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ΘΕΜΑ: 
ΣΧΕΤ. : 

Κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθµού στηSkavica µε χρηµατοδότηση των ΗΠΑ 
Έγγραφό µας Α.Π.: Φ. 2140/15/ΑΣ140/629 

 

Σε κοινή συνέντευξη τύπουΠ/Θ Αλβανίας και Κοσόβουκ.κ. Ράµα και Χότι στο πέρας συναντήσεως τους στα 
Τίρανα την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου τρέχοντος, ενόψει της κατάργηση των συνόρων µεταξύ των δύο χωρών 
(“Togetherwithnoborders”), ο κ. Ράµα εξήγγειλε τη χρηµατοδότηση από τις ΗΠΑ τηςκατασκευής της 
υδροηλεκτρικής µονάδος (ΥΗΣ) Skavica (ΒΑ της Αλβανίας), έργου αµοιβαίου ενδιαφέροντος των δύο χωρών. 

Συγκριµένα, η κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθµού στη Skavica αποτελεί στρατηγικό έργο της 
Κυβέρνησης Ράµα για τη διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας ενώ συγχρόνως, σύµφωνα µε το σχεδιασµό, 
αναµένεται να συµβάλει καθοριστικά στην, τόσο στην τοπική οικονοµία, όσο και στην πρόληψη των πληµµυρών, 
µέσω της αποταµίευσης σηµαντικού µέρους των υδάτων και τη σταθεροποίηση της ροήςστην κατωφέρεια του 
καταρράκτη Drini. Υπενθυµίζεται ότι η κατασκευή του εν λόγω ΥΗΣσχεδιαζόταν ήδη από τη δεκαετία του ΄60, 
χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει η κατασκευή του. 

Σχετική συµφωνία για τη χρηµατοδότηση του έργου υπεγράφη ήδηστις 3 τρέχοντος,µεταξύ της Α/Κυβέρνησης 
και της αµερικανικής κατασκευαστικής εταιρείας Bechtel, µε την ευκαιρία της επίσηµης επίσκεψης του Αµερικανού 
Υφυπουργού Οικονοµικής Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. KeithKrach στα Τίρανα,  στο πλαίσιο της 
οποίας υπεγράφη και Μνηµόνιο Οικονοµικής Συνεργασίας µεταξύ των δύο χωρών.  

Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι παραµένουν ασαφή η µορφή, το ύψος, καθώς και το χρονοδιάγραµµατης 
χρηµατοδότησης, η οποία προβάλλεται από το α/ Π/Θ, ως «συνέχεια της πρόσφατης επιστολής του Προέδρου 
Trump, µε επαινετικά σχόλια για το έργο της Κυβέρνησης Ράµα. Υπενθυµίζεται, εν προκειµένω, ότι αρχικώς το 
έργο επρόκειτο να χρηµατοδοτηθεί από εθνικά κεφάλαια (βλ. ανωτ. σχετικό). Σηµειώνεται επίσης η υπογραφή 
Μνηµονίου Οικονοµικής Συνεργασίας Αλβανίας-ΗΠΑ, κατά την ως άνω επίσηµη επίσκεψη.  

Τέλος και όσον αφορά στο τεχνικό σκέλος του ΥΗΣ,  σύµφωνα µε τις σχετικές µελέτες, έχουν προταθεί3 
διαφορετικά µεγέθη ισχύοςγια την υπό κατασκευή µονάδα: 450Mw, 350Mw και 200Mw (2x~100Mw), µε 
διαφορετικό µέγεθος παρεµβάσεων στις παρακείµενες περιοχές, διαφορετικές προδιαγραφές, καθώς και 
κατασκευαστικές απαιτήσεις, αντίστοιχα, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει, µέχρι στιγµής, γνωστή η τελική επιλογή της 
Κυβέρνησης. 
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