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ΘΕΜΑ: 

 

 

Ημερίδα για την ανάπτυξη του ναυτιλιακού τομέα στην Αλβανία (Τίρανα, 16 Νοεμβρίου 
2018). 

 

Το Γραφείο μας παρακολούθησε τις εργασίες ημερίδας για την ανάπτυξη του ναυτιλιακού τομέα 
στην Αλβανία, η οποία ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο ομώνυμου Προγράμματος του UNDP, με τη 
χρηματοδότηση της Κυβέρνησης της Νορβηγίας και σε συνεργασία με το α/Υπουργείο Υποδομών και 
Ενέργειας. 

Το εν λόγω Πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 7 εκατ. USD για τα επόμενα 
τρία έτη, έχει ως στόχο την ανάπτυξη του ναυτιλιακού τομέα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση της 
αλβανικής νομοθεσίας για τις θαλάσσιες μεταφορές σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα με 
έμφαση σε τρείς πυλώνες δράσεων: 

-τη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για τη ναυτιλία σύμφωνα με τις διεθνείς και 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

-την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές, μέσω της 
ανταλλαγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων  

-τη δημιουργία ομάδων εργασίας (clusters) μεταξύ των εμπλεκομένων στο εν λόγω Πρόγραμμα 
Οργανισμών (UNDP, Κυβέρνηση της Νορβηγίας, Νορβηγικό Πανεπιστήμιο για την Επιστήμη και 
Τεχνολογία, Νορβηγική Χαρτογραφική Υπηρεσία)  και των επιμέρους αλβανικών αρχών (Υπουργείο 
Υποδομών και Ενέργειας, Υπουργείο Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Λιμένες Δυρραχίου και Αυλώνας, 
Λιμεναρχεία, Πανεπιστήμια Τιράνων, Δυρραχίου και Αυλώνας, το Δι-υπηρεσιακό Ναυτιλιακό Κέντρο), 
καθώς και με τη σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα.  

Στην ημερίδα παρενέβησαν με ομιλίες τους ο Πρέσβυς της Νορβηγίας στο Κόσσοβο και την 
Αλβανία κ. Per Strand Sjaastad, ο οποίος χαρακτήρισε το ναυτιλιακό τομέα μοχλό ανάπτυξης της 
αλβανικής οικονομίας, εξαίροντας, συγχρόνως, την επιλογή της α/ Κυβέρνησης να αναγάγει την εν λόγω 
πρωτοβουλία σε εθνική πολιτική επιλογή. Παράλληλα δήλωσε την ετοιμότητα της Νορβηγίας, χώρας με 
μακρά ναυτιλιακή παράδοση και σχετική εμπειρία να παράσχει τεχνογνωσία σε θέματα εκπαίδευσης 
ανθρώπινου δυναμικού (capacity building of human resources)  και δημιουργίας θεσμών (institution 
building) όσον αφορά τις σχετικές κρατικές δομές. 

Στη συνέχεια, παρενέβη η κα Limya Eltayeb, UNDP Country Manager, η οποία χαρακτήρισε την 
ανάπτυξη της ναυτιλίας ως το κλειδί της επιτυχίας για το μέλλον της Αλβανίας, χώρας με στρατηγική 
γεωγραφική θέση στην προνομιούχο Περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιουνίου Πελάγους, η 



οποία ωστόσο, έχει να αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις σε ό,τι αφορά την έλλειψη χώρου, την ασφαλή 
ναυσιπλοΐα, την έλλειψη εναλλακτικών πόρων, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.  

Σημείωσε δε, ότι η ανάπτυξη του ναυτιλιακού τομέα αναμένεται να δώσει περαιτέρω ώθηση στην 
βιώσιμη ανάπτυξη, με την ενίσχυση των λιμενικών υποδομών, έτσι ώστε να καταστεί υλοποιήσιμο το 
πρόγραμμα για τις πολυμορφικές μεταφορές, τόσο για την ίδια την χώρα, όσο για την ευρύτερη περιοχή, 
στο πλαίσιο της συνδεσιμότητας (connectivity) της ΕΕ με τα Δυτικά Βαλκάνια. 

Η κα Eltayeb αναφέρθηκε επίσης στις επιδόσεις του ναυτιλιακού τομέα στην Αλβανία, 
σημειώνοντας την αύξηση του όγκου φορτώσεων/ εκφορτώσεων στους αλβανικούς λιμένες κατά 7,1%,  το 
έτος 2017 σε σχέση με το 2016, καθώς και του αριθμού των επιβατών δια θαλάσσης κατά 16,9%, όπως 
και των εισαγομένων και εξαγομένων δια θαλάσσης αγαθών, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 48,6% και 
62,8% των συνολικών εισαγωγών και εξαγωγών της χώρας, αντίστοιχα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο περιθώριο της ημερίδας στις κατ’ ιδίαν επαφές του υπογράφοντος με 
τους ανωτέρω, καθώς και με άλλους συμμετέχοντας, διερευνώντας την διαθεσιμότητά τους για 
συνεργασία με ελληνικούς δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και επιχειρήσεις του ναυτιλιακού 
κλάδου, καταγράφηκε το έντονο σχετικό ενδιαφέρον τόσο από πλευράς UNDP και Νορβηγικής 
Κυβέρνησης, όσο και από τους εμπλεκομένους αλβανικούς φορείς, ιδιαίτερα δε εντοπίστηκε σε θέματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών εμπορικού ναυτικού, καθώς και σε θέματα ασφάλειας θαλασσίων 
μεταφορών (maritime transport safety). 

Εν προκειμένω, σημειώνεται η πολύ επιτυχημένη δραστηριοποίηση, κατά τα τελευταία δύο έτη, 
της  ελληνικής Εταιρείας Management Force, με σκοπό την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα ασφάλειας 
αγωγών φυσικού αερίου (gas pipeline safety), καθώς και της ναυτιλιακής Εταιρείας VENTOURIS 
FERRIES, η οποία πραγματοποιεί τη γραμμή Δυρράχιο- Μπάρι και ήδη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να 
παράσχει υπηρεσίες κατάρτισης/εκπαίδευσης για στελέχη εμπορικού ναυτικού στην Αλβανία. 

Υπό το φως των ανωτέρω, το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων, θεωρώντας σκόπιμη την από ελληνικής 
πλευράς διερεύνηση των δυνατοτήτων για την υλοποίηση ανωτέρω συνεργασιών, παρακαλεί για την 
ευρεία δημοσιοποίηση του ανωτέρω Προγράμματος και παραμένει στη διάθεση των ενδιαφερομένων για 
δυνατή συνδρομή. 

 


