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Εισαγωγή
 Παρά τη διαρκή αύξηση της εγκατεστηµένης στη χώρα ισχύος, η Αλβανία
αραµένει σταθερά ελλειµµατική σε ηλεκτρική ενέργεια, µε την αραγωγή της
να µην εαρκεί για την κάλυψη των διαρκώς αυξανόµενων αναγκών των
καταναλωτών και ειλέον, ροερχόµενη σχεδόν αοκλειστικά αό
υδροηλεκτρικούς σταθµούς, να εξαρτάται κατά κύριο λόγο αό τις καιρικές
συνθήκες και ειδικότερα αό την οσότητα των ετήσιων βροχοτώσεων.
 Αό κυβερνητικής λευράς, έχει υιοθετηθεί ένα µακρορόθεσµο ενεργειακό
ρόγραµµα µέχρι το 2020, η Εθνική Στρατηγική Ενέργειας (National Energy
Strategy), ου εικαιροοιείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και αράλληλα,
τον Σετέµβριο του 2011, µε κύριο στόχο την ενίσχυση της αόδοσης του τοµέα,
σε κάθε στάδιο, αό την αραγωγή µέχρι την κατανάλωση για όλα τα
εµλεκόµενα µέρη, εγκρίθηκε το “Albanian National Energy Efficiency Action
Plan” (NEEAP) 2012 – 2018, εναρµονισµένο µε την Οδηγία 2006/32/EC για
την «Energy Efficiency end use and energy services”. Στο λαίσιο αυτό, είχε
ψηφισθεί ο Νόµος 9379/2005 «On Energy Efficiency», ο οοίος, όµως, ουδέοτε
εφαρµόσθηκε και χρήζει εικαιροοίησης, ώστε να ροβλέει ολιτικές και
µέτρα για την ροώθηση και ενίσχυση της αόδοσης του ενεργειακού
συστήµατος της χώρας, την εξοικονόµηση ενέργειας, τη στήριξη αρεµβάσεων
και τη θέσιση νέων κανονισµών στον κατασκευαστικό κλάδο για τη βελτίωση
της ενεργειακής αόδοσης των κτιρίων κ.λ.. Η ανωτέρω διαδικασία
εικαιροοίησης βρίσκεται, ακόµη, σε εξέλιξη.
Παράλληλα, έχει αρχίσει στοχευµένη ενηµέρωση του κοινού για τις
δυνατότητες χρηµατοδότησης και τα οφέλη ου ροκύτουν αό εφαρµογές
εξοικονόµησης ενέργειας (σχετικό ληροφοριακό έντυο βρίσκεται αναρτηµένο
http://www.aab.al/edu/ee/en/index.php).
Ακόµη,
στην
ιστοθέση
εγκαινιάστηκε, στις 3.2.2014, το Κέντρο ληροφόρησης για την ενεργειακή
αοδοτικότητα, το οοίο υλοοιήθηκε µε γερµανική χρηµατοδότηση, στο
λαίσιο του ρογράµµατος «Open Regional Funds for Energy Efficiency».
Ειλέον, ροωθείται σειρά µεταρρυθµίσεων ου στοχεύουν
αελευθέρωση και ανάτυξη της αλβανικής ενεργειακής αγοράς.

στην

 Η Αλβανία συµµετέχει στην Ενεργειακή Κοινότητα της Νοτιοανατολικής
Ευρώης “EU/South Eastern Europe Energy Community”, www.energycommunity.org, Συµφωνία της ΕΕ και χωρών της εριοχής, ου υογράφηκε
τον Οκτώβριο 2005 στην Αθήνα και τέθηκε σε ισχύ την 1.7.2006 (Νόµος
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905/3.04.2006), αοσκοώντας στη δηµιουργία µίας ολοκληρωµένης αγοράς
ενέργειας µεταξύ της Ευρωαϊκής Ένωσης και των συµβαλλοµένων µερών κι
ενός ενιαίου ενεργειακού ρυθµιστικού και κανονιστικού λαισίου.
 Είσης, ρος ενίσχυση της εάρκειας του συστήµατός της, η χώρα διαθέτοντας
τις ααιτούµενες υοδοµές – διασυνδέσεις, ροβαίνει σε διασυνοριακές
ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας µε τις γειτονικές της χώρες, µεταξύ των
οοίων και η Ελλάδα.
 Σηµειώνεται ότι, καθώς η κατάσταση του δικτύου µεταφοράς της ηλεκτρικής
ενέργειας στην Αλβανία δεν είναι ικανοοιητική και οι αώλειες αραµένουν
µεγάλες, ενώ αράλληλα η διαθέσιµη ηλεκτρική ενέργεια δεν εαρκεί, όως
ροαναφέρθηκε, για την κάλυψη των σταθερά αυξανόµενων αναγκών των
καταναλωτών, µε την υοστήριξη και χρηµατοδότηση ∆ιεθνών Οργανισµών
και Ανατυξιακών Φορέων (USAID, EBRD, Εενδυτικό Πλαίσιο ∆υτικών
Βαλκανίων / WBIF, Kreditanstalt für Wiederaufbau / KfW της Γερµανίας,
Παγκόσµιας Τράεζας, IFC κ.ά.), υλοοιείται ένα ευρύ ρόγραµµα έργων στον
τοµέα, ου εκτείνεται σε όλες τις διοικητικές εριφέρειες της χώρας. Στο εν λόγω
ρόγραµµα, µεταξύ άλλων, ροβλέεται η ανανέωση, αναβάθµιση και
εέκταση του δικτύου µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η συντήρηση των
λειτουργούντων και η κατασκευή νέων, µεγαλύτερης δυναµικότητας, σταθµών
και υοσταθµών, η διαφοροοίηση των ηγών ενέργειας, η συντήρηση και
ανακατασκευή φραγµάτων, η κατασκευή Υ/Η σταθµών, η κατασκευή νέων
γραµµών σύνδεσης µέσα στη χώρα, αλλά και υέργειας – υοθαλάσσιας
διασύνδεσης µε τα γειτονικά κράτη και την ευρύτερη εριοχή κ.λ..
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι γραµµές διασύνδεσης 400kV Αλβανίας – Κοσόβου
(συγχρηµατοδότηση KfW, έχει ξεκινήσει η κατασκευή στο αλβανικό τµήµα αό
την Σλοβενική EnergyInvest και αναµένεται να ολοκληρωθεί ερί τα τέλη του
2015) και Γ∆Μ – Αλβανίας – Ιταλίας, ενώ το 2011 τέθηκε σε λειτουργία και
γραµµή διασύνδεσης 400kV Αλβανίας – Μαυροβουνίου (χρηµατοδότηση KfW).
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Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 2013
Η συνολική διαθέσιµη οσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, αραχθείσα και
αό εισαγωγές, το 2013, ανήλθε σε 9.310 GWh, σηµειώνοντας αύξηση 16,73%, σε
σχέση µε το 2012. Η ανωτέρω αύξηση ήταν αοτέλεσµα, αοκλειστικά, της
αύξησης της εγχώριας αραγωγής.
Η εγχώρια αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία ανήλθε το
2013 στις 6.987 GWh καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 47,24%, έναντι των
4.745 GWh το 2012. Πρόκειται για το µεγαλύτερο ύψος αραγωγής, αό το 2000
έως και σήµερα, µετά την αραγωγή του 2010 (7.715 GWh).
Το ύψος της εγχώριας αραγωγής, το 2013 κάλυψε το 75,05% ερίου των
ετήσιων αναγκών της χώρας, οσοστό εµφανώς αυξηµένο αό εκείνο του 2012
(59,49%) και του 2011 (53,86%), αλλά χαµηλότερο αό εκείνο του 2010, ου είχε
διαµορφωθεί στο 88,48%. Το 2009 το οσοστό κάλυψης των εγχώριων αναγκών
είχε διαµορφωθεί χαµηλότερα, στο 72,69%.
Ήδη αό το 2008 οότε και σταµάτησε η αραγωγή αό
θερµοηλεκτρικούς σταθµούς, το σύνολο της αραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας
στην Αλβανία ροέρχεται αοκλειστικά, αό Υδροηλεκτρικούς Σταθµούς (Υ/Σ).
Το 83,57% της συνολικά αραχθείσας, το 2013, αό Υ/Σ οσότητας ηλεκτρικής
ενέργειας ροήλθε αό κρατικούς σταθµούς, ου αοτελούν και την λειονότητα
των λειτουργούντων στη χώρα Υ/Σ. Η ετήσια αύξηση της αραγωγής τους το
2013 ανήλθε σε 44,3%.
Μόνο το υόλοιο οσοστό 16,42% της συνολικά αραχθείσας ηλεκτρικής
ενέργειας, το 2013, αφορούσε σε αραγωγή αό ιδιωτικούς Υ/Σ, καθώς και Υ/Σ
ου λειτουργούν αό ιδιώτες, στο λαίσιο συµβάσεων αραχώρησης, έναντι του
5,62% το 2012. Η ετήσια αραγωγή των τελευταίων σηµείωσε, είσης, αύξηση της
τάξης του 64,46% και αό 698 GWh το 2012 αυξήθηκε σε 1.148 GWh το 2013.
Η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αό θερµοηλεκτρικούς σταθµούς
εξακολουθεί τα τελευταία χρόνια να είναι µηδενική, δεδοµένου ότι ο µοναδικός
(κρατικός) θερµοηλεκτρικός σταθµός της Αλβανίας στην Αυλώνα, ισχύος 100
MW και ιδιοκτησίας της TEC Vlora Sh.A., θυγατρικής της KESH Sh.A., αρότι
αναµένετο να λειτουργήσει αό το 2011, δεν λειτουργεί, εξ’ αιτίας ροβλήµατος
στο σύστηµα ψύξης ου σηµειώθηκε κατά την δοκιµαστική ερίοδο λειτουργίας
του. Η KESH sh.a διερευνά, ακόµη, τα τεχνικά εµόδια και την µη τήρηση των
συµβατικών όρων αό την κατασκευάστρια εταιρεία. Το εργοστάσιο θα
χρησιµοοιεί ως καύσιµο diesel και υάρχει δυνατότητα για τριλασιασµό της
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ισχύος του. ∆ιαθέτει υβριδικές τουρµίνες και µορεί να χρησιµοοιήσει ως
καύσιµο και φυσικό αέριο, δίχως τεχνικές τροοοιήσεις.

Ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας 2010 – 2013 (σε MWh)
Έτος

2010

2011

2012

2013

7.714.546

4.057.089

4.745.236

6.986.977

0

0

0

0

7.555.506

3.920.257

4.047.448

5.839.413

159.040

136.832

697.788

1.147.564

1.004.571

3.474.966

3.230.144

2.322.528

0

1.447.832

880.745

170.663

40.818

20.780

20.436

27.651

1.905.549

300.544

335.535

1.424.821

1.736.380

232.128

297.776

952.899

2.167.199

2.179.157

3.250.039

3.305.622

Αώλειες διανοµής

1.910.952

2.006.218

3.080.674

3.196.622

Εγχώρια κατανάλωση

4.605.551

5.031.574

4.369.370

4.551.411

Οικιακή χρήση

2.587.535

2.587.907

2.162.552

2.269.335

Μη οικιακή χρήση

2.018.016

2.443.667

2.206.818

2.282.076

8.719.117

7.532.055

7.975.380

9.309.505

Παραγωγή
Θερµοηλεκτρικοί σταθµοί
Υδροηλεκτρικοί σταθµοί
Υ/Σ ιδιωτικοί και υό καθεστώς αραχώρησης
Εισαγωγές (συµ/νων των ανταλλαγών)
Καθαρές εισαγωγές
Αυτοκατανάλωση
Εξαγωγές (συµ/νων των ανταλλαγών)
Καθαρές εξαγωγές
Αώλειες δικτύου

Σύνολο
Πηγή: INSTAT

Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία, το 2013,
αυξήθηκε κατά 4,17%, στις 4.551 GWh αό 4.369 GWh το 2012,
αντιροσωεύοντας το 48,9% της συνολικά διαθέσιµης ενέργειας για τελική
χρήση. Πρόκειται για την 3η µεγαλύτερη ετήσια κατανάλωση αό το 2000 έως και
σήµερα, µε το 2010 να καταγράφει το ιστορικά υψηλότερο οσό των 5.031 GWh.
Η οικιακή κατανάλωση, η οοία αντιστοιχούσε το 2013 στο 49,86% της
τελικά
διαθέσιµης
(αφαιρούµενων
των
αωλειών,
εξαγωγών
και
αυτοκατανάλωσης) για κατανάλωση οσότητας ηλεκτρικής ενέργειας σηµείωσε,
σε σχέση µε το 2012, αύξηση της τάξης του 4,94% ή 107 GWh. H κατανάλωση αό
τους λοιούς λην των νοικοκυριών καταναλωτές, αυξήθηκε το 2013 κατά 3,41%
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και αντιστοιχούσε στο 50,14% της τελικά διαθέσιµης (αφαιρούµενων των
αωλειών, εξαγωγών και αυτοκατανάλωσης) για κατανάλωση οσότητας.
Οι αώλειες του δικτύου, καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξης του
1,71%, έναντι του 2012, ανήλθαν το 2013 στις 3.306 GWh ή στο 35,51% ερίου
της συνολικής οσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι οσοστού 40,75% το 2012
και 28,93% το 2011. Οι αώλειες στο σύστηµα διανοµής αντιροσώευαν, το
2013, το 96,7% των συνολικών αωλειών, καταγράφοντας αύξηση 3,8%.
Η αυτοκατανάλωση των σταθµών αραγωγής και διανοµής αυξήθηκε
κατά 35,31% ερίου στις 27,65 GWh.

Εξωτερικό εµόριο ηλεκτρικής ενέργειας 2013
∆εδοµένου ότι η εγχώρια αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας
ροέρχεται σχεδόν αοκλειστικά αό υδροηλεκτρικά εργοστάσια, η Αλβανία
ροβαίνει, συνήθως, σε εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας κατά την ξηρή ερίοδο,
µεταξύ Ιουνίου και Σετεµβρίου, ενώ εξάγει την ερίοδο µε τις υψηλότερες
βροχοτώσεις, µεταξύ Οκτωβρίου και Μαρτίου.
Οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας (συµεριλαµβανοµένων των
ανταλλαγών), το 2013, µειώθηκαν κατά 28,1% σε σχέση µε το 2012. Μάλιστα,
εξαιρουµένων των ανταλλαγών, η εισαχθείσα το 2013 οσότητα ηλεκτρικής
ενέργειας στην Αλβανία ανήλθε σε 171 GWh , έναντι 880 GWh το 2012, 1.447
GWh το 2011 και µηδενικής το 2010. Συνεώς, σε σύγκριση µε το ροηγούµενο
έτος, οι καθαρές εισαγωγές µειώθηκαν κατά 80,62%. Σηµειώνεται, ότι η
εισαχθείσα οσότητα ηλεκτρικής ενέργειας το 2012 αντιστοιχούσε στο 24,95% της
συνολικά ροσφερθείσας στην Αλβανία (2012: 40,5%, 2011: 46,1%, 2010: 11,5%,
2009: 27,3%, 2008: 41,7%).
Οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, συµεριλαµβανοµένων των
ανταλλαγών, αρουσίασαν αύξηση 324,64%, το 2013. Αντιροσωεύουν το
15,3% της καταναλωθείσας ενέργειας µε ύψος 1.425 GWh.
Οι καθαρές εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας ανήλθαν το 2013
σε 953 GWh, καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξης 220% ερίου. Η ανωτέρω
οσότητα εξήχθη κατά το α΄ εξάµηνο του 2013.
Στο αρακάτω διάγραµµα αρουσιάζεται το εξωτερικό
ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας για την ερίοδο 2000-2013.

εµόριο
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Πηγή: INSTAT

Όως φαίνεται στο ανωτέρω γράφηµα, το εµορικό ισοζύγιο ηλεκτρικής
ενέργειας ήταν θετικό µόνο το 2010, οότε και η εγχώρια αραγωγή κατέγραψε
ιστορικό υψηλό. Αό την άλλη, το 2011 είναι το έτος µε το µεγαλύτερο έλλειµµα
εµορικού ισοζυγίου ως ρος την οσότητα ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε αξία, οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας αό την Αλβανία αυξήθηκαν
το 2013 σε 4,12 δισ. ALL, σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 109,08%, σε
σύγκριση µε το 2012, αλλά µείωση της τάξης του – 38,21% σε σύγκριση µε το 2011,
οότε και η αξία των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας κυµάνθηκε σε 6,67 δισ.
ALL. Αντίθετα, η αξία των αλβανικών εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε
σε 11,31 δισ. ALL, καταγράφοντας µείωση της τάξης του - 62,43%, σε σύγκριση µε
το 2012.
Στο κατωτέρω γράφηµα καταγράφεται η ορεία της αξίας των εξαγωγών
και εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας κατά την τριετία 2011-2013.
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Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας, για το έτος 2013, ήταν
χώρες της ευρύτερης εριοχής, µε σηµαντικότερη την Ελβετία (µερίδιο 41,98%),
αό την οοία η αξία των εισαγωγών ανήλθε το 2013 σε 4,75 δισ. ALL, και
δεύτερη τη Σερβία µε αξία εισαγωγών 4,10 δισ. ALL (µερίδιο 36,26%).
Η αξία των εισαγωγών αό την Ελλάδα, για το 2013, κυµάνθηκε σε 262,64
εκ. ALL, διαµορφώνοντας το µερίδιό της σε 2,32%. Το 2012, η αξία ανερχόταν σε
1,39 δισ. ALL (µερίδιο 4,61%), ενώ το 2011, το µερίδιο της Ελλάδας στις
εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας είχε διαµορφωθεί σε 5,16%, µε
αξία 1,16 δισ. ALL.
Οι σηµαντικότεροι ελάτες ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας, για το
έτος 2013, ήταν η Ελβετία (µερίδιο 49,23%), µε αξία εξαγωγών 2,03 δισ. ALL και η
Σερβία (µερίδιο 22,81%), µε αξία εξαγωγών 0,94 δισ. ALL.
Η αξία των εξαγωγών ρος την Ελλάδα, για το 2013, κυµάνθηκε σε 183,06
εκ. ALL, διαµορφώνοντας το µερίδιό της σε 4,44%. Το 2012, η αξία ανερχόταν σε
225,25 εκ. ALL (µερίδιο 11,42%), ενώ το 2011, το µερίδιο της Ελλάδας στις
εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας είχε διαµορφωθεί σε 1,09%, µε αξία
72,51 εκ. ALL.
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Γεωγραφική διάρθρωση αλβανικού εξωτερικού εµορίου
ηλεκτρικής ενέργειας 2013

Πηγή: INSTAT

Πηγή: INSTAT
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Ρυθµιστική αρχή – φορείς
Η ενέργεια αοτελεί τοµέα ου στην Αλβανία υάγεται, λέον, στην
αρµοδιότητα του Υουργείου Ενέργειας και Βιοµηχανίας, www.energjia.gov.al
(έως ρότινος υαγόταν στο Υουργείο Οικονοµίας, Εµορίου και Ενέργειας,
www.ekonomia.gov.al).
Ρυθµιστικός φορέας του τοµέα στην Αλβανία είναι η Ρυθµιστική Αρχή
Ηλεκτρικής Ενέργειας, Electricity Regulatory Authority (ERE, βλ. ακολούθως
στοιχεία), στον ιστότοο της οοίας εριέχονται όλες οι ληροφορίες για το
ισχύον κανονιστικό λαίσιο, τις τιµές, τη νοµοθεσία και τη διαδικασία
αδειοδότησης, καθώς και µητρώο των ειχειρήσεων του δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα, όως και των αραχωρησιούχων, ου διαθέτουν άδεια δραστηριοοίησης
στον κλάδο:



Albanian Electricity Regulatory Authority
Enti Rregullator i Energjisë (ERE)

 http://www.ere.gov.al/mat.php?idr=203&idm=187&lang=2
(Πληροφορίες για νοµοθεσία και διαδικασία αδειοδότησης)
 http://www.ere.gov.al/mat.php?idr=202&idm=258&lang=2
(Μητρώο αδειών και συµβάσεων αραχώρησης, δικαιούχων κατά κλάδο)
Bulevardi Gjergj Fishta, Nr. 10, Tirana, Albania
Tel./Fax: 00355 4 2258112
E-mail: erealb@ere.gov.al
Ιστοσελίδα: www.ere.gov.al (στα αλβανικά)
http://www.ere.gov.al/index.php?lang=2 (στα αγγλικά)
Πληροφορίες για τον τοµέα και τις εξελίξεις του, εριέχονται, είσης στις
ιστοσελίδες του ακόλουθων φορέων:


National Agency of Natural Resources
Agjensia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN )

 http://www.akbn.gov.al/index.php?ak=details&cid=2&lng=en#
(Πληροφορίες για νοµοθεσία και στοιχεία κατά κλάδο, όως ΑΠΕ,
υδροηλεκτρική ενέργεια κ.λ.)
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Bulevardi "Bajram Curri", Blloku "Vasil Shanto", Tirana, Albania
Tel.: 00355 4 2257117
Fax: 00355 4 2257382
E-mail: info@akbn.gov.al
Ιστοσελίδα: www.akbn.gov.al


Albania – EU Energy Efficiency Centre (EEC)

 http://www.eec.org.al/Newsletter.html
(3µηνιαία ενηµερωτικά δελτία για εξελίξεις ενεργειακού τοµέα)
Bulevardi Gjergj Fishta, Nr. 10, Tirana, Albania
Tel.: 00355 4 2233835, Fax: 00355 4 2233834
E-mail: info@eec.org.al
Ιστοσελίδα: www.eec.org.al


Albania Energy Association (AEA)
Αλβανική Ένωση Ειχειρήσεων Ενέργειας
P.O. Box 2424/1, Tirana, Albania
Tel.: 00355 4 4517260, Mobile: 00355 672043806
E-mail: info@aea-al.org
Ιστοσελίδα: www.aea-al.org



Portali i Energjise
∆ιαδικτυακή ύλη για την ενέργεια
http://energjia.al/english/ (εριορισµένες ληροφορίες στα αγγλικά)

∆ιάρθρωση τοµέα – ειχειρήσεις
Στην Αλβανία έχει θεσµοθετηθεί διαχωρισµός της αραγωγής, µεταφοράς
και διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας.
Βασική εταιρεία αραγωγής, του 99% ερίου της ηλεκτρικής ενέργειας,
είναι η Korporata Elektroenergjitike Shqiptare / KESH SH.A., δηµόσια –100%
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κρατική ειχείρηση, η οοία διενεργεί και τις ααιτούµενες εισαγωγές –
εξαγωγές, διασφαλίζοντας την ενεργειακή κάλυψη της χώρας, ενώ αοτελεί και
τον ροµηθευτή των εταιρειών διανοµής στις καθοριζόµενες αό την ERE τιµές.



Korporata Elektroenergjitike Shqiptare SH.A. (KESH)
Blloku “Vasil Shanto”, P.O.Box 259/1, Tirana, Αlbania
Τel./Fax: 00355 4 2259729
E-mail: mail@kesh.al
Ιστοσελίδα: www.kesh.com.al

∆ιαχειριστής µεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η είσης κρατική
ειχείρηση Operatori i Sistemit te Transmetimit SH.A. (OST), www.ost.al, η
οοία είναι υεύθυνη για τη διασφάλιση της συντήρησης και την ανάτυξη του
δικτύου σε ολόκληρη τη χώρα, όως και των διασυνδέσεών του µε τα δίκτυα
άλλων κρατών. Η OST διενεργεί, είσης, και τους διαγωνισµούς εγκατάστασης
των γραµµών µεταφοράς ρεύµατος, εντός και εκτός της χώρας, όως και
ροµήθειας του ααιτούµενου για τη λειτουργία του δικτύου εξολισµού.
Η διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας είχε αρχικά ανατεθεί στην Electricity
Distribution Company of Albania SH.A. (OSSH), της οοίας όµως το µεγαλύτερο
µερίδιο, 76%, µετά αό διαγωνισµό, εξαγόρασε η ιδιωτική ειχείρηση
CEZ Shpërndarje SH.A. (του οµίλου CEZ της Τσεχίας). Η εν λόγω εταιρεία, αό
το Μάρτιο του 2009 έως και τον Ιανουάριο του 2013, οότε και της ανακλήθηκε η
άδεια αό την ροηγούµενη Α/κυβέρνηση, ήταν υεύθυνη για τη διανοµή και
ώληση ηλεκτρικού ρεύµατος σε 1,1 εκ. ερίου τελικούς χρήστες, τον εφοδιασµό
τους µε µετρητές, ώστε να αοφεύγονται οι κλοές, την έκδοση και αοστολή
των λογαριασµών, όως και την είσραξη των οσών, σε τιµές ου εγκρίνονται
αό την ERE. Η εταιρεία, αό τον Ιανουάριο 2013, βρισκόταν υό ροσωρινή
κρατική διαχείριση, ενώ τον Μάιο του 2013, ο όµιλος CEZ γνωστοοίησε στην
Α/Κυβέρνηση την αόφασή του να ροσφύγει στο ∆ιεθνές ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο. Σύµφωνα µε ανακοινώσεις της 24.06.2014, τόσο της Αλβανικής
Κυβέρνησης όσο και του τσέχικου οµίλου CEZ, υεγράφη φιλικός
διακανονισµός για το ζήτηµα ου είχε ροκύψει ανάµεσα στις δύο λευρές, ως
αοτέλεσµα µακρών διαραγµατεύσεων. Η συµφωνία εριλαµβάνει την άµεση
µεταβίβαση στο Αλβανικό ∆ηµόσιο του µεριδίου της CEZ (76%) στην εταιρεία
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, η οοία γίνεται ξανά 100% κρατική. Η νέα
εταιρεία διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας θα αναλάβει την ληρωµή στην CEZ, σε
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δόσεις, του οσού των 95 εκ. €. Ο διακανονισµός θα τεθεί σε ισχύ όταν
ολοκληρωθούν οι ααραίτητες διαδικασίες αό τις δύο λευρές.


CEZ Shpërndarje SH.A. και CEZ Trade SH.P.K.
Rr. Sami Frasheri, Nr.8, (Pallati Conad), Tirana, Albania
http://www.cezshperndarje.al/#
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