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ΘΕΜΑ: Tirana International Energy Charter Forum (Τίρανα, 13.6.2019) 

Πραγματοποιήθηκε στις 12-13 Ιουνίου τ.ε., στο Ξενοδοχείο Πλάζα των Τιράνων, το Διεθνές 

Συνέδριο «Διαφοροποίηση ενεργειακών πηγών, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή 

αποδοτικότητα». To εν λόγω Συνέδριο διοργανώθηκε από το α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας και 

τον Διακυβερνητικό Οργανισμό Energy Charter Conference, στο πλαίσιο της (εκ περιτροπής) Προεδρίας 

στον Οργανισμό, την οποία ασκεί η Αλβανία καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. 

Η α/Υπουργός Υποδομών και Ενέργειας και Πρόεδρος του ανωτέρω Οργανισμού κα Belinda 
Balluku  κατά την εναρκτήρια ομιλία του Συνεδρίου αναφέρθηκε στον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, τον 
οποίον διαδραματίζει ο εν λόγω Οργανισμός  στα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας και προώθησης της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξαίροντας τη σημασία του Συνεδρίου για τον ενεργειακό τομέα 
της Αλβανίας.    
  Στη συνέχεια, η κα Balluku σημείωσε  ότι το 90% της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα παράγεται 
από υδροηλεκτρικούς σταθμούς, οι οποίοι είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε 
στο εν εξελίξει πρόγραμμα προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη δημιουργία αιολικών πάρκων 
και φωτοβολταϊκών σταθμών σε όλη την αλβανική επικράτεια.  

Σχολιάζοντας την πρόσφατη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης σχετικά με τις επενδύσεις στον 
τομέα της ενέργειας στην Αλβανία, επεσήμανε ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τους 
υποψήφιους επενδυτές  με το οποίο θα μπορούν να αξιολογήσουν τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, 
να εντοπίσουν τα πιθανά εμπόδια και να χαράξουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την 
πραγματοποίηση ενεργειακών προγραμμάτων. 

Τέλος, η κα Balluku δεν παρέληψε να σημειώσει την στρατηγική σημασία που αποκτά η Αλβανία 
με  τη διέλευση, από το έδαφός της, του Διαδριατικού Αγωγού (Trans Adriatic Pipeline - ΤΑΡ). Ωστόσο, 
σύμφωνα με τις επισημάνεις της κας Balluku, στόχος της αλβανικής Κυβέρνησης δεν είναι απλώς η 
διέλευση του  φυσικού αερίου από τη χώρα, αλλά και η διεύρυνση της χρήσης του, με σκοπό την 
διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας. Ανέφερε δε, ότι η 
α/Κυβέρνηση διαπραγματεύεται με την Εταιρεία ΤΑΡ AG για τη σύνδεση του ανενεργού θερμοηλεκτρικού 
σταθμού στην Αυλώνα  ισχύος 100 MW με τον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου.     

  


