαν την 
τέταρτη άδεια κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία. Ο Υπουργός ∆ηµοσίων Έργων και 
Τηλεπικοινωνιών κ. Σοκόλ Ολντάσι δήλωσε ότι η δραστηριοποίηση και τέταρτης 
εταιρείας κινητής τηλεφωνίας θα συµβάλλει στην ενίσχυση του ανταγωνισµού.  
 
Κλείνουν επιχειρήσεις φασόν στην Κορυτσά 
Μία ακόµη επιχείρηση κατασκευής έτοιµων ενδυµάτων, µε την µέθοδο του φασόν,  η 
΄΄Gristaĺ ΄, στην πόλη της Κορυτσάς, δήλωσε χρεοκοπία στις 5 Ιουνίου τ.ε. µε 
αποτέλεσµα να µείνουν άνεργες 86 εργάτριες. Μόνο το 2009, στην  Κορυτσά έκλεισαν 
τρεις ελληνικές επιχειρήσεις φασόν, µε αποτέλεσµα να παραµείνουν άνεργες 300 
εργάτριες. Στην Κορυτσά, στις επιχειρήσεις φασόν, εργάζονται πλέον µόνο 1000 
εργαζόµενες, από  3.500 πριν τρία έτη.  
 

 
 



Πρωτοβουλία της Tirana Bank , στο πλαίσιο της οικονοµικής κρίσης 

Μείωση κατά 50% της µηνιαίας του δόσης για τους εννέα επόµενους µήνες, σε πελάτες 
της που έχουν πάρει δάνειο για πρώτη κατοικία, ανακοίνωσε το πρώτο δεκαήµερο 
Ιουνίου τ.ε., η Tirana Bank, θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς στην Αλβανία.  
 
Απευθείας πτήσεις από Τίρανα προς Νέα Υόρκη 

Από τις 14 Ιουνίου τ.ε, η εταιρεία ΄΄Sky King Inc.́΄ καθιερώνει την απευθείας γραµµή 
΄΄Scanderbeg Air΄΄ Τίρανα – Νέα Υόρκη - Τίρανα. Η εταιρεία θα διαθέσει στους 
επιβάτες ένα αεροσκάφος ΄΄Boeing 767 - 200́́ 214 θέσεων, ενώ τα εισιτήρια στην 
Αλβανία και τις γειτονικές χώρες θα διατίθενται από την εταιρεία ΄΄Belle Air΄΄. Τον 
Ιούνιο τα δροµολόγια θα εκτελούνται κάθε Κυριακή στις 10.00 από τα Τίρανα, ενώ από 
τον Ιούλιο µέχρι το Σεπτέµβριο η αναχώρηση από τα Τίρανα θα είναι κάθε Τρίτη και 
Παρασκευή στις 08.00.  
 
Επέκταση των παρεχόµενων υπηρεσιών από το αεροδρόµιο Ρίνας 

Για πρώτη φορά αεροσκάφος τύπου ΄΄Α 310-300́΄ που προορίζεται µόνο για µεταφορά 
εµπορευµάτων, προσγειώθηκε στο αεροδρόµιο Ρίνας των Τιράνων, στις αρχές Ιουνίου 
τ.ε.  Εφεξής το αεροπλάνο αυτό, το οποίο ανήκει στην τουρκική ΄΄Turkish Airlineś΄, θα 
εκτελεί µία φορά την εβδοµάδα, κάθε Κυριακή, δροµολόγια µεταφοράς εµπορευµάτων 
µεταξύ Τουρκίας, Αλβανίας και Ιταλίας (Κωνσταντινούπολη-Τίρανα-Μιλάνο).  
 
Σχέδιο για την επαναλειτουργία του αεροδροµίου του Αργυροκάστρου 

Παρουσίαση σχεδίου επαναλειτουργίας του αεροδροµίου του Αργυροκάστρου  το οποίο 
κατασκευάστηκε πριν από 80 χρόνια και τέθηκε εκτός λειτουργίας το 1997, 
πραγµατοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου τ.ε. στο Αργυρόκαστρο, µε την παρουσία 
εκπροσώπων του Πανεπιστηµίου της Padova, της ιταλικής πρεσβείας στα Τίρανα, της 
∆/νσης Πολιτικής Αεροπορίας, του υπουργού Eθνικής Οικονοµίας και βουλευτή του 
νοµού κ. Γκεντς Ρούλι, των τοπικών αρχών του Αργυροκάστρου και διαφόρων 
συλλόγων. 
 
Ένα εκατ. Ευρώ για την Απολλωνία  
Το Συµβούλιο της Ευρώπης, θα χρηµατοδοτήσει σχέδιο ύψους 1,1 εκ. Ευρώ για την 
ανακαίνιση του κτιρίου του µουσείου της αρχαίας πόλης της Απολλωνίας στο νοµό 
Φίερι. 
 
Νοµιµοποίηση αυθαιρέτων 
∆ηµοσιεύθηκε στις 18 Ιουνίου τ.ε. η όγδοη λίστα µε ονόµατα πολιτών, τα αυθαίρετα 
κτίσµατα των οποίων σε διάφορους νοµούς της χώρας νοµιµοποιούνται. Η λίστα περιέχει 
πάνω από 5.000 ονόµατα πολιτών. Εξάλλου, στη συνεδρίαση της 23ης Ιουνίου τ.ε., της 
αλβανικής Κυβέρνησης, η οποία ήταν και η τελευταία πριν από τις εκλογές 
αποφασίστηκε, εκτός των άλλων, και η νοµιµοποίηση 5.100 αυθαιρέτων σε έξι 
περιφέρειες της χώρας: Τίρανα, ∆υρράχιο, Κορυτσά, Μπεράτι, Λέζα και Ελµπασάν, 
αυθαίρετα τα οποία ανήκουν σε 6.200 οικογένειες.  
 
 
 



Εκχιονιστικό µηχάνηµα δωρίζεται στην  Περιφέρεια Αργυροκάστρου  
Οι αρχές του Αργυροκάστρου παρέλαβαν στις 5 Ιουνίου τ.ε., εκχιονιστικό µηχάνηµα - 
δωρεά της Νοµαρχίας Ιωαννίνων, το οποίο είναι απαραίτητο κυρίως για τις ορεινές 
περιοχές του νοµού Αργυροκάστρου τη χειµερινή περίοδο. Η παραλαβή του 
εκχιονιστικού µηχανήµατος πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης συµφωνίας η 
οποία υπεγράφη πριν ένα µήνα µεταξύ Νοµαρχίας Ιωαννίνων και Περιφέρειας 
Αργυροκάστρου. 
 
Τουρκική βοήθεια για µονάδα αιµοκάθαρσης 
Ο τουρκικός εθνικός φορέας Συντονισµού και Ανάπτυξης, υπέγραψε µε το αλβανικό 
Υπουργείο Υγείας συµφωνία συνεργασίας, η οποία προβλέπει την επένδυση 250.000 
Ευρώ για την εγκατάσταση µονάδας αιµοκάθαρσης στην παιδιατρική κλινική του 
νοσοκοµείου Τιράνων. Η τουρκική πλευρά, θα καλύψει και την ειδίκευση του ιατρικού 
προσωπικού, ενώ παράλληλα προγραµµατίζει εγκατάσταση µονάδας µετάγγισης αίµατος 
στο νοσοκοµείο Αυλώνας.  
 
Ελληνικό σκάφος µπλοκαρισµένο στο ∆υρράχιο 
Το ελληνικό σκάφος ΄΄Αγία Θεοδώρα΄΄, το οποίο µεταφέρει 2.600 τόνους υγρή άσφαλτο 
για λογαριασµό της εταιρείας ARMO, παραµένει από 24 Ιουνίου τ.ε.,  µπλοκαρισµένο 
στο λιµάνι του ∆υρραχίου και οι Λιµενικές Αρχές δεν επιτρέπουν την εκφόρτωσή του, µε 
τη δικαιολογία ότι δεν έχει εξοφλήσει λιµενικές υποχρεώσεις. Το τελωνείο του λιµανιού 
δηλώνει άγνοια για την κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί. Ο ίδιος ο εκπρόσωπος της 
εταιρείας ARMO δηλώνει ότι η εταιρεία του έχει εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις και 
ότι, στην πραγµατικότητα, η εντολή για το µπλοκάρισµα του σκάφους προήλθε από το 
Υπουργείο Μεταφορών. 
 
Συνάντηση Μπερίσα µε επιχειρηµατίες 
Οικονοµικό φόρουµ για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο επιχειρηµατικός κόσµος της 
Αλβανίας, υπό το φως και της οικονοµικής κρίσης, πραγµατοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 
τ.ε., από το υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και αλβανικούς επιχειρηµατικούς συλλόγους. 
Στο φόρουµ µετείχε και ο Πρωθυπουργός κ. Σαλί Μπερίσα ο οποίος ζήτησε από τους 
επιχειρηµατίες να τον στηρίξουν µε την ψήφο τους, µε αντάλλαγµα φορολογικές 
διευκολύνσεις. Η Αλβανία για να µπει πάλι στο δρόµο της ανάπτυξης, δήλωσε ο κ. 
Μπερίσα, χρειάζεται περίπου 50 δις Ευρώ. Ο κ. Μπερίσα στο φόρουµ, το οποίο ξεκίνησε 
αµέσως µετά τα εγκαίνια του Εθνικού Κέντρου Χορήγησης Αδειών, υποσχέθηκε για µία 
ακόµα φορά την ψήφιση του νοµοσχεδίου για τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, καθώς και 
περισσότερη ελευθερία στον ανταγωνισµό. Ο Πρωθυπουργός επίσης, δέχθηκε την 
αναθεώρηση του φορολογικού συστήµατος και απαλλαγή των επενδύσεων της παιδείας 
και της υγείας από ορισµένους φόρους. Στη συνάντηση ο υφυπουργός Οικονοµικών κ. 
Φλοριάν Μίµα, υποσχέθηκε ότι στη δεύτερη θητεία της η κυβέρνηση θα αναθεωρήσει τις 
τελωνειακές τιµές αναφοράς καθώς και την επιστροφή του ΦΠΑ. ΄΄Σε περίπτωση 
καθυστέρησης της επιστροφής του ΦΠΑ πέραν των 30 ηµερών, οι επιχειρήσεις θα έχουν 
δικαίωµα να σταµατήσουν την πληρωµή των φόρων. ∆εχόµαστε ότι η καθιέρωση των 
τιµών αναφοράς δεν είναι το πιο κατάλληλο µέσο που εµείς εφαρµόζουµε΄΄ -  δήλωσε ο 
κ. Μίµα.  
 



 
Στη Θεσσαλονίκη οι εκπρόσωποι της Τράπεζας του Εύξεινου Πόντου 

Πολιτικοί και εκπρόσωποι των χρηµατιστικών ιδρυµάτων των 11 χωρών µελών της 
Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου, συναντήθηκαν στις 14 Ιουνίου 
στη Θεσσαλονίκη, προκειµένου να συζητήσουν τις µελλοντικές προοπτικές της περιοχής 
του Εύξεινου Πόντου. Η Τράπεζα, που ιδρύθηκε το 1999 µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, έχει 
ως µέλη την Ελλάδα, Αλβανία, Ρωσία, Τουρκία κ.α. χώρες. Την Αλβανία  εκπροσώπησε 
ο υφυπουργός Οικονοµικών κ. Σερεφεντίν Σέχου.  
 
Ρύπανση της θάλασσας στις θαλάσσιες περιοχές  Αυλώνος, ∆υρραχίου-Καβάγιας 
Υψηλά επίπεδα ρύπανσης, σύµφωνα µε εµπειρογνώµονες του Εθνικού Φορέα 
Περιβάλλοντος, παρατηρήθηκαν τον µήνα Ιούνιο τ.ε. σε επτά σηµεία των ακτών 
∆υρραχίου- Καβάγιας, λόγω των εκβολών στη θάλασσα του αποχετευτικού δικτύου. 
Εξάλλου, σύµφωνα µε στοιχεία του Ινστιτούτου ∆ηµόσιας Υγείας, υψηλές τιµές 
ρύπανσης παρατηρούνται στη θαλάσσια περιοχή ∆υρραχίου µέχρι την Καβάγια, στις 
ακτές του Αυλώνος, στις νέες εγκαταστάσεις λουοµένων της περιοχής  Αγ. Σαράντα 
όπου εκβάλλει το αποχετευτικό δίκτυο, στις  εγκαταστάσεις λουοµένων της περιοχής 
Σενγκίν κοντά στη Λέζα, και στις  εγκαταστάσεις λουοµένων της περιοχής Βελιπόγια 
στη Σκόδρα. Σύµφωνα µε στοιχεία του Ινστιτούτου ∆ηµόσιας Υγείας, πιο καθαρές είναι 
οι παραλίες των  αλβανικών ακτών του Ιονίου.  
Εξάλλου, στις 2 Ιουνίου τ.ε. σηµειώθηκε σηµαντική ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής 
κοντά στην ακτή του Αυλώνος, λόγω της ρίψης 60 τόνων αργού πετρελαίου. Η 
αστυνοµία συνέλαβε το διαχειριστή της εταιρείας΄΄Arkan Junioŕ΄, καθώς και δύο 
οδηγούς βυτιοφόρων. Η εταιρεία προµηθεύτηκε το πετρέλαιο από το ιταλικό σκάφος 
΄΄Guildó ΄ το οποίο µεταφέρει αργό πετρέλαιο από την Αλβανία στον Καναδά. 
 
Συµφωνία της Εφορίας µε το ∆ΝΤ 

Μακροπρόθεσµη συµφωνία µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για παροχή τεχνικής 
αρωγής υπέγραψε η Γενική ∆ιεύθυνση Εφορίας της Αλβανίας, στις 9 Ιουνίου στην 
Ουάσιγκτον µετά από ένα χρόνο διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τη δυνατότητα λήψης 
οικονοµικής βοήθειας από το ∆ΝΤ. Η συµφωνία αποτελεί ένδειξη της επανάληψης της 
συνεργασίας της χώρας µε το ∆ΝΤ και της επιστροφής στο καθεστώς της προηγούµενης 
συµφωνίας Αλβανίας-∆ΝΤ, η οποία έληξε τον Ιανουάριο του 2009.  
 
Με έλλειµµα έκλεισε ο προϋπολογισµός 2008 
Στη συνεδρίαση της 23ης Ιουνίου τ.ε. του Υπουργικού Συµβουλίου, ο Πρωθυπουργός  κ. 
Σαλί Μπερίσα ενέκρινε τον απολογισµό του κρατικού προϋπολογισµού για το 2008, ο 
οποίος “έκλεισε” µε έλλειµµα 600 εκ. δολαρίων, αφού το 2008 οι κρατικές δαπάνες 
ανήλθαν σε 3,1 δις δολ., ενώ τα έσοδα ανήλθαν περίπου στα 2,5 δις δολάρια. Η 
χρηµατοδότηση του ελλείµµατος πραγµατοποιήθηκε µε δάνειο ύψους 250 εκ. δολ. που η 
κυβέρνηση έλαβε από τράπεζες. Επίσης, τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις για το 2008, 
ανήλθαν µόνο στα 58 εκ. δολ., τη στιγµή που το 2008 η κυβέρνηση ιδιωτικοποίησε  την 
πετρελαϊκή εταιρεία ARMO για 135 εκ. δολάρια.  
 
 
 



Σε εσωτερικό δανεισµό προστρέχει η αλβανική Κυβέρνηση 
Το ποσό των 53,2 δις Λεκ (410 εκ. Ευρώ περίπου), προτίθεται να εξασφαλίσει η 
αλβανική κυβέρνηση από εσωτερικό δανεισµό, εντός του 2009, σύµφωνα µε πηγές του 
Υπουργείου Οικονοµικών της Αλβανίας. Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας 
Αλµπάνια, στις 24 Ιουνίου τ.ε.  ́ ΄οικονοµικοί εµπειρογνώµονες εκφράζουν ανησυχίες για 
την αύξηση του εσωτερικού χρέους΄΄. Εξάλλου, σε διαγωνισµό στις 23 Ιουνίου τ.ε., της 
Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας και του Υπουργείου Οικονοµικών, διατέθηκαν 
οµόλογα του δηµοσίου από τα οποία η κυβέρνηση εξασφάλισε  δάνειο  ύψους 14 δις 
Λεκ. ∆ιαγωνισµός για την πώληση οµολόγων του δηµοσίου αξίας 21,6 δις Λεκ, 
πραγµατοποιήθηκε και την Τρίτη 30 Ιουνίου τ.ε. από την  Κεντρική Τράπεζα της 
Αλβανίας  
 
Υστέρηση των φορολογικών εσόδων το πρώτο πεντάµηνο του 2009.  
Απέτυχαν να συγκεντρώσουν τα προγραµµατισµένα για τον κρατικό προϋπολογισµό 
έσοδα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2009, οι αρµόδιες υπηρεσίες συγκέντρωσης 
εσόδων, σύµφωνα µε πηγές του Υπουργείου Οικονοµικών της Αλβανίας. Συγκεκριµένα, 
για την περίοδο αυτή τα έσοδα του προϋπολογισµού ήταν κατά 81 εκ. ∆ολάρια,  
χαµηλότερα σε σύγκριση µε τις προβλέψεις.  
 
Αύξηση των ∆ηµοσίων ∆απανών κατά την προεκλογική περίοδο 
Αύξηση των δηµοσίων δαπανών κατά 35% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 
προηγούµενου έτους, σηµειώθηκε κατά την προεκλογική περίοδο, κατά την οποία 
πραγµατοποιήθηκαν εγκαίνια έργων συνολικής αξίας 200 εκ. Ευρώ, σύµφωνα µε 
στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν στον αλβανικό Τύπο στις 17 Ιουνίου τ.ε. , πολλά εκ των 
οποίων όµως δεν αφορούν την ολοκλήρωση έργων, αλλά την έναρξη εργασιών. 
Επιπλέον, η κυβέρνηση αυτή την εκλογική χρονιά εξήντλησε το πρώτο 6µηνο, το 98% 
των δηµόσιων επενδύσεων που προβλέπονται για το σύνολο του δηµοσιονοµικού έτους 
2009, σε αντίθεση µε την πρακτική των προηγουµένων ετών όπου το πρώτο εξάµηνο δεν 
αξιοποιούσε ούτε το 50% των προβλεπόµενων δηµοσίων επενδύσεων.  
 
Αύξηση πληθωρισµού το πρώτο εξάµηνο 2009 
Αύξηση του πληθωρισµού στο 2,1%, σηµειώθηκε το πρώτο εξάµηνο του 2009 σύµφωνα 
µε τη Στατιστική Υπηρεσία της Αλβανίας. Η αύξηση αυτή αποδίδεται, τόσο στην 
υποτίµηση του τοπικού νοµίσµατος Λεκ όσο και στην αύξηση των φόρων επί των 
καυσίµων,  
 
Αύξηση του χρέους 

Σύµφωνα µε την Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας, το συνολικό χρέος της χώρας, 
εσωτερικό και εξωτερικό, ανέρχεται σε 4,5 δις ευρώ, από τα οποία τα 2,2 περίπου δις 
αποτελούν εξωτερικό χρέος.  
  
Μείωση του επιτοκίου των οµολόγων του δηµοσίου 
Πτώση κατά 1,7% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα, σηµείωσε το επιτόκιο των 
οµολόγων του δηµοσίου. Η πτώση αυτή, σύµφωνα µε µερίδα του Τύπου, οφείλεται και 
στο δάνειο που έλαβε τελευταία η κυβέρνηση από ξένες τράπεζες.  
 



 
Μείωση εξαγωγών  
Σύµφωνα µε στοιχεία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αλβανικών Τελωνείων, οι αλβανικές 
εξαγωγές, µειώθηκαν το πρώτο τρίµηνο του 2009 κατά 20% σε σύγκριση µε την 
αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους.   
 
Ανατίµηση του Λέκ έναντι του Ευρώ 
Το τρίτο δεκαήµερο Ιουνίου τ.ε., η τιµή του Ευρώ έπεσε κάτω από τα 130 Λεκ, για 
πρώτη φορά µετά από τρεις µήνες. Η ανατίµηση του Λέκ έναντι του Ευρώ, σύµφωνα µε 
τους αναλυτές, οφείλεται τόσο στην άφιξη των µεταναστών που φέρνουν Ευρώ, όσο  και 
στη µείωση των εισαγωγών λόγω της κρίσης.  
 
Χαµηλοί ρυθµοί ανάπτυξης για την επόµενη τριετία, στην Αλβανία 
Σύµφωνα µε έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας για την παγκόσµια οικονοµία η οποία 
δηµοσιεύθηκε στο τέλος Μάιου τ.ε., οι ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης της Αλβανίας για 
το 2009 θα είναι της τάξεως του 1,5%, το 2010 στο 2%, ενώ το 2011 θα είναι 3%.  
 
Επιβράδυνση ρυθµού ανάπτυξης “βλέπει” η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας  
Η Τράπεζα της Αλβανίας σε έκθεσή της στις 24 Ιουνίου τ.ε., προειδοποίησε ότι η 
αλβανική οικονοµία παρουσιάζει ενδείξεις επιβράδυνσης και ότι ο πληθωρισµός 
ανεβαίνει εξ αιτίας της υποτίµησης του τοπικού νοµίσµατος Λεκ. Σε ανάλυση στην οποία 
προέβη το διοικητικό συµβούλιο της Τράπεζας, δε γίνεται πρόβλεψη για την πορεία των 
ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας, εξ αιτίας όµως του φόβου που υπάρχει από 
την άνοδο των τιµών, η Τράπεζα αποφάσισε να διατηρήσει στο ίδιο επίπεδο, 5,75%, το 
βασικό επιτόκιο.  
 
Ο υπουργός Οικονοµικών κ. Μπόντε αντιτίθεται στα στοιχεία του ∆ΝΤ 
Σε αντίθεση προς τις εκτιµήσεις του ∆ΝΤ σύµφωνα µε τις οποίες ο ρυθµός ανάπτυξης 
της αλβανικής οικονοµίας το 2009 θα είναι 0,4%, ο Υπουργός Οικονοµικών της 
Αλβανίας κ. Μπόντε δήλωσε στις 4 Ιουνίου 2007, ότι ο ρυθµός ανάπτυξης της αλβανικής 
οικονοµίας για το έτος 2009 θα κυµανθεί στο 4,2%.   
 
Παραδέχονται οι πολιτικοί αρχηγοί, ότι η οικονοµική κρίση πλήττει την Αλβανία  
Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί, κκ Μπερίσα και Ράµα, παραδέχτηκαν ότι η Αλβανία έχει 
πληγεί από τη διεθνή οικονοµική κρίση. Σε συνεντεύξεις τους στο πρακτορείο Reuters το 
τελευταίο δεκαήµερο Ιουνίου, τόσο ο κ.  Σαλί Μπερίσα όσο και ο κ. Έντι Ράµα δήλωσαν 
ότι η Αλβανία πλήτεται από την κρίση . Συγκεκριµένα, ο κ. Μπερίσα δήλωσε: «Ίσως η 
Αλβανία πλήττεται από την κρίση, αλλά ασφαλώς δεν είναι σε βαθιά κρίση. Η οικονοµία 
µας είναι καρπός ενός µεγάλου και επίπονου έργου», ενώ ο κ. Ράµα για το ίδιο θέµα 
τόνισε ότι: «Η Αλβανία δεν είναι πλήρως ενταγµένη στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό 
σύστηµα και ίσως αυτή η αδυναµία µας να έγινε η δύναµή µας. Παράλληλα, όµως, η 
χώρα αισθάνεται τη µείωση των εµβασµάτων που στέλνουν οι αλβανοί µετανάστες που 
εργάζονται στο εξωτερικό».  
 
 



Απέτυχε προσπάθεια τηλεοπτικής αναµέτρηση Ράµα – Μπερίσα για οικονοµικά 
θέµατα 
Σε άρθρο του στο περιοδικό του Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου, ο Πρόεδρος 
του Επιµελητηρίου κ. Philip Bay, παραδέχθηκε την αποτυχία της πρωτοβουλίας του η 
οποία είχε ξεκινήσει από τις αρχές Μαΐου, για την οργάνωση τηλεοπτικής αναµέτρησης 
µεταξύ των κκ. Σαλί Μπερίσα και Έντι Ράµα, όπου θα µιλούσαν κυρίως για τα 
προγράµµατα των κοµµάτων τους αναφορικά µε την οικονοµία, την ενθάρρυνση του 
επιχειρηµατικού κλίµατος, το φορολογικό σύστηµα, τα τελωνεία κ.ά., ενώ θα άκουγαν 
παράλληλα και τα αιτήµατα του επιχειρηµατικού κόσµου. 
 
Έκθεση του κινήµατος Mjaft για την τετραετία της βουλής  
Η µη κυβερνητική οργάνωση (κίνηµα) Mjaft, έδωσε στις 22 Ιουνίου τ.ε., στη 
δηµοσιότητα, έκθεση σχετικά µε έρευνα που διεξήγαγε για την 4ετή λειτουργία της 
Βουλής (2005 – 2009). Στην έκθεση αναφέρεται ότι το ∆ηµοκρατικό Κόµµα, µε τις 
νοµοθετικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε και τους νόµους που ψήφισε, τήρησε µόνο το 
20% των προεκλογικών του υποσχέσεων. Το ποσοστό αυτό σύµφωνα µε το Mjaft είναι 
πολύ χαµηλό για ένα κόµµα που έχει την κυβερνητική πλειοψηφία. Το αντιπολιτευόµενο 
Σοσιαλιστικό Κόµµα,  µε τις νοµοθετικές του πρωτοβουλίες κατάφερε να τηρήσει το 
27% των υποσχέσεών του. Ανησυχία προκαλεί το γεγονός, σηµειώνει η έκθεση, ότι 104 
νόµοι ψηφίστηκαν σε αντίθεση µε τον κανονισµό της Βουλής, ενώ από το σύνολο των 
529 νοµοθετικών πρωτοβουλιών, µόνο οι 72 ήτοι το 13,6%, αποτελούσαν νέες 
πρωτοβουλίες. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι την τετραετία που πέρασε τα έξοδα της 
Βουλής αυξήθηκαν πολύ, µε συνέπεια το αλβανικό Κοινοβούλιο να ξεπερνά ως προς τις 
δαπάνες τα κοινοβούλια πολλών γειτονικών χωρών. Τέλος, η έκθεση αναφέρει και τις 
περιπτώσεις βίας στη Βουλή. Είναι 58 οι περιπτώσεις φυσικής ή και φραστικής βίας στις 
εργασίες αυτής της 4ετίας στο αλβανικό κοινοβούλιο.  
 
Έκθεση του κινήµατος Mjaft για τις επιδόσεις της κυβέρνησης Μπερίσα 
Σε έκθεση του κινήµατος Mjaft για τις επιδόσεις των υπουργών της κυβέρνησης 
Μπερίσα, τονίζεται ότι τις χαµηλότερες επιδόσεις είχαν τα Υπουργεία Υγείας και 
∆ηµόσιας Τάξης, ενώ τις καλύτερες το Υπουργείο Οικονοµίας και το Υπουργείο 
Οικονοµικών. Μετά τα Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών σε χαµηλές επιδόσεις 
ακολουθεί το Υπουργείο Πολιτισµού και µετά έρχεται το Υπουργείο Εργασίας 
(διευθυνόταν από Υπουργό προερχόµενο από το ΚΕΑ∆).  
 
Ο Επίτροπος της ΕΕ αρµόδιος για θέµατα διεύρυνσης σχετικά µε τις άδειες 
θεωρήσεων εισόδου και τις βουλευτικές εκλογές 
Σε συνέντευξη του στις 25 Ιουνίου τ.ε. στην εφηµερίδα Γκαζέτα Σκιπτάρε ο επίτροπος 
της Ε.Ε. αρµόδιος για θέµατα διεύρυνσης κ. Όλι Ρεν, δήλωσε ότι «Ο τρόπος µε τον οποίο 
θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές θα προσδιορίσει και την απάντηση που θα 
δώσουµε στην Αλβανία σχετικά µε την αίτηση που υπέβαλε για ένταξη στην Ε.Ε. και τις 
προσπάθειές της να ενωθεί µε την ευρωπαϊκή οικογένεια. Θα παρακολουθήσουµε µε 
προσοχή τις εκλογές αυτές και θα µελετήσουµε όλες τις εισηγήσεις των παρατηρητών 
του ΟΑΣΕ και του Σ.τ.Ε. πριν κάνουµε τις συστάσεις µας για την αποδοχή ή µη της 
αίτησης». Στην ερώτηση εάν η Αλβανία πληροί τις προϋποθέσεις για άρση του 
καθεστώτος των θεωρήσεων αδειών εισόδου (visa) για τους πολίτες της, ο κ. Ρεν 



υπενθύµισε ότι τα βασικά κριτήρια που θέτει η Ε.Ε. σε κάθε χώρα είναι ο εφοδιασµός 
των πολιτών της µε διαβατήρια µε βιοµετρικά στοιχεία ασφαλείας και ο έλεγχος των 
συνόρων. Παράλληλα, ο κ. Ρεν επισήµανε πως ελπίζει ότι η Σερβία θα έχει µια καλή 
απάντηση στις αρχές του 2010 για τις θεωρήσεις, η ΠΓ∆Μ έχει εκπληρώσει τα κριτήρια, 
ενώ η Βοσνία όχι. Εξάλλου, δύο υπουργοί χωρών µελών της Ε.Ε, επιβεβαίωσαν επίσηµα 
ότι η Σερβία, η ΠΓ∆Μ και το Μαυροβούνιο αναµένεται να επωφεληθούν από την άρση 
των θεωρήσεων αδειών εισόδου (visa) το 2010. «Οι πρώτες χώρες οι οποίες θα ληφθούν 
υπόψη είναι η Σερβία, η ΠΓ∆Μ και το Μαυροβούνιο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι 
άλλες. Πιστεύω ότι µέχρι το τέλος της χρονιάς θα µπορέσουµε να κάνουµε πραγµατικά 
βήµατα προς τα εµπρός, µε την έννοια της άρσης των θεωρήσεων» - δήλωσε ο ιταλός 
ΥΠΕΞ κ. Φρατίνι, ενώ ο ΥΠΕΞ της Σλοβακίας κ. Μίροσλαβ Λάιτσακ δήλωσε ότι: 
«Πρώτα είναι τα Σκόπια και θα ακολουθήσουν η Σερβία και το Μαυροβούνιο. Ενώ η 
Βοσνία και η Αλβανία θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους. Αυτός είναι ο 
τρόπος µε τον οποίο αξιολογήθηκε η διαδικασία από πλευράς της Ε.Ε.»  
 
Ψήφισµα της αµερικάνικης Γερουσίας για τις εκλογές στην Αλβανία 
Την Παρασκευή, 2 Ιουνίου τ.ε., η αµερικανική Γερουσία υιοθέτησε Ψήφισµα, στο οποίο, 
αφού επισηµαίνει τα δηµοκρατικά επιτεύγµατα του αλβανικού λαού, ζητά από την 
κυβέρνηση και τα κόµµατα να διεξάγουν ελεύθερες και αδιάβλητες εκλογές. Σήµερα όσο 
ποτέ άλλοτε, σύµφωνα µε τη Γερουσία, το αποτέλεσµα των εκλογών δε θα πρέπει να 
αµφισβητηθεί.  
 
Ολοκληρώνεται ο αρχαιολογικός χάρτης του ∆ρίνου 
Μικτή αλβανο-ιταλική αρχαιολογική αποστολή, ολοκλήρωσε τη χαρτογράφηση των 
αρχαιολογικών µνηµείων της κοιλάδας του ∆ρίνου ποταµού στο νοµό Αργυροκάστρου. 
Η αποστολή, πραγµατοποίησε ανασκαφές στην αρχαία Αδριανούπολη (δηλαδή τη 
∆ρυινούπολη) κοντά στα χωριά Σωφράτικα και Τεριαχάτι της Κάτω ∆ρόπολης  
Αργυροκάστρου. Οι ιταλοί αρχαιολόγοι του Πανεπιστηµίου της Ματσεράτα έχουν 
επικεφαλής τους τον καθηγητή Ροµπέρτο Πέρνα. Ο χάρτης προετοιµάστηκε µε την 
προηγµένη µέθοδο GIS και είναι προϊόν της συνεργασίας του Αρχαιολογικού 
Ινστιτούτου Τιράνων, του ιταλικού Πανεπιστηµίου της Ματσεράτα και της 
Περιφερειακής ∆/νσης Πολιτισµού Αργυροκάστρου.  
 
Συνάντηση Τόπι - Ιβανώφ στο ∆υρράχιο 
Επίσκεψη ολίγων ωρών στην Αλβανία, πραγµατοποίησε ο νέος Πρόεδρος της ΠΓ∆Μ κ. 
Ιβανώφ στις 2 Ιουνίου τ.ε.. Κατα την επίσκεψη, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση στο 
∆υρράχιο, του κ. Ιβανώφ µε τον αλβανό οµόλογό του κ. Μπαµίρ Τόπι στην οποία 
συζητήθηκαν θέµατα διµερών σχέσεων και κυρίως το θέµα του Κοσυφοπεδίου. Οι δύο 
Πρόεδροι, δεσµεύτηκαν για κοινές προσπάθειες στη διαδικασία της περιφερειακής 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  
 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας κ Τόπι στο Μαυροβούνιο 
O Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Μπαµίρ Τόπι, ο οποίος µετέβη στο Μαυροβούνιο για να 
µετάσχει σε συνδιάσκεψη για την πολιτιστική συνεργασία των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, 
συναντήθηκε µε τους προέδρους του Μαυροβουνίου κ. Βουγιάνοβιτς και της Βοσνίας  κ. 
Ραντµάνοβιτς. Ο κ. Τόπι έθεσε και στον κ. Βουγιάνοβιτς, όπως έκανε σε επίσκεψη του 



στην ΠΓ∆Μ στον σκοπιανό οµόλογό του κ. Ιβανώφ, την ανάγκη στις περιφερειακές 
συναντήσεις να καλείται να συµµετάσχει και η κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου.  
   
Συνάντηση τεσσάρων προέδρων: Προτεραιότητα η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 
∆ιήµερη συνάντηση των Προέδρων Αλβανίας, Κοσόβου, ΠΓ∆Μ και Μαυροβουνίου 
πραγµατοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου τ.ε., στην Αυλώνα. Κύριος στόχος του Προέδρου της 
Αλβανικής ∆ηµοκρατίας κ. Τόπι ο οποίος συγκάλεσε τη συνάντηση, είναι η αναβάθµιση 
του ρόλου του Κοσσυφοπεδίου στην περιοχή και η συµµετοχή του Προέδρου κ. Σεϊντίου 
ως ισότιµου µέλους σε συναντήσεις περιφερειακού επιπέδου. Οι τέσσερις Πρόεδροι, 
συµφώνησαν ότι προτεραιότητα των χωρών τους είναι η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Σε 
κοινή συνέντευξη που έδωσαν µετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Τόπι δήλωσε ότι 
απαιτείται η εντατικοποίηση της οικονοµικής συνεργασίας, του πολιτικού διαλόγου και η 
ελεύθερη διακίνηση των πολιτών µεταξύ των τεσσάρων χωρών. Ο Πρόεδρος των 
Σκοπίων δήλωσε ότι το Κόσοβο είναι πλέον ανεξάρτητη χώρα και οι εκπρόσωποί του δε 
θα απουσιάσουν από τις διάφορες συναντήσεις επιπέδου κορυφής που θα οργανωθούν 
στη Βαλκανική. Πολύ σύντοµα, συνέχισε, τα Σκόπια θα διοργανώσουν συνάντηση όµοια 
µε αυτή της Αυλώνας, όπου θα καλέσουν τόσο τον Πρόεδρο της Σερβίας Τάντιτς, όσο 
και τον Πρόεδρο του Κοσσυφοπεδίου Σεϊντίου.  
  
Επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού Άµυνας των ΗΠΑ 

Τον αναπληρωτή Υπουργό Άµυνας των ΗΠΑ κ. Τζέιµς Κλάπερ δέχθηκε ο 
Πρωθυπουργός κ. Σαλί Μπερίσα, στις 2 Ιουνίου τ.ε., τον οποίο ενηµέρωσε για την 
κυβερνητική προετοιµασία για τη διοργάνωση των βουλευτικών εκλογών. Ο κ. Κλάπερ 
δήλωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρακολουθεί την προεκλογική περίοδο στην 
Αλβανία και εξέφρασε την πεποίθησή του για διοργάνωση ελεύθερων και δίκαιων 
εκλογών. Στη συνάντηση, συζητήθηκε και η θέση της Αλβανίας µετά την ένταξή της στο 
ΝΑΤΟ, η κατάσταση στο Κόσοβο και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και η συνεργασία 
µεταξύ ΗΠΑ και Αλβανίας. Ο κ. Μπερίσα, επανέλαβε ότι η Αλβανία θα στείλει στο 
Αφγανιστάν στρατιωτική µονάδα αποτελούµενη από 20 ιατρούς και νοσοκόµους, θα 
χρηµατοδοτήσει την ανέγερση µερικών σχολείων και θα δεχθεί αφγανούς φοιτητές σε 
αλβανικά πανεπιστήµια. Ο κ. Μπερίσα εξέφρασε παράπονα για την κατάσταση στο 
βόρειο τµήµα της Μιτροβίτσα και κατηγόρησε τη Σερβία για έλλειψη προθυµίας 
περιφερειακής συνεργασίας.  
 
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Τουρκίας στην Αλβανία 
Επίσκεψη στην Αλβανία πραγµατοποίησε στις 25 Ιουνίου τ.ε. ο Πρωθυπουργός της 
Τουρκίας κ. ταγίπ Ερντογάν. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας κ. Μπαµίρ 
Τόπι, δήλωσε κατά τη συνάντηση που είχε µε τον τούρκο Πρωθυπουργό, ότι η Τουρκία 
είναι στενός φίλος της Αλβανίας και των αλβανών και τώρα θα είναι και στρατηγικός της 
εταίρος στην ευρύτερη περιοχή. Η προώθηση των σχέσεων µε την Τουρκία, σύµφωνα µε 
τον κ. Τόπι, θα πρέπει να είναι σηµαντική προτεραιότητα της αλβανικής εξωτερικής 
πολιτικής. Επιπλέον, ο κ. Τόπι, κάλεσε τις τουρκικές εταιρείες για επενδύσεις στην 
Αλβανία, ιδίως στον ενεργειακό τοµέα, αλλά και στον τοµέα του τουρισµού. Τον τούρκο 
Πρωθυπουργό, δέχθηκε και ο κ. Έντι Ράµα µε την ιδιότητα του δηµάρχου Τιράνων, ο 
οποίος επέδωσε στον κ. Ερντογάν και το κλειδί της πόλης των Τιράνων.  
 



Επίσκεψη Γ. Παπανδρέου στα Τίρανα 
Επίσκεψη στα Τίρανα πραγµατοποίησε στις 26 Ιουνίου τ.ε. ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και 
πρόεδρος της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς κ. Γ. Παπανδρέου. Ο κ. Παπανδρέου συµµετείχε 
µαζί µε τον πρόεδρο του Σοσιαλιστικού Κόµµατος της Αλβανίας κ. Έντι Ράµα σε 
συγκέντρωση σε κλειστό χώρο στα Τίρανα, στην οποία ήταν επίσης παρόντες 
µετανάστες και συγγενείς µεταναστών που ζουν στην Ελλάδα. Ο κ. Ράµα δήλωσε ότι η 
επίσκεψη Παπανδρέου δεν έχει συµβολικό χαρακτήρα, αλλά είναι ΄΄έκφραση φροντίδας 
από εταίρο προς εταίρο΄΄, χαρακτήρισε τον Γ. Παπανδρέου ΄΄άριστο συνήγορο στην 
πορεία της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση΄΄, ενώ πρόσθεσε ότι ο ίδιος και ο 
Γ. Παπανδρέου έχουν κοινό όραµα ως προς την πορεία των Ελληνοαλβανικών σχέσεων, 
υποστηρίζοντας ότι ΄΄δε θα είναι µακρινή η µέρα΄΄ που οι δύο τους θα συνεργαστούν για 
αυτό το κοινό τους όραµα. Σε δηλώσεις του, ο κ. Παπανδρέου τόνισε, ότι ήρθε στην 
Αλβανία για να εκφράσει την υποστήριξή του στο Σοσιαλιστικό Κόµµα Αλβανίας και 
στον φίλο του Έντι Ράµα στις εκλογές αυτές, ενώ απηύθυνε έκκληση για ελεύθερες και 
αδιάβλητες εκλογές, και ανέλυσε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τους µετανάστες και το 
κοινό όραµα Σοσιαλιστικού Κόµµατος της Αλβανίας και ΠΑΣΟΚ, όσον αφορά στις 
διµερείς σχέσεις Αλβανίας-Ελλάδος. Απαντώντας σε ερώτηση ο κ. Παπανδρέου 
αναφέρθηκε στην ελληνική µειονότητα και στους µετανάστες, τονίζοντας την ανάγκη να 
γίνονται σεβαστά τα δικαιώµατα της ελληνικής εθνικής µειονότητας στην Αλβανία και 
ανέπτυξε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τους µετανάστες και τα παιδιά τους. Τέλος, 
αναφέρθηκε στο πρόγραµµα των αριστερών κοµµάτων και επισήµανε τη διαφορά που 
υπάρχει µε τα συντηρητικά κόµµατα και κατέληξε υποστηρίζοντας ότι µε αριστερές 
κυβερνήσεις στο µέλλον, οι σχέσεις Αλβανίας και Ελλάδας θα γνωρίσουν νέα πρόοδο 
και η Ελλάδα θα στηρίξει την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας.  
 
Επίσκεψη προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος στα Τίρανα 
Τα Τίρανα επισκέφθηκε στις 26 Ιουνίου τ.ε. και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόµµατος κ. Βίλφριντ Μάρτενς, ο οποίος είχε συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό και 
πρόεδρο του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος κ. Σαλί Μπερίσα  
 
Εγκρίθηκε η συµφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες µε την Ελλάδα 
Η αλβανική κυβέρνηση στη συνεδρίαση της την 11η Ιουνίου τ.ε., ενέκρινε µε τη 
σύµφωνη γνώµη όλων των υπουργών τη Συµφωνία που υπέγραψε τελευταία µε την 
Ελλάδα για τον προσδιορισµό των θαλασσίων ζωνών και της υφαλοκρηπίδας στο Ιόνιο 
Πέλαγος. Μετά την έγκριση από την κυβέρνηση, η Συµφωνία θα κατατεθεί για 
επικύρωση από τη νέα Βουλή που θα αναδειχθεί από τις  εκλογές.  
 
Έξι χώρες στη θαλάσσια άσκηση ΄΄Adrion Livex 09΄΄ 
Από 8 µέχρι και 12 Ιουνίου, στα αλβανικά χωρικά ύδατα της Αδριατικής 
πραγµατοποιήθηκε η κοινή ναυτική άσκηση ΄΄Adrion Livex 09́ ΄,  στην οποία έλαβαν 
µέρος δυνάµεις και µέσα του πολεµικού ναυτικού από την Αλβανία, την Ελλάδα, την 
Ιταλία, το Μαυροβούνιο, την Κροατία και τη Σλοβενία. Αντικείµενο της άσκησης ήταν 
οι σωστικές επιχειρήσεις για αλιευτικά σκάφη και άλλες θαλάσσιες καταστροφές.  
 
 
 



Βουλευτικές εκλογές 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις διεθνών παρατηρητών, στις 28 Ιουνίου τ.ε.,  η Αλβανία 
κατάφερε να διοργανώσει ήρεµες εκλογές, γεγονός ασυνήθιστο για τα χρόνια της 
αποκαλούµενης ΄΄µεταβατικής΄΄ περιόδου µετά την πτώση του κοµµουνιστικού 
καθεστώτος. Οι εκτιµήσεις των δύο σηµαντικότερων πολιτικών ηγετών, κ.κ. Σαλί 
Μπερίσα και Έντι Ράµα, ήταν σχεδόν ταυτόσηµες, µε παρόµοιους τόνους αισιοδοξίας, 
θέλοντας µε τον τρόπο αυτό να δώσουν ένα µήνυµα στον διεθνή παράγοντα, ότι η 
Αλβανία είναι σε θέση να πραγµατοποιήσει εκλογές σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. 
Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του Πρωθυπουργού κ. Σαλί Μπερίσα ότι σε περίπτωση 
ήττας θα συγχαρεί τον κ. Ράµα για τη νίκη καθώς και η δήλωση του κ. ¨Έντι Ράµα ότι 
ανεξάρτητα από ορισµένες παρατυπίες σε διάφορες περιοχές της χώρας, γενικά 
επιτεύχθηκε ο στόχος για τη διασφάλιση της διαδικασίας των εκλογών, τη διασφάλιση 
της ηρεµίας και της δηµοκρατικής οµαλότητας για τους πολίτες που προσήλθαν µαζικά 
στις κάλπες. Μάλιστα ο κ. Έντι Ράµα εκτίµησε θετικά το ρόλο της αστυνοµίας και 
πρόσθεσε ότι το πρώτο µέρος των εκλογών, δηλαδή η ψηφοφορία, προχώρησε οµαλά και 
κάλεσε όλους να αφιερώσουν προσοχή στην οµαλή πορεία της µεταφοράς των καλπών 
στους χώρους καταµέτρησης και στην ίδια την καταµέτρηση.  

Σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε στις 27 Ιουνίου τ.ε., ο Πρόεδρος της Κεντρικής 
Εφορευτικής Επιτροπής κ. Αρµπέν Ριστάνι, η συµµετοχή των αλβανών ψηφοφόρων στις 
εκλογές της 27ης Ιουνίου τ.ε., ανήλθε στο 46 % σε σύνολο 3.084.000 εγγεγραµµένων 
ψηφοφόρων. Τα τρία exit poll έδιναν καθαρό προβάδισµα, µε µεγάλη µάλιστα διαφορά, 
στο κυβερνών ∆ηµοκρατικό Κόµµα και τον συνασπισµό του, µε αποτέλεσµα οπαδοί του 
∆Κ να βγουν στο κέντρο των Τιράνων και άλλων µεγάλων πόλεων και να πανηγυρίζουν 
γεγονός που υποχρέωσε αρχικά την εκπρόσωπο του ΣΚ Αρµέλα Υµέραϊ και στη 
συνέχεια τον ίδιο τον πρόεδρο του κόµµατος Έντι Ράµα να βγει για δεύτερη φορά 
ενώπιον των δηµ/φων και να κάλεσε τον κ. Μπερίσα να συγκρατήσει τους οπαδούς του 
που ΄΄γιορτάζουν πρόωρα΄΄ και να τηρήσει τη συµφωνία για σεβασµό του 
αποτελέσµατος που θα δώσει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.  
 
Ωστόσο οι εκλογές της 27 Ιουνίου τ.ε. παρουσίασαν  και µελανά σηµεία, όπως η 
συλλογική (οικογενειακή) ψηφοφορία σε νοµούς της βόρειας κυρίως Αλβανίας, τα 
µικροεπεισόδια µεταξύ οπαδών και µελών επιτροπών των δύο µεγάλων κοµµάτων, ο 
ξυλοδαρµός οπαδού του Σοσιαλιστικού Κόµµατος στην Κορυτσά, από οπαδό του 
∆ηµοκρατικού Κόµµατος, οι απουσίες ονοµάτων στους εκλογικούς καταλόγους κ.ά.  
 
∆ΗΛΩΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 
2009 ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 
 

Σε συνέντευξη τύπου που παρέθεσαν στις 29 Ιουνίου τ.ε. στα Τίρανα οι εκπρόσωποι των 
διεθνών οργανισµών που παρακολουθούν τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 
28ης Ιουνίου 2009 στην Αλβανία εξέθεσαν τα πρώτα συµπεράσµατα της ∆ιεθνούς 
Αποστολής Παρατηρητών Εκλογών (ΙΕΟΜ), η οποία αποτελείται από την αποστολή 
παρατηρητών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ µε 37 µέλη, επικεφαλής της 
οποίας είναι ο αυστριακός Wolfgang Grossruck, την αποστολή 360 παρατηρητών του 
ODIHR, επικεφαλής της οποίας είναι η βρετανίδα Όντρεϊ Γκλόβερ, την αποστολή 22 



µελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης, µε επικεφαλής 
την ολλανδή Corien Jonker και την πενταµελή αποστολή της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, µε επικεφαλής τον Bruce George (βλ. σχετικά και χθεσινό δελτίο 
µας µε Α.Π. 226/ 28.6.2009). 
 
Όπως αναφέρεται στη ∆ήλωση, για την αξιολόγηση της διεξαγωγής των βουλευτικών 
εκλογών της 28ης Ιουνίου εξετάστηκε ο βαθµός συµµόρφωσης στις δεσµεύσεις του 
ΟΑΣΕ και στα κριτήρια του Συµβουλίου της Ευρώπης για δηµοκρατικές εκλογές. Η 
οριστική αξιολόγηση των εκλογών, η οποία θα αφορά όλα τα στάδια της διαδικασίας που 
είναι για την ώρα σε εξέλιξη και κυρίως την καταµέτρηση των ψήφων, τη συγκέντρωση 
των αποτελεσµάτων και τη διαχείριση των πιθανών ενστάσεων που θα εγερθούν 
υπολογίζεται να είναι έτοιµη δυο µήνες µετά από την ολοκλήρωση της εκλογικής 
διαδικασίας.  
 
Ένα από τα πρώτα συµπεράσµατα της έκθεσης ήταν ότι η Αλβανία σηµείωσε αισθητή 
πρόοδο ως προς την καταγραφή και ταυτοποίηση των ψηφοφόρων, καθώς και το νοµικό 
πλαίσιο, το οποίο υιοθέτησαν τα δυο κυρίαρχα κόµµατα στην πολιτική σκηνή της χώρας 
µε συναινετικές διαδικασίες. Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι η πρόοδος που σηµειώθηκε 
επισκιάστηκε από την ΄΄πολιτικοποίηση΄΄ τεχνικών στοιχείων της διαδικασίας από τα 
πολιτικά κόµµατα και από τις παραβάσεις κατά την προεκλογική περίοδο΄, που 
υπονόµευσαν την εµπιστοσύνη του κοινού στην εκλογική διαδικασία. Η ηµέρα της 
διεξαγωγής των εκλογών χαρακτηρίζεται στη δήλωση ήρεµη, ειρηνική και αµυδρά 
καλύτερη από προηγούµενες εκλογές στην Αλβανία, παρόλο που σηµειώθηκαν 
διαδικαστικές παραβάσεις. Η δήλωση ωστόσο επισηµαίνει ότι είναι πρόωρο να 
επιχειρηθεί µια τελική αξιολόγηση, καθώς δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί η εκλογική 
διαδικασία.  
 
Η δήλωση αναφέρει ότι η κυβέρνηση κατέβαλε σηµαντική προσπάθεια να δηµιουργήσει 
ψηφιακούς εκλογικούς καταλόγους και να παράσχει νέες ταυτότητες σε όλους τους 
ψηφοφόρους. Συνολικά, διανεµήθηκαν 1.321.376 ταυτότητες, ενώ 81.000 πολίτες δεν 
προσήλθαν για να παραλάβουν την ταυτότητά τους. Η δήλωση πάντως καταλογίζει στην 
κυβέρνηση ότι η καθυστερηµένη έναρξη της διαδικασίας έκδοσης σε συνδυασµό µε τις 
ελλείψεις στον διοικητικό και τεχνικό τοµέα οδήγησαν στο να µετατραπεί αυτή η 
φιλότιµη προσπάθεια σε ένα από τα πλέον αµφιλεγόµενα ζητήµατα αυτών των εκλογών. 
 
Η ∆ήλωση υπογραµµίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις στον εκλογικό κώδικα, 
ώστε να συµβαδίζει µε τις δεσµεύσεις του ΟΑΣΕ. Τονίζει επίσης ότι οι εκλογές 
διεξήχθησαν σε ένα κλίµα που ήταν σε γενικές γραµµές ήρεµο, χαρακτηρίστηκε όµως 
από πόλωση, µεµονωµένα βίαια περιστατικά και βαρείς χαρακτηρισµούς µεταξύ των 
κοµµάτων. Η ∆ήλωση αναφέρει επίσης ότι η κυβέρνηση, αλλά και ο δήµαρχος Τιράνων 
και αρχηγός της µείζονος αντιπολίτευσης (ΣΚ) Έντι Ράµα, σε κάποιες περιπτώσεις, 
χρησιµοποίησαν επίσηµες εκδηλώσεις σαν προεκλογικές.  
 
Τα ιδιαίτερα σηµεία που αξιολόγησε η επιτροπή ως θετικά ήταν, µεταξύ άλλων, ο 
επαγγελµατισµός που επέδειξε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η πολυφωνία σε ένα 
µεγάλο αριθµό έντυπων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ και η εφαρµογή των ποσοστώσεων 



συµµετοχής γυναικών στα ψηφοδέλτια και τις εκλογικές επιτροπές, αν και δεν 
τοποθετήθηκαν σε εκλόγιµες θέσεις.  
 
Η επιτροπή επεσήµανε και τα ακόλουθα σηµεία για τα οποία εξέφρασε ανησυχία: τη 
σαφή υιοθέτηση πολιτικών θέσεων από τα µέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, 
τα αντιφατικά στοιχεία που παρείχε το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά µε την πρόοδο 
της διαδικασίας έκδοσης νέων ταυτοτήτων, τη µεροληπτική κάλυψη των εκλογών από τα 
αλβανικά ΜΜΕ κ.ά. 
 
Οι παρατηρητές του ΟΑΣΕ επεσήµαναν επίσης παραβιάσεις της εκλογικής διαδικασίας, 
όπως την οικογενειακή ψήφο (το φαινόµενο να ψηφίζει ο πατέρας για όλη την 
οικογένεια) και την καθυστερηµένη έναρξη λειτουργίας κάποιων εκλογικών κέντρων.  
 
Στη συνέντευξη τύπου ο αυστριακός Wolfgang Grossruck, επικεφαλής των παρατηρητών 
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ, παρουσίασε τα προαναφερθέντα σηµεία 
της ∆ήλωσης των παρατηρητών, τονίζοντας εν κατακλείδι ότι «η Αλβανία έχει ωριµάσει, 
έχει προοδεύσει, αλλά υπάρχουν πολλά άλλα θέµατα που πρέπει να αντιµετωπίσει, 
κυρίως το πολωµένο πολιτικό κλίµα». 
 
Η ολλανδή Corien Jonker, επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συµβουλίου της Ευρώπης, δήλωσε ότι «οι εκλογές αυτές έδειξαν ότι οι αλβανοί έχουν τη 
δυνατότητα να οικοδοµήσουν µια δηµοκρατική κοινωνία, όπως οι άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. Είναι ευθύνη των αρχών και των κυριότερων πολιτικών παικτών να εργαστούν 
σκληρά, ώστε να εγκαθιδρύσουν την εµπιστοσύνη µεταξύ των πολιτών για µια 
δηµοκρατική εκλογική διαδικασία».   
 
Ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, Bruce George επεσήµανε 
ότι «η Αλβανία έχει ένα ταραγµένο ιστορικό παρελθόν και η διαδικασία του 
εκδηµοκρατισµού της αντανακλά συχνά την κληρονοµιά αυτή. Η Αλβανία κινείται µεταξύ 
εκσυγχρονισµού και ενός παραδοσιακού τρόπου δράσης, τον οποίο ελπίζω ότι θα τον 
εγκαταλείψει». Τόνισε ότι τα κριτήρια που θα πρέπει η Αλβανία να εκπληρώσει για την 
ένταξή της στην ΕΕ δεν είναι διαπραγµατεύσιµα και θα χρειαστούν ακόµη µεγαλύτερες 
προσπάθειες για το σκοπό αυτό. 
 
Η επικεφαλής της αποστολής του ODIHR Γκλόβερ δήλωσε τα ακόλουθα: «Ο νέος 
εκλογικός κώδικας εισήγαγε µια σειρά αλλαγών και εγγυήσεων, κυρίως ως προς την 
καταγραφή και ταυτοποίηση των ψηφοφόρων. Είναι ατυχές το γεγονός ότι η έντονη 
έλλειψη εµπιστοσύνης ανάµεσα στα κόµµατα, η χρησιµοποίηση επισήµων περιστάσεων 
για εκλογικούς σκοπούς και οι κατηγορίες περί άσκησης πίεσης στους ψηφοφόρους 
µείωσαν τη δηµόσια εµπιστοσύνη στην εκλογική διαδικασία». Κλείνοντας τόνισε ότι η 
αποστολή ήλθε στην Αλβανία χωρίς προκαταλήψεις και λειτούργησε αµερόληπτα, όπως 
σε όλες τις περιστάσεις. Όπως χαρακτηριστικά είπε η Γκλόβερ, «αφήσαµε τα γεγονότα 
να µιλάνε από µόνα τους και ποτέ κανείς δε µας κατηγόρησε γι’ αυτό».  
 


