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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 
 

 4
η
 ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για το Ενεργειακό Μέλλον του Πλανήτη - WFES 

(Abu Dhabi, 17-20/1/2011) 

 
 Πραγµατοποιήθηκε από 17- 20/1/2011 η τετραήµερη ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη World Future 

Energy Summit 2011 (WFES)καθώς και οι δύο διεθνείς εµπορικές εκθέσεις για την ενέργεια και 

το περιβάλλον που  λαµβάνουν χώρα κάθε χρόνο παράλληλα µε τις εργασίες της εν λόγω 

∆ιάσκεψης στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο του Abu Dhabi.  

 

 Στη φετινή διοργάνωση, η οποία πλέον έχει καταστεί µία από τις σηµαντικότερες 

πλατφόρµες συνοµιλιών του διεθνούς πολιτικού, επιχειρηµατικού και ακαδηµαϊκού κόσµου µε 

αντικείµενο τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και τη βιώσιµη 

ανάπτυξη, συµµετείχαν 3.000 άτοµα, 33 επίσηµες εθνικές αντιπροσωπείες και 600 εκθέτες από 

40 χώρες, ενώ συγκέντρωσε 24.760 επισκέπτες από 148 χώρες. Ιδιαιτέρως σηµαντικές διεθνείς 

προσωπικότητες ανταποκρίθηκαν και φέτος στην πρόσκληση των διοργανωτών να 

συµµετάσχουν στη ∆ιάσκεψη που τελεί υπό την αιγίδα του ∆ιαδόχου του Abu Dhabi, Σεΐχη 

Mohammed bin Zayed Al Nayan. 

 

 Στο περιθώριο της ∆ιάσκεψης πραγµατοποιήθηκαν οι κάτωθι εκδηλώσεις: 

- Τέσσερα διαφορετικά fora υπό τους αντίστοιχους τίτλους:  

α) Strategy and Policy Forum, µε τη συµµετοχή των αρµοδίων Υπουργών για 

ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέµατα από διάφορες χώρες, 

β) Business Forum, µε την συµµετοχή υψηλόβαθµων στελεχών σηµαντικών εταιρειών 

του τοµέα των ΑΠΕ, 

γ) Technology Forum, σχετικά µε τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις γύρω από τις 

ΑΠΕ, 

δ) Finance and Investment Forum, µε τη συµµετοχή των επικεφαλής διεθνών 

χρηµατοδοτικών  και επενδυτικών οργανισµών και αντικείµενο τις σύγχρονες 

προκλήσεις της διεθνούς οικονοµικής κρίσης και τα εργαλεία χρηµατοδότησης των  

ΑΠΕ. 

- ∆ύο διεθνείς εµπορικές εκθέσεις (Energy Exhibition, Environment Exhibition) σε χώρο 

συνολικής έκτασης 40.000 τ.µ. 
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- Πλέον των 90 στρογγυλών τραπεζών (round tables) µε τη συµµετοχή διεθνών 

προσωπικοτήτων από κρατικούς φορείς, ερευνητικά ινστιτούτα και σηµαντικές 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και 

των σχετικών τεχνολογιών.  

 

- Η πρωτοβουλία Project Village, όπου σε συνεργασία µε την Ernst & Young και την 

Bloomberg New Energy Finance, για πρώτη φορά, συγκεντρώθηκαν σε ειδικά 

διαµορφωµένο χώρο περίπτερα που αφορούσαν συγκεκριµένα έργα, τεχνολογίες και 

επενδυτικά σχέδια, ενώ παράλληλα πραγµατοποιήθηκαν σχετικές παρουσιάσεις, 

διευκολύνοντας έτσι οι διοργανωτές την απευθείας επαφή των εµπνευστών των έργων µε 

πιθανούς επενδυτές.  

  

 Επίσης, κατά τη διάρκεια της ∆ιάσκεψης, στις 18/1/2011, στον ίδιο χώρο φιλοξενήθηκε 

συνάντηση του ∆ικτύου Καθαρής Ενέργειας ΕΕ – ΣΣΚ (EU – GCC Clean Energy Network), 

στην οποία συµµετείχαν από ελληνικής πλευράς o καθηγητής του ΕΜΠ, κ. Ι. Ψαρράς, ο ∆/ντής 

Ερευνών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ), κ. 

Ν. Κούκουζας και ο καθηγητής του ΕΜΠ κ. Ι.Ε. Σαµουηλίδης. Επίσης, συµµετείχαν ο 

επικεφαλής της Γενικής ∆/νσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ι. Σαµουηλίδης και ο 

Έλληνας καθηγητής του Ινστιτούτου Ερευνών και Τεχνολογίας της Masdar, κ. Σγ. Σγουρίδης. 

Αντικείµενο της συνάντησης ήταν η διακρατική συνεργασία των αρµοδίων φορέων σε θέµατα 

ενέργειας και περιβάλλοντος, οι εξελίξεις γύρω από τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας καθώς 

και το ζήτηµα της χρηµατοδότησης αυτών των τεχνολογιών.  

 

 Σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του συνόλου των ως άνω εκδηλώσεων, ιδιαίτερη 

έµφαση δόθηκε στον ολοένα αυξανόµενο ρόλο των ΗΑΕ και ιδιαιτέρως του εµιράτου του Abu 

Dhabi στις εξελίξεις του τοµέα των ΑΠΕ. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στο πλαίσιο των δύο 

εµπορικών εκθέσεων έγινε παρουσίαση σηµαντικών έργων της περιφερειακής αρχής του 

Εµιράτου που αφορούν τις ΑΠΕ και το περιβάλλον, το νέο θεσµικό πλαίσιο για τις κατασκευές, 

καθώς και της προόδου των προγραµµάτων της κρατικής εταιρείας ΑΠΕ, MASDAR που έχει 

αναλάβει την κατασκευή της οµώνυµης «πράσινης» πόλης, αλλά έχει, επίσης, προβεί σε 

σηµαντικά επενδυτικά σχέδια σε άλλες χώρες, όπως την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών µονάδων 

στη Γερµανία και το Μαρόκο καθώς και την κατασκευή αιολικών πάρκων στη Μ. Βρετανία και 

την Ισπανία. 

 

 Εν γένει, το σύνολο των συµµετεχόντων χωρών στη ∆ιάσκεψη καθώς και στο εκθεσιακό 

κοµµάτι της διοργάνωσης, προέβαλαν την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε κάθε µία από αυτές  

στον τοµέα των ΑΠΕ και των «πράσινων» τεχνολογιών, τα καινοτόµα προϊόντα τους, το έργο 
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των κρατικών και ιδιωτικών ερευνητικών ινστιτούτων και τις αντίστοιχες επενδυτικές ευκαιρίες. 

Σε αυτό το σηµείο επισηµαίνουµε την εντυπωσιακή παρουσία των εθνικών περιπτέρων της 

Κίνας, της Ιαπωνίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας, της Ιταλίας και 

της Πορτογαλίας µε τη συµµετοχή πολυάριθµων κρατικών και ιδιωτικών φορέων από τις εν 

λόγω χώρες. 

 

 Επίσης, στο περιθώριο της ∆ιάσκεψης πραγµατοποιήθηκε, όπως και πέρυσι, εκδήλωση 

για την απονοµή του βραβείου «Zayed Future Energy Prize» και της αντίστοιχης χρηµατικής 

αµοιβής ύψους 1,5 εκατ. δολ. ΗΠΑ. Φέτος το εν λόγω βραβείο απενεµήθη στη ∆ανέζικη 

εταιρεία κατασκευής ανεµογεννητριών, Vestas, σε αναγνώριση της συνεισφοράς της στον τοµέα 

της αιολικής ενέργειας. Επίσης, χρηµατική αµοιβή ύψους 350.000 δολ. ΗΠΑ χορηγήθηκε στον 

κ. Armory Lovins, Πρόεδρο του αµερικάνικου µη κερδοσκοπικού οργανισµού Rocky Mountain 

για τη συµβολή του στην έρευνα γύρω από το σχεδιασµό ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων και 

οχηµάτων, καθώς και στην αµερικάνικη επενδυτική εταιρεία Ε+Co, η οποία υποστηρίζει 

επιχειρήσεις καθαρής ενέργειας στις αναπτυσσόµενες χώρες.  

 

 Τέλος, υπενθυµίζεται ότι ενώ φέτος η Χώρα µας δε συµµετείχε στη ∆ιάσκεψη, πέρυσι 

συµµετείχαµε µε εθνική αντιπροσωπεία και επικεφαλής τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, κ. 

Κάρολο Παπούλια, ενώ παράλληλα ο Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ) συµµετείχε µε 

εθνικό περίπτερο στο οποίο πήραν µέρος 10 ελληνικές εταιρείες.  

Ντουµπάι, Ιανουάριος 2010 

 


