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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΡΩΜΗ 

Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων 
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Αποτελέσµατα Συνόδου Υπουργών Ενέργειας οµάδος G8, Ρώµη - Ιταλία, 24-

25.05.09» 
 

Στο διάστηµα 24-25 Μαΐου τ.έ., πραγµατοποιήθηκε, στη Ρώµη της Ιταλίας, η Σύνοδος των 

Υπουργών Ενέργειας των χωρών της οµάδος G8 που είχε ως θέµα «Πέρα από την κρίση: προς µια 

νέα παγκόσµια τάξη στην ενέργεια». Στις εργασίες συµµετείχαν 23 υπουργοί Ενέργειας, ο 

Ευρωπαίος Επίτροπος για θέµατα ενέργειας, 19 υψηλόβαθµα στελέχη εταιρειών του κλάδου της 

ενέργειας, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισµών. 
 

Η εν λόγω Σύνοδος κινήθηκε γύρω από τρεις άξονες, ήτοι: 

˗ Προσδιορισµός των κοινών στρατηγικών για την αντιµετώπιση της παγκόσµιας κλιµατικής 

αλλαγής. 

˗ Προώθηση των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας για την ασφάλεια και τη βιώσιµη 

ανάπτυξη 

˗ Προσδιορισµός των πρωτοβουλιών εκείνων που θα συµβάλουν στη µείωση της ενεργειακής 

φτώχειας, πρωτίστως στην Αφρική. 

 

Οι εργασίες άνοιξαν µε το επιχειρηµατικό συνέδριο, το οποίο είχε τίτλο «Μεριµνώντας για τις 

ενεργειακές επενδύσεις για την αντιµετώπιση της οικονοµικής και πιστωτικής κρίσης» κατά τη 

διάρκεια του οποίου τέθηκε το θέµα της αναζωογόνησης των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας 

για την αντιµετώπιση της κρίσης, δεδοµένου ότι η παγκόσµια οικονοµική κρίση έχει περιορίσει τις 

πιστώσεις σε προγράµµατα νέων ενεργειών και έχει µειώσει τη ζήτηση για καύσιµα, µε 

αποτέλεσµα απότοµη πτώση, κατά 58%, στις τιµές αργού πετρελαίου. 
 

Κατά τη διάρκεια του διηµέρου υπεγράφη σειρά Κοινών ∆ηλώσεων, ήτοι: 

˗ Κοινή ∆ήλωση των Υπουργών Ενέργειας της οµάδος G8, του Ευρωπαίου Επιτρόπου και 

των Υπουργών Ενέργειας της Αλγερίας, της Αυστραλίας, της Βραζιλίας, της Κίνας, της 

Αιγύπτου, της Ινδίας, της Ινδονησίας, της Κορέας, της Λιβύης, του Μεξικού, της Νιγηρίας, 

της Ρουάντα, της Σαουδικής Αραβίας, της Νοτίου Αφρικής και της Τουρκίας αναφορικά µε 

το παγκόσµιου ενδιαφέροντος θέµα των ενεργειακών επενδύσεων και την εκπόνηση 

προγράµµατος δράσης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των αναπτυσσόµενων χωρών 

στην ενέργεια, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στις χώρες της Αφρικής. 

˗ Κοινή ∆ήλωση των Υπουργών Ενέργειας της οµάδος G8, του Ευρωπαίου Επιτρόπου και 

των Υπουργών Ενέργειας της Βραζιλίας, της Κίνας, της Αιγύπτου, της Ινδίας, της Κορέας, 

του Μεξικού, της Σαουδικής Αραβίας και της Νοτίου Αφρικής, σχετικά µε υιοθέτηση 

ενεργειακών στρατηγικών για την αντιµετώπιση της πρόκλησης της κλιµατικής αλλαγής, 

διασφαλίζοντας την παγκόσµια βιωσιµότητα. 

˗ Κοινή ∆ήλωση των Υπουργών Ενέργειας της οµάδος G8 και του Ευρωπαίου Επιτρόπου µε 

την οποία τίθενται οι βάσεις πάνω στις οποίες θα κινηθεί η Σύνοδος Κορυφής των χωρών 

της οµάδος G8 που θα πραγµατοποιηθεί στη L’Aquila (και όχι στη Maddalena της 

Σαρδηνίας όπως είχε αρχικά προγραµµατισθεί, 8-10 Ιουλίου 2009). 
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Παράλληλα, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Ενέργειας της G8, υπεγράφη και η 

ιδρυτική πράξη του ∆ιεθνούς Συνεταιρισµού για τη Συνεργασία σε θέµατα Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας (International Partnership of Energy Efficiency Cooperation - IPEEC). Το 

καταστατικό του ∆ιεθνούς αυτού Συνεταιρισµού υπεγράφη από τις χώρες της G8 (Γερµανία, 

Καναδάς, ΗΠΑ, Γαλλία, Μ. Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ρωσία), την Ε.Ε., καθώς και τη Βραζιλία, 

την Κίνα, τη Νότια Κορέα και το Μεξικό. Η πρωτοβουλία αυτή, που σκοπό έχει να διευκολύνει τις 

ανταλλαγές και τις δράσεις που συµβάλλουν στην ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας, 

ξεκίνησε το 2008, υπό την ιαπωνική προεδρία της G8. Ο Ιταλός υπουργός Οικονοµικής Ανάπτυξης, 

κ. Claudio Scajola, υπογράµµισε, µετά το τέλος της τελετής υπογραφής, ότι ο IPEEC «θα είναι ο 

κατ' εξοχήν χώρος όπου θα µοιραζόµαστε τις εµπειρίες των χωρών µας σε θέµατα ενεργειακής 

αποδοτικότητας» και πρόσθεσε ότι «οι γενικές κατευθύνσεις προς τις οποίες πρέπει να 

προχωρήσουν οι κυβερνήσεις µας θα πρέπει να στοχεύουν σε τεχνολογίες χαµηλής εκποµπής 

διοξειδίου του άνθρακα, επενδύσεις στους τοµείς των κατασκευών και των µεταφορών, στη 

συλλογή και την αποθήκευση του CO2 και στην ασφαλή χρήση της πυρηνικής ενέργειας». 
 

Αξίζει να σηµειωθεί, επίσης, ότι πριν την έναρξη των εργασιών υπεγράφη συµφωνία µεταξύ της 

Ιταλίας και των ΗΠΑ αναφορικά µε τις τεχνολογίες ‘καθαρού άνθρακα’ και τη δέσµευση του 

διοξειδίου του άνθρακα. 
 

Τέλος, η ιταλική εταιρεία υδρογονανθράκων Enel υπέγραψε Μνηµόνιο Κατανόησης µε την 

αιγυπτιακή Egyptian Electricity Holding Company για την εφαρµογή τεχνολογιών υψηλής 

απόδοσης, στις κεντρικές µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, βελτιστοποιώντας, σύµφωνα 

µε την ανακοίνωση της Enel, τη λειτουργία των µονάδων που χρησιµοποιούν φυσικό αέριο, 

εισάγοντας εξελιγµένα συστήµατα συντήρησης και νέα προγράµµατα κατάρτισης του τεχνικού 

προσωπικού. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Χρύσα Θανασά 

Γραµµατέας Ο.Ε.Υ. Β΄ 


