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ΘΕΜΑ:  2η Συνάντηση Αλβανίας –Ιταλίας για την Ενέργεια (Τίρανα 12.2.2020) 

 

Η 2η Συνάντηση Αλβανίας –Ιταλίας για την Ενέργεια, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12η 

Φεβρουαρίου στα Τίρανα, συνδιοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Ιταλίας στα Τίρανα, την Ιταλική 

Υπηρεσία Εμπορίου, το Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Αλβανία και τη Confindustria Albania. 

Η εν λόγω εκδήλωση φιλοδοξεί να καταστεί μόνιμο φόρουμ διαλόγου μεταξύ των κυριοτέρων 
ιταλικών  και αλβανικών κρατικών και ιδιωτικών υπηρεσιών και φορέων που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς της ενέργειας. Στην ημερίδα συμμετείχαν με εκπροσώπους τους η Ιταλική Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας, Δικτύων και Περιβάλλοντος (ARERA), η Ιταλική Αρχή Υπηρεσιών Ενέργειας (GSE), η Αλβανική 
Υπηρεσία Ενεργειακής Αποδοτικότητας (AEE), η Ιταλική Αρχή Αγοράς Ενέργειας (GME) και η ιταλική 
εταιρεία ενεργειακών δικτύων TERNA. 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη των ευκαιριών και προκλήσεων που διανοίγονται 
προσεχώς στην Αλβανία, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, ενόψει των εν 
εξελίξει μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ενέργειας, ιδιαίτερα δε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς 
και των προβλημάτων που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν οι πιθανοί επενδυτές και εγκατεστημένες ήδη 
επιχειρήσεις στη χώρα.  

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση συνέπεσε με την έναρξη της τρίτης φάσης του Τεχνικού Αναπτυξιακού 
Προγράμματος “Central European Initiative Support for Strengthening Energy Regulatory Authorities in the 
Western Balkans”, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ιταλική Κυβέρνηση, μέσω της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και συνίσταται στη μεταφορά τεχνογνωσίας,  όσον 
αφορά  τους μηχανισμούς σύζευξης της αγοράς ενέργειας από τις ρυθμιστικές αρχές της Αλβανίας (ERE), 
του Μαυροβουνίου (RAE), της Σερβίας (AERS), της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας. Το εν λόγω 
πρόγραμμα. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ιταλικής 
Αρχής Υπηρεσιών Ενέργειας και της Αλβανικής Υπηρεσίας Ενεργειακής Αποδοτικότητας, το οποίο 
περιλαμβάνει σειρά δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως μεταφορά τεχνογνωσίας, εκπαιδευτικά 
προγράμματα, εξειδικευμένα σεμινάρια, καθώς και την ανάπτυξη του νομοθετικού και τεχνικού πλαισίου 
και την υλοποίηση κοινών χρηματοδοτικών προγραμμάτων στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας. 


