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 ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ 

WORLD FUTURE ENERGY SUMMIT  (ABU DHABI, 18-21/1/2010) 

 

 Ο ∆ιάδοχος του Αµπου Ντάµπι Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nayan κήρυξε, 

στις 18/1/2010, την έναρξη των εργασιών της τρίτης ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης για το 

Ενεργειακό Μέλλον του Πλανήτη (World Future Energy Summit - WFES) και της 

∆ιεθνούς Έκθεσης για το Περιβάλλον και την Ενέργεια που πραγµατοποιήθηκαν, 

ταυτόχρονα, στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο του Αµπου Ντάµπι – ADNEC. 

 Στην τελετή έναρξης απηύθυνε χαιρετισµό ο Εµιρατινός Υπουργός 

Περιβάλλοντος και Υδάτων, Dr. Rashid Ahmed Bin Fahad και ακολούθησαν οι 

κεντρικοί οµιλητές µε πρώτο τον Έλληνα Προέδρο της ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολο 

Παπούλια, ενώ στη συνέχεια έλαβαν το λόγο ο Πρόεδρος των Μαλδίβων, Mohamed 

Nasheed, ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Recep Tayyip Erdogan, ο ∆ιάδοχος της 

Ισπανίας, Felipe De Brbon Y Grecia, ο Πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Dato Sri Mohd 

Najib Tun Abdul Razak και ο ∆ιάδοχος της ∆ανίας, Frederik Andre Henrik Christian. 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν 3.000 διεθνείς προσωπικότητες από 130 χώρες, 

συµπεριλαµβανοµένης 11µελούς Ελληνικής αποστολής και µελών της Ελληνικής 

Πρεσβείας στα ΗΑΕ.  

 Τα θέµατα που απασχόλησαν την τετραήµερη ∆ιάσκεψη αφορούσαν τις µεθόδους 

αντιµετώπισης των ολοένα αυξανόµενων ενεργειακών αναγκών παγκοσµίως και την 

ενεργειακή υποδοµή που απαιτείται προκειµένου να επιτευχθεί βιώσιµη ανάπτυξη µε 

παράλληλες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι 200 και πλέον οµιλητές 

αναφέρθηκαν, επίσης, στα αποτελέσµατα της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για την 

Κλιµατική Αλλαγή στην Κοπεγχάγη, τις επενδυτικές προοπτικές, τις τεχνολογικές 

εξελίξεις, τον αναδυόµενο τοµέα ∆έσµευσης και Αποθήκευσης Άνθρακα (CCS) και τη 

«βιώσιµη αρχιτεκτονική».  

 Στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο του Αµπου Ντάµπι, παράλληλα µε τη ∆ιάσκεψη, 

πραγµατοποιήθηκε και η ∆ιεθνής Έκθεση για το περιβάλλον  και την ενέργεια. Στην 

έκθεση συµµετείχαν 600 εκθέτες από 50 χώρες, αριθµός διπλάσιος σε σχέση µε το 
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προηγούµενο έτος, σε ένα χώρο 40.000 τ.µ. Από ελληνικής πλευράς συµµετείχε, για 

πρώτη φορά, ο Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ) µε εθνικό περίπτερο έκτασης 

130 τ.µ. στο οποίο πήραν µέρος 10 ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούµενες στον τοµέα 

των ΑΠΕ. Το ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκε ο  Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, κ. 

Κάρολος Παπούλιας και συνοµίλησε µε τους Έλληνες εκθέτες υπογραµµίζοντας τις 

εξαιρετικές δυνατότητες και προοπτικές που παρουσιάζει ο εν λόγω τοµέας, γεγονός που 

επιβεβαιώθηκε άλλωστε και από τα θετικά σχόλια των εκθετών για τα αποτελέσµατα των 

επαφών τους την τελευταία ηµέρα της έκθεσης.  

 Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της ∆ιάσκεψης πραγµατοποιήθηκαν Στρογγυλές 

Τράπεζες (Roundtables) για εξειδικευµένα περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέµατα, στις 

οποίες από Ελληνικής πλευράς συµµετείχε η κα ∆. Πραγάλου, εκπρόσωπος του 

Οργανισµού «Invest in Greece Agency» µε θέµα τις πράσινες επενδύσεις (Invest in 

Green).  

 Στο περιθώριο της ∆ιάσκεψης, η διοργανώτρια εµιρατινή κρατική εταιρεία 

«Masdar» που έχει αναλάβει την κατασκευή της πράσινης πόλης πρότυπο στο Αµπου 

Ντάµπι (µηδενικού άνθρακα, µηδενικών απορριµµάτων, κόστους $22 δις), ανακοίνωσε 

τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά µε τις δραστηριότητες της, τα επενδυτικά της σχέδια 

καθώς και µελλοντικές της συνεργασίες. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε εκπρόσωπό 

της, ήδη πάνω από 50 εταιρείες του τοµέα των ΑΠΕ έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν 

στην Masdar City (ελεύθερη ζώνη εµπορίου), ενώ αναµένονται 70 ακόµη εταιρείες εντός 

του 2010. Επίσης, υπεγράφησαν οι ακόλουθες συµφωνίες: 

- Μνηµόνιο Συνεργασίας  (MoU) µε το Υπουργείο Ενέργειας της Περιφέρειας Al 

Berta του Καναδά στον τοµέα ∆έσµευσης και Αποθήκευσης Άνθρακα (CCS), καθώς 

η Masdar  σχεδιάζει να αναπτύξει το πλέον φιλόδοξο πρόγραµµα στον εν λόγω 

τοµέα. 

- Συµφωνία µε την Αιγυπτιακή εταιρεία Sugar and Integrated Industries Company 

(ESIIC) για τη χρήση φυσικού αερίου αντί πετρελαίου, µε στόχο τη µείωση των 

εκποµπών ρύπων.  

- Επένδυση ύψους $50 εκατ. της Siemens Venture Capital (SVC) στο χρηµατοδοτικό 

Ταµείο «Deutsche Bank - Masdar Clean Tech Fund». Σηµειώνεται ότι η Siemens 

αποτελεί τεχνικό σύµβουλο και παράλληλα στρατηγικό επενδυτή της Masdar City. 

 Θα πρέπει να σηµειωθεί, επίσης, ότι ένα από τα σηµαντικά θέµατα που 

ανακοίνωσε η Masdar, ήταν και η ενδεχόµενη αναθεώρηση του επενδυτικού της σχεδίου 
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στη Γερµανία εξαιτίας κατάργησης των επιχορηγήσεων στον τοµέα της ηλιακής 

ενέργειας και µεταφορά της επένδυσης σε άλλη χώρα. 

 Στο πλαίσιο της ∆ιάσκεψης, πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση για την απονοµή του 

βραβείου «Zayed Future Energy Prize», µε χρηµατική αµοιβή ύψους 1,5 εκατ. δολ. 

ΗΠΑ, στην εταιρεία TOYOTA για τη δηµιουργία του πλέον αποδοτικού συστήµατος 

εξοικονόµησης ενέργειας µε την κατασκευή και προώθηση στην αγορά του υβριδικού 

οχήµατος  Toyota Prius. Επίσης, χρηµατική αµοιβή ύψους $700.000 χορηγήθηκε σε δύο 

στελέχη των εταιρειών Suntech Power Holdings Co Ltd και International Development 

Enterprises India (IDEI), για τη συνδροµή τους στον τοµέα των ΑΠΕ. 

 Η τετραήµερη ∆ιάσκεψη, η οποία συγκέντρωσε 23.000 επισκέπτες (25% 

περισσότεροι από το 2009), έκλεισε µε τις οµιλίες του Προέδρου της Ισλανδίας, κ. 

Olafur Ragnar Grimsson και του Πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό ενθαρρύνοντας τις 

χώρες να συνεχίσουν να επενδύουν στις ΑΠΕ, οι οποίες σηµειωτέον δεν αποτελούν 

ενέργεια του µέλλοντος αλλά πλέον του παρόντος, µε στόχο την αντιµετώπιση της 

κλιµατικής αλλαγής, καθώς η παραγωγή «καθαρής» ενέργειας προσδίδει σε κάθε χώρα 

στρατηγικό πλεονέκτηµα και συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη.  
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