
________________________________________________ 
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: https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/829 

 

 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ Η.Α.Ε 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 

  

 

  

  

 

  

 

 

Ντουμπάι, 23 Σεπτεμβρίου 2021 

 

   Έκθεση & Συνέδριο GasTech, Ντουμπάι (21-23/9/2021)  

 

Πραγματοποιήθηκε μεταξύ 21-23 Σεπτεμβρίου στον εκθεσιακό χώρο του Dubai World Trade Centre, 

η Έκθεση και Στρατηγικό Συνέδριο GasTech 2021 των κλάδων ενέργειας, φυσικού αερίου, υγροποιημένου 

φυσικού αερίου (LNG), καυσίμου υδρογόνου, με τη συμμετοχή 250 περίπου εκθετών και υψηλόβαθμων 

αξιωματούχων από πολλές χώρες, οι οποίοι συμμετείχαν ως ομιλητές σε πάνελ και ειδικές εκδηλώσεις. Την 

Έκθεση διοργάνωσε ο εδρεύων στο Ντουμπάι, με έντονη διεθνή παρουσία στον χώρο των εμπορικών 

εκθέσεων και συνεδρίων, Όμιλος DMG Events και το επίπεδο επισκεψιμότητας αυτής εκτιμάται από τους 

διοργανωτές σε περίπου 15.000 άτομα. 

Από ελληνικής πλευράς, συμμετείχε μία εταιρεία ως εκθέτης (Κατράδης Σχοινιά Ναυτιλίας ΑΒΕΕ), 

ενώ, μεταξύ άλλων,  ως ομιλητές σε θεματικό panel συμμετείχαν η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, κα 

Galli και ο κ. Μαρούλης, υψηλόβαθμο στέλεχος του ΔΕΣΦΑ. 

Ο Σεΐχης Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Διάδοχος του Ντουμπάι και Πρόεδρος 

του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Εμιράτου, εγκαινίασε την Έκθεση. 

Κατά την εναρκτήρια ομιλία της Gastech 2021, ο  Δρ. Sultan Al Jaber, Υπουργός Βιομηχανίας και 

Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ και Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Αμπού 

Ντάμπι (ADNOC), σε διαδικτυακό χαιρετισμό του τόνισε τον ηγετικό ρόλο των Ηνωμένων Αραβικών 

Εμιράτων στην αγορά φυσικού αερίου και υπογράμμισε ότι η επίτευξη αυτάρκειας της χώρας σε φυσικό αέριο 

θα υποστηρίξει το όραμα της χώρας για οικονομική ανάπτυξη, όπως πρόσφατα καθορίστηκε από την 

εμιρατινή Κυβέρνηση στο πλαίσιο σειράς πρωτοβουλιών με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση και επιτάχυνση 

των αναπτυξιακών προοπτικών των ΗΑΕ. Δρ. Al Jaber τόνισε εξάλλου επιδίωξη των ΗΑΕ όπως αποκτήσουν 

ηγετική θέση σε διεθνές επίπεδο στην παραγωγή και την αγορά «μπλε» υδρογόνου.   

Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο τρέχοντος έτους εγκαινιάστηκε πρωτοβουλία ‘Abu Dhabi Hydrogen 

Alliance’ από το επενδυτικό ταμείο Mubadala, τον κρατικό βιομηχανικό - επενδυτικό όμιλο ADQ (πρώην Abu 

Dhabi Developmental Holding Company) και την ADNOC, με στόχο να αναδειχθεί το Abu Dhabi σε 

κυρίαρχο διεθνή προμηθευτή καυσίμου υδρογόνου χαμηλού αποτυπώματος σε άνθρακα, με ιδιαίτερη έμφαση 

στην εξαγωγή υδρογόνου σε αναπτυσσόμενες ξένες αγορές.    

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν το πάνελ για το ρόλο του φυσικού αερίου στην ενεργειακή μετάβαση, 

καθώς συμμετείχαν Υπουργοί και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τα ΗΑΕ, διεθνείς οργανισμούς και χώρες 

που διαθέτουν ή προσβλέπουν σε ενεργειακές συνεργασίες με τα ΗΑΕ, μεταξύ των οποίων ο Suhail Al 

Mazrouei, Υπουργός Ενέργειας και Υποδομών των ΗΑΕ., ο Saad Al-Kaabi, Υπουργός Επικρατείας του 

Κατάρ για την Ενέργεια και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Qatar Petroleum, ο Δρ. Alparslan 

Bayraktar, Υφυπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, ο Arifin Tasrif, Υπουργός Ενέργειας και 

Ορυκτών Πόρων της Ινδονησίας, καθώς και ο Mohammad Barkindo Sanusi, Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΚ. 
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