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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΑ Η.Α.Ε. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 
 

5
η
 ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για το Ενεργειακό Μέλλον του Πλανήτη  

(Abu Dhabi, 16-19/1/2012) 

            

Πραγµατοποιήθηκε από 16-19/1 η τετραήµερη ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη «World Future Energy 

Summit 2012» καθώς και η διεθνής εµπορική έκθεση για το περιβάλλον και τις 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Oι δύο παράλληλες εκδηλώσεις διοργανώθηκαν για 5
η
 

συνεχή χρονιά στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο του Abu Dhabi, υπό την αιγίδα του 

∆ιαδόχου του Abu Dhabi, Σεΐχη Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ο οποίος κήρυξε την 

έναρξη των εργασιών της ∆ιάσκεψης, παρουσία διεθνών προσωπικοτήτων, 

πρωθυπουργών, υπουργών, καθώς και εκπροσώπων τόσο της ακαδηµαϊκής κοινότητας 

όσο και του επιχειρηµατικού κόσµου (http://www.worldfutureenergysummit.com/ )  

 

 Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε συνολικά 26.000 επισκέπτες, ενώ στην 

έκθεση συµµετείχαν 650 οργανισµοί, µεταξύ των οποίων και η ελληνικών συµφερόντων 

εταιρεία «Build – IT», ενώ πολυπληθής ήταν η συµµετοχή εταιρειών από την Κίνα, το 

Ην. Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Κίνα. Πέραν της εµπορικής έκθεσης, στο 

περιθώριο της ∆ιάσκεψης πραγµατοποιήθηκαν οι κάτωθι εκδηλώσεις: 

 

1. Παράλληλες συνεδριάσεις οµάδων εργασίας υπό τους αντίστοιχους τίτλους:  

- Technology Leaders in Future Energy – Insights from the innovators 

- Insights from the entrepreneurs 

- Innovation in Solar Technologies 

- What‘s Next for Carbon Capture & Storage 

- Energy Storage – Technical Challenges: Market Opportunities 

- The Role of Nuclear Energy in a Sustainable Energy Future 

- Bioenergy: Biomass for Power Generation 

- Digital Energy: Smart Infrastructure 

 

2. Στρογγυλές τράπεζες (round tables) µε τη συµµετοχή διεθνών προσωπικοτήτων 

από κρατικούς φορείς, ερευνητικά ινστιτούτα και επιχειρήσεις. 

 

3. Η πρωτοβουλία Project Village, στο πλαίσιο της οποίας πραγµατοποιήθηκαν, για 

δεύτερη συνεχή χρονιά, παρουσιάσεις συγκεκριµένων έργων, τεχνολογιών και 

επενδυτικών σχεδίων, µε στόχο την απευθείας επαφή των εµπνευστών των έργων 

µε πιθανούς επενδυτές.  

 

4. Η πρωτοβουλία «Innovate @ WFES» κατά την οποία, για πρώτη φορά, σε ειδικά 

διαµορφωµένο χώρο (Innovation Zone) συµµετείχαν επιλεγµένες εταιρείες 

δραστηριοποιούµενες στην ανάπτυξη νέων, καινοτόµων τεχνολογιών και 

υπηρεσιών στους τοµείς του περιβάλλοντος και της καθαρής ενέργειας.  
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 Επίσης, κατά τη διάρκεια της ∆ιάσκεψης, στις 17/1, στον ίδιο χώρο 

φιλοξενήθηκε, όπως και πέρυσι, συνάντηση του ∆ικτύου Καθαρής Ενέργειας ΕΕ – ΣΣΚ 

(EU – GCC Clean Energy Network), υπό το συντονισµό του Έλληνα καθηγητή του 

ΕΜΠ, κ. Ι. Ψαρρά και σε συνεργασία µε την κρατική εταιρεία ΑΠΕ του Abu Dhabi, 

Masdar.  

 

 Στο πλαίσιο της ∆ιάσκεψης ανακοινώθηκαν συνεργασίες και έργα οργανισµών µε 

αντικείµενο το περιβάλλον και τις ΑΠΕ, µεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα: 

 

- Συνεργασία της Masdar µε το ∆ιεθνή Οργανισµό Υδάτων (International Water 

Association) για τη διοργάνωση, το 2013, ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης αφιερωµένης 

αποκλειστικά στη διαχείριση υδάτων (International Water Summit). 

- Υπογραφή συµφωνίας µεταξύ της Masdar και της Σκοτίας για τη συνεργασία 

στην ανάπτυξη έργων καθαρής ενέργειας, όπως επενδύσεις στον τοµέα της 

αιολικής ενέργειας, της δέσµευσης και αποθήκευσης άνθρακα, της έρευνας σε 

ΑΠΕ. 

- Υπογραφή Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Madar και της κυβέρνησης της 

Τόνγκα για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου δυναµικότητας 500 KW στο 

νησί Vava’u και το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί από το κρατικό αναπτυξιακό ταµείο 

Abu Dhabi Fund for Development (ADFD). 

- Παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου της κυβέρνησης του Dubai για την 

κατασκευή γιγαντιαίου ηλιακού πάρκου δυναµικότητας 1.000MW και συνολικού 

προϋπολογισµού 3,2 δις δολ. ΗΠΑ   

 

 Στο περιθώριο της ∆ιάσκεψης πραγµατοποιήθηκε, όπως και πέρυσι, εκδήλωση 

για την απονοµή του βραβείου «Zayed Future Energy Prize». Φέτος το εν λόγω βραβείο, 

στην κατηγορία µικροµεσαίων επιχειρήσεων και ΜΚΟ απενεµήθη στο πρόγραµµα του 

Ηνωµένου Βασιλείου «Carbon Disclosure Project» (1,5 εκατ. δολ.), στην ινδική εταιρεία 

Orb Energy (1 εκατ. δολ.) και στον αµερικανικό οργανισµό «Environmental Defence 

Fund» (500.000 δολ.). Επίσης, χρηµατική αµοιβή ύψους 500.000 δολ. χορηγήθηκε στον 

Dr. Ashok Gadgil,  για το ανθρωπιστικό του έργο στο Νταρφούρ, προσφέροντας 

ηλεκτρικές συσκευές µαγειρικής χαµηλής ενέργειας, γνωστές και ως «Berkeley – 

Darfour Stoves». 

 

Ντουµπάι, 22/1/2012 

 


