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ΘΕΜΑ:  Υπογραφή  Συμφωνίας για την ενοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας Αλβανίας και 

Κοσσόβου. 

Υπεγράφη στα Τίρανα Συμφωνία μεταξύ του φορέα διαχείρισης του δικτύου του Κοσσόβου 

KOSTT και του αντιστοίχου αλβανικού φορέα OST, με την οποία προβλέπεται η ένταξη του Κοσσόβου  

στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας από τον Απρίλιο του προσεχούς έτους.  

Η ανωτέρω Συμφωνία έχει προκαλέσει αντιδράσεις από μέρους της Σερβικής Κυβέρνησης και 
συγκεκριμένα του επικεφαλής του Γραφείου για το Κόσσοβο κ. Marko Djuric, ο οποίος δήλωσε ότι η εν 
λόγω Συμφωνία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας «Μεγάλης Αλβανίας στον ενεργειακό τομέα». 
Σχολιάζοντας δε περαιτέρω, ανέφερε ότι η Σερβία είναι ο κατασκευαστής και ιδιοκτήτης του ηλεκτρικού 
δικτύου στο Κόσσοβο, ενώ παράλληλα ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να εμποδίσει την εφαρμογή της 
Συμφωνίας. 

Σημειώνεται, εν προκειμένω, ότι προϋπόθεση για την υλοποίηση της Συμφωνίας είναι η ένταξη 
του Κοσσόβου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(European Network of Transmission System Operators for Electricity ENTSO-E), ο οποίος είναι 
ο αρμόδιος ευρωπαϊκός  οργανισμός  για τη διαχείριση και λειτουργία των διασυνδεδεµένων δικτύων 
πολύ υψηλής τάσεως. 

Στο αντίποδα των σερβικών δηλώσεων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της KOSTT κ. Ilir Shala 
σχολίασε ότι «Πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία τόσο για το Κόσσοβο, όσο και το KOSTT, καθώς 
μέχρι σήμερα ήμασταν ενταγμένοι στο δίκτυο EMS της Σερβίας», ενώ «με την ενοποίηση των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας τους, οι δύο πλευρές προσβλέπουν στην ενίσχυση 
της ασφάλειας ενεργειακού  εφοδιασμού και στη δημιουργία υπεραξίας στις ενεργειακές υποδομές της 
ΝΑ Ευρώπης». 

Επισημαίνεται ότι η Σερβία και το Κόσσοβο είχαν υπογράψει, το 2015, συμφωνία για τη 
λειτουργία ενός ενιαίου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία, ωστόσο, ουδέποτε τέθηκε σε ισχύ, καθώς 
οι δύο πλευρές διαφωνούν ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς του δικτύου στο Κόσσοβο, το οποίο 
κατασκευάστηκε κατά την περίοδο που το Κόσσοβο αποτελούσε τμήμα της Σερβίας. 

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο βήμα για την ενοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας Αλβανίας 
– Κοσσόβου πραγματοποιήθηκε ήδη τον Ιούνιο 2016, όταν ολοκληρώθηκε η γραμμή διασύνδεσης μεταξύ 
των δύο χωρών, δυναμικότητας 400kV και συνολικού μήκος 241,1 χλμ, εκ των οποίων 151,1 χλμ σε 
αλβανικό έδαφος. Η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε σε 75,5 εκ. ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση έγινε 
από τη Γερμανική Αναπτυξιακή Τράπεζα KfW. Παράλληλα, υπάρχει μία ακόμη γραμμή διασύνδεσης 
δυναμικότητας 220kV μεταξύ των δύο χωρών. 

 


