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13η Ετήσια Συνέλευση IRENA και Διοργάνωση Abu Dhabi Sustainability Week 

Ολοκληρώθηκε χθες η, υψηλής σημασίας για την εδώ Ηγεσία, διοργάνωση της Εβδομάδας 

Βιωσιμότητας στο Αμπού Ντάμπι (Abu Dhabi Sustainability Week – ADSW) (14-19.1.2023). Η ADSW, σε 

αντιστοίχιση με την εξίσου σημαντική Διεθνή Έκθεση ADIPEC που λαμβάνει χώρα τον Οκτώβριο κάθε έτους 

επίσης στο Αμπού Ντάμπι και εστιάζει στις συμβατικές μορφές ενέργειας (πετρέλαιο και φυσικό αέριο), 

αποτελούν τα δύο ορόσημα για τη βιωσιμότητα και την καθαρή ενέργεια και, αντίστοιχα, τη συμβατική 

ενέργεια, αλλά κυρίως πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάδειξη του ρόλου και του οράματος των ΗΑΕ σε 

αυτούς τους τομείς.  

 Η ADSW, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου των ΗΑΕ και διοργανώνεται από τη Masdar, 

ήταν πλήρης επισήμων επισκέψεων υψηλόβαθμων αξιωματούχων, εκδηλώσεων και Συμφωνιών που 

υπογράφηκαν επ’ ευκαιρία της. Σταχυολογώντας με χρονολογική σειρά τις σημαντικότερες εξ αυτών 

αναφέρουμε: 

1. Στις 14 και 15 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η 13η Ετήσια Συνέλευση του IRENA, η οποία 

εντάχθηκε χρονικά στην έναρξη της ADSW . Στο πλαίσιο του Υπουργικού Διαλόγου για τα Κρίσιμα Υλικά, κ. 

Πρέσβυς, ο οποίος εκπροσώπησε τη χώρα μας, αναφέρθηκε στην εμπειρία και τις προοπτικές της Ελλάδας 

στα υλικά αυτά, καθώς η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην παραγωγή βωξίτη εντός της ΕΕ, ενώ είναι 

σημαντικός παραγωγός νικελίου και κοβαλτίου. Επίσης, στο πλαίσιο του MENA Europe High-level Exchange 

υπό την αιγίδα του MEFED (MENA Europe Future Energy Dialogue), παρουσίασε το στόχο ανάδειξης της 

χώρας μας ως ενεργειακού κόμβου μέσω της διαφοροποίησης των πηγών και της συμβολής μας στην 

ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.  Επιπλέον, στην ίδια συνάντηση, επιβεβαιώθηκε το ζωηρό 

ενδιαφέρον των παρευρισκομένων για την πορεία υλοποίησης της προσφάτως ανακοινωθείσας σύμπραξης για 

την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδος-Αιγύπτου. 

2. Στις 16 Ιανουαρίου, έλαβε χώρα στο Εθνικό Εκθεσιακό Κέντρο του Αμπού Ντάμπι (ADNEC) η 

Τελετή Έναρξης, προεξάρχοντων του Προέδρου των ΗΑΕ, Σεΐχη Mohammed bin Zayed Al Nahyan και του 

Πρωθυπουργού και Ηγεμόνα του Ντουμπάι, Σεΐχη Mohammed bin Rashid Al Maktoum, στην οποία 

παρέστησαν πλήθος εμιρατινών και ξένων υψηλών αξιωματούχων, όπως οι Πρόεδροι του Αζερμπαϊτζάν, της 

Νότιας Κορέας, του Καζακστάν της Αγκόλα, των Σεϋχελλών, της Ζάμπιας, της Γκάνας, της Ουγκάντα, της 

Μοζαμβίκης, της Τανζανίας, του Παλάου, οι Πρωθυπουργοί της Αιθιοπίας και του Μαρόκου, ο Αντιπρόεδρος 

της Ακτής Ελεφαντοστού, ο Υπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ιαπωνίας, ο Υπουργός 

Ενέργειας της Ρουμανίας, ο Υφυπουργός Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Βιομηχανικής Στρατηγικής του ΗΒ 

κ.ά. Για πολλούς εκ των Αρχηγών κρατών ή Πρωθυπουργών, η παρουσία τους συνοδεύτηκε και με διμερή 

συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΑΕ. 

Ο Πρόεδρος των ΗΑΕ τόνισε στο χαιρετισμό του ότι η φετινή ADSW είναι ένα ουσιαστικό βήμα 

προς τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP28) και ότι η επιλογή της χώρας να 

φιλοξενήσει το COP28 αντανακλά τις συνεχείς προσπάθειες των ΗΑΕ να προωθήσουν τη δράση για το κλίμα, 

τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την πρόοδο προς τον επιθυμητό παγκόσμιο στόχο. 

3. Το World Future Energy Summit (16-18.1.2023), αποτέλεσε ένα τριήμερο φόρουμ, το οποίο 

επικεντρώθηκε στην ηλιακή ενέργεια, τα ύδατα, την οικολογική διαχείριση απορριμμάτων, τις έξυπνες πόλεις, 

το κλίμα και το περιβάλλον, με σειρά συνεδριών και ομιλιών. Παράλληλα, λειτούργησε ως εμπορική έκθεση, 

στην οποία οι συμμετέχουσες εταιρείες είχαν ευκαιρίες παρουσίασης των προϊόντων τους που συμβάλλουν 

mailto:ecocom-dubai@mfa.gr
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/829


________________________________________________ 
Hellenic Trade Centre, P.O. Box 7706, Dubai, U.A.E., tel: 00971 4 2272106, fax: 00971 4 2272253, 

email: ecocom-dubai@mfa.gr  url: www.agora.mfa.gr  

στη βιωσιμότητα και το στόχο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Από ελληνικής πλευράς, συμμετείχαν 

τρεις εταιρείες με δικά τους περίπτερα  

4. Στις 18 Ιανουαρίου, διοργανώθηκε για πρώτη φορά το Green Hydrogen Summit από την 

προσφάτως συσταθείσα ειδική εταιρεία της Masdar, Masdar Green Hydrogen. Φιλοδοξία των διοργανωτών 

είναι η ανάδειξη  του Αμπού Ντάμπι ως παγκόσμιου κόμβου για την καινοτομία και τις επενδύσεις στο 

πράσινο υδρογόνο, παρέχοντας παράλληλα μια πλατφόρμα για τους δραστηριοποιούμενους στην οικονομία 

του υδρογόνου για συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων, σχετικά με τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις της 

βιομηχανίας στην παραγωγή, τη μετατροπή, τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη χρήση πράσινου 

υδρογόνου. 

5. Στις 19 Ιανουαρίου, διοργανώθηκε για πέμπτη φορά το Abu Dhabi Sustainable Finance Forum. 

Αποτελεί πρωτοβουλία του Abu Dhabi Global Market (ADGM), του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Κέντρου 

του Άμπου Ντάμπι, με στόχο σημαντικοί παράγοντες του χρηματοοικονομικού τομέα διεθνώς να συζητήσουν 

τομείς συνεργασίας για την αύξηση της ροής κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις.  

6. Πέραν των ανωτέρω εκδηλώσεων, έλαβαν χώρα το Atlantic Council Global Energy Forum (14-

15.1.) σε συνεργασία με την ομώνυμη αμερικανική δεξαμενή σκέψης, με κύριο θέμα του Forum τις 

μακροπρόθεσμες γεωπολιτικές και γεωοικονομικές επιπτώσεις του μεταβαλλόμενου ενεργειακού συστήματος, 

το Arctic Circle Abu Dhabi Forum (17-18.1), που συνδιοργανώθηκε από το Arctic Circle και το Υπουργείο 

Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος των ΗΑΕ, σχετικά με την μεταφορά εμπειρίας της διεθνούς 

επιστημονικής κοινότητας από την Αρκτική για το μέλλον των παγετώνων στον Τρίτο Πόλο (περιοχή των 

Ιμαλαΐων) και τους υδάτινους πόρους της Ασίας. Τέλος, το WiSER (Women in Sustainability, Environment 

and Renewable Energy) έλαβε χώρα το απόγευμα της 17ης και ήταν αφιερωμένο στην ενδυνάμωση των 

γυναικών ως ηγέτες και φορείς βιώσιμης αλλαγής.  

6. Επίσης, στα περιθώρια της ADSW και επ’ ευκαιρία των αφίξεων επισήμων αξιωματούχων, 

υπογράφηκαν πλήθος Μνημονίων Συνεργασίας. Επισημαίνονται Μνημόνια με Ιαπωνία για συνεργασία στον 

τομέα βιομηχανίας και προηγμένης τεχνολογίας με έμφαση στις τεχνολογίες μείωσης του αποτυπώματος 

άνθρακα, στο πράσινο υδρογόνο και την παραγωγή αμμωνίας, καθώς και Συμφωνίες Masdar με Socar στον 

τομέα της αιολικής ενέργειας και της ADNOC με την ThyssenKrupp στον τομέα του υδρογόνου και 

ειδικότερα της πυρόλυσης αμμωνίας.  
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