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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση Υπουργού και Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΚΑ 

με την Καναδή Υπουργό Περιβάλλοντος 

 

Η Γενική Γραμματέας ΥΠΕΚΑ Νάντια Γιαννακοπούλου συμμετείχε σε συνάντηση με 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννη Μανιάτη και 
την Καναδή Υπουργό Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων της 
Διαπολιτειακής Κυβέρνησης της Alberta, Diana McQueen, παρουσία του πρεσβευτή 
του Καναδά στην Ελλάδα, Robert Peck, καθώς και υψηλόβαθμων Αξιωματούχων. 
 
Κατά τη συνάντηση, η Νάντια Γιαννακοπούλου επισήμανε ότι καταβάλλεται 
σημαντική προσπάθεια από την κυβέρνηση για να αναθερμανθούν οι προοπτικές 
ανάπτυξης της οικονομίας, και τόνισε  ότι προτεραιότητα σε αυτήν την προσπάθεια 
αποτελεί η βιώσιμη ανάπτυξη, στην την οποία ρόλο-κλειδί έχει η προστασία του 
περιβάλλοντος και η αποδοτικότητα των πόρων. 
 
Η κα. McQueen, παρουσίασε την εμπειρία της Πολιτείας της Alberta αναφορικά με 
την ολοκληρωμένη προσέγγιση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και 
εκμετάλλευσης των ορυκτών πόρων (πετρέλαιο – φυσικό αέριο), που διαθέτει η 
συγκεκριμένη περιοχή. 
 
Όπως εξήγησε, η Καναδική προσέγγιση βασίζεται στην τεχνογνωσία σε θέματα 
χρήσεων γης, καθώς και στην θέσπιση θεσμικών ορίων για την χρήση των φυσικών 
πόρων (ύδατα – αέρας) για τη βιομηχανική παραγωγή και συνακόλουθα τον 
αυστηρό μηχανισμό ελέγχου που υφίσταται στη χώρα της. Σημαίνουσας σημασίας 
είναι η Αρχή της Διαφάνειας που διέπει όλη την διαδικασία. Σύμφωνα με αυτή, όλα 
τα στοιχεία που αφορούν στη Βιομηχανική παραγωγή και την εξορυκτική 
δραστηριότητα Υδρογονανθράκων, είναι πλήρως διαθέσιμα στον πολίτη, ανά πάσα 
στιγμή. 
 
Η Υπουργός Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης της Alberta, αναφέρθηκε 
λεπτομερώς και στην τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) στην 
οποία ο Καναδάς έχει επενδύσει σημαντικά χρηματικά ποσά και μέσω της 
δημιουργίας επενδυτικού σχήματος (fund) που χρηματοδοτεί την υλοποίηση είκοσι 
(20) εφαρμογών (projects) σε διεθνή κλίμακα. 
 
Ενόψει της ανάληψης της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την Ελλάδα, οι δύο πλευρές 
αντήλλαξαν απόψεις σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους 
τομείς Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
υπήρξε από Καναδικής πλευράς για τα ζητήματα των Νομοθετικών πρωτοβουλιών 
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που σχεδιάζονται, σε  επίπεδο Ε.Ε, στους τομείς της ποιότητας των καυσίμων και  
των εξορυκτικών δραστηριοτήτων για την εκμετάλλευση Υ/Α, όπου ο Υπουργός 
ΠΕΚΑ ανέλυσε την Ελληνική στάση και τις Ευρωπαϊκές θέσεις, όπως μέχρι στιγμής 
έχουν διαμορφωθεί. 
  
Τέλος, ο κ. Μανιάτης και η κα McQueen συμφώνησαν να εντατικοποιήσουν την ήδη 
σημαντική διμερή συνεργασία στους τομείς αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ, με έμφαση 
στην Καναδική εμπειρία στους τομείς των Υδρογονανθράκων και της Κλιματικής 
Αλλαγής. 
 

 


