
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΤΙΡΑΝΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
ΘΕΜΑ:  Διεθνές Συνέδριο «Περιφερειακές Κλιματικές Δράσεις στα Δυτικά Βαλκάνια»  (Τίρανα, 5-

6.04.2019). 

Πραγματοποιήθηκε στις 5-6 Απριλίου τ.ε., στο Ξενοδοχείο Χίλτον των Τιράνων, το Διεθνές 

Συνέδριο «Περιφερειακές Κλιματικές Δράσεις στα Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο διοργανώθηκε από το α/ 

Υπουργείο Τουρισμού και Περιβάλλοντος, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών UNEP για το Περιβάλλον 

και την Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), με την οικονομική στήριξη του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος της Τσεχίας.  

 Κεντρικοί στόχοι του Συνεδρίου ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας των χωρών της περιοχής σε 
θέματα κλιματικής αλλαγής και προστασίας των περιβαλλοντικών πόρων, η χάραξη μιας κοινής 
στρατηγικής στην οποία περιβάλλον,  βιώσιμη ανάπτυξη και  «κυκλική» οικονομία θα έχουν κυρίαρχο 
ρόλο. Παράλληλα, στην εν λόγω θεώρηση εντάχθηκαν η υιοθέτηση του περιβαλλοντικού κεκτημένου της 
ΕΕ ως θεσμικού εργαλείου για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων, καθώς και η δημιουργία 
μιας υψηλού επιπέδου πλατφόρμας για τους εκπρόσωπους των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και την 
παρουσίαση των προτεραιοτήτων τους σε θέματα κλιματικής αλλαγής. 

Ειδικότερα, οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είχαν ως εξής: 

1. Κατάρτιση ενός στρατηγικού οδικού χάρτη για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής στα Δυτικά Βαλκάνια, κοινές προσπάθειες και 
απόψεις. 

2. Κλιματική αλλαγή στα Δυτικά Βαλκάνια, μια επιστημονική προσέγγιση 
απευθυνόμενη στους επικεφαλής των φορέων λήψεων αποφάσεων. 

3. Κλιματικές δράσεις στα Δυτικά Βαλκάνια και εθνικές πρωτοβουλίες για την 
μείωση των εκπομπών ρύπων και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
(NDC). 

4. Πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία για την κλιματική αλλαγή στα Δυτικά 
Βαλκάνια, παρούσα κατάσταση και παρατηρήσεις. 

5. Διευκόλυνση και επιτάχυνση της χρηματοδότησης για την κλιματική αλλαγή στα 
Δυτικά Βαλκάνια. 

Στο Συνέδριο παρενέβησαν με ομιλίες τους η Υφυπουργός Τουρισμού και Περιβάλλοντος της 
Αλβανίας κα Ornela Cuci,  ο Υπουργός Περιβαλλοντικής Προστασίας της Σερβίας κ. Goran Trivan, ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Φυσικού Σχεδιασμού της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Sadula Duraki,  ο Γ.Γ. της 
Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Μεσογειακών Υποθέσεων του Υπουργείου Διατηρήσιμης Ανάπτυξης 
και Τουρισμού του Μαυροβουνίου κ. Ešef Husić, καθώς και ο Γ.Γ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Τουρισμού της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Συμμετείχαν επίσης με ομιλίες τους στελέχη διεθνών οργανισμών, 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και μη κυβερνητικών οργανισμών.  

Ειδικότερα, η κα Cuci σημείωσε ότι  η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί βασική 
προτεραιότητα της α/Κυβέρνησης, αναφέροντας την υπογραφή από αλβανικής πλευράς της Σύμβασης-
Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), του Πρωτοκόλλου του Κιότο, της 



νέας Συμφωνίας των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή, καθώς και τις τρεις Συμφωνίες του Ρίο για την 
Κλιματική Αλλαγή, τη Βιοποικιλότητα και την Αποδάσωση. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα επικύρωσε 
πρόσφατα την τροποποίηση του Κιγκάλι στο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, το οποίο αφορά στη μείωση της 
παγκόσμιας χρήσης επιβλαβών υδροφθορανθράκων, γεγονός που δηλώνει τη δέσμευση της 
α/Κυβέρνησης στην επίτευξη των στόχων, όσον αφορά στον περιορισμό των εκπομπών φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου.   

Ακόμη η κα Cuci επεσήμανε ότι το φυσικό περιβάλλον αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της 
χώρας και πυλώνας μίας  μακροπρόθεσμα βιώσιμης οικονομίας, καθώς το 36% περίπου της αλβανικής 
επικράτειας αποτελεί δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες αυστηρά από την αλβανική νομοθεσία. Επίσης 
ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των 10 τελευταίων ετών έχουν διπλασιαστεί οι προστατευόμενες περιοχές 
της χώρας, για τις οποίες έχει δημιουργηθεί  ένα δίχτυ προστασίας για τη βιοποικιλότητα της 
χώρας. Ανέφερε επίσης ότι το 90% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας παράγεται από υδροηλεκτρικούς 
σταθμούς, οι οποίοι είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη δημιουργία αιολικών πάρκων και 
φωτοβολταϊκών σταθμών σε όλη την αλβανική επικράτεια.    

Εξάλλου, αναφέρθηκε στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και ελέγχου των βιομηχανιών 
προκειμένου αυτές να καταστούν λιγότερο ρυπογόνες. Απώτερος στόχος είναι, σύμφωνα με την Υπουργό, 
να προσαρμοσθούν, μέχρι το 2021, στα περιβαλλοντικά πρότυπα που τίθενται με την εφαρμογή νέων 
τεχνικών αδειοδότησης και ελέγχου όλες οι βιομηχανικές μονάδες της χώρας.  

            Τέλος αξίζει να σημιεωθεί ότι στο πλαίσιο του Συνεδρίου, υιοθετήθηκε Κοινή Δήλωση με θέμα 
«Ενιαίος Οδικός Χάρτης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στα Δυτικά Βαλκάνια και 
επιτάχυνση της χρηματοδότησης για την κλιματική αλλαγή». 
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