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Αθήνα, Πέμπτη 8/7/2021
Με στόχο να εργασθούν από κοινού, εντός ενός δυναμικού πλαισίου, για τη δημιουργία
και τη μετάδοση γνώσεων, εξειδικεύσεων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων, πάντα υπό την
προοπτική της κλιματικής ουδετερότητας και αειφορίας, ο Πρόεδρος του Κέντρου
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας-ΚΑΠΕ Δρ Σπυρίδων Οικονόμου και ο
Πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης -ΕΑΕ κ. Λεωνίδας-Φοίβος Κόσκος υπέγραψαν,
την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021, Μνημόνιο Συνεργασίας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα και οι Η.Π.Α. είναι προσηλωμένες στον στόχο
αποσύνδεσης της οικονομικής ανάπτυξής τους από την αυξημένη χρήση πρώτων υλών και
ενέργειας, με προοπτική την κλιματική ουδετερότητά τους έως το 2050.
Η μετάβαση σε μια ουδέτερη για το κλίμα κοινωνία είναι επείγουσα πρόκληση αλλά και
ευκαιρία για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος, όπου όλοι οι κοινωνικοί εταίροι
σε κάθε οικονομικό τομέα έχουν να διαδραματίσουν συνεργατικά έναν σημαντικό ρόλο από τον τομέα της ενέργειας έως τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τα κτήρια, τη γεωργία και
τον χρηματοδοτικό τομέα.
Για την επίτευξη του προαναφερόμενου στόχου, απαιτούνται πολιτικές και μέτρα που
μεταβάλλουν τον τρόπο λειτουργίας του συνόλου της ενεργειακής αγοράς, αλλά και
εξειδικευμένοι εργαζόμενοι με κατάλληλη εκπαίδευση στους ακρογωνιαίους λίθους της
ενεργειακής μετάβασης και κυκλικής οικονομίας: την εξοικονόμηση ενέργειας, τις
αειφόρες τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και τη χρήση καυσίμων με
μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Το Μνημόνιο Συνεργασίας ΚΑΠΕ - ΕΑΕ έρχεται να υποβοηθήσει την εκπλήρωση των
περιβαλλοντικών/αναπτυξιακών/κοινωνικών στόχων που υπαγορεύει η απαίτηση της
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κλιματικής ουδετερότητας με τη σύμπραξη ενός ερευνητικού/τεχνολογικού κέντρου για
τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την Ορθολογική Χρήση Ενέργειας και την Εξοικονόμηση
Ενέργειας, όπως το ΚΑΠΕ και της ΕΑΕ, η οποία αποτελεί πολιτιστικό και ευρύτερα
εκπαιδευτικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που προάγει την κοινωνία των πολιτών τις
τέχνες, τον πολιτισμό, τις επιστήμες την εκπαίδευση και κατάρτιση.
Μεταξύ άλλων σκοπών που θα συμπεριληφθούν με την εξέλιξη και ωρίμανση της
στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, αναφέρονται η ευρύτερη ενημέρωση
του κοινού σε θέματα που προάγουν δράσεις στην προοπτική της κλιματικής
ουδετερότητας και αειφορίας, ανάπτυξης των ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας και η από
κοινού διεκδίκηση συμμετοχής σε διεθνείς δράσεις και συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα για την ανάπτυξη καινοτομιών στους τομείς αυτούς.
Κατά την υπογραφή του Μνημονίου ο κ. Σπυρίδων Οικονόμου δήλωσε ιδιαίτερα
ικανοποιημένος για την έναρξη συνεργασίας του ΚΑΠΕ με την ΕΑΕ, η οποία διαθέτει
πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητα, ώστε από

κοινού να

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση φλεγόντων ζητημάτων της εποχής μας, που αγγίζουν το
σύνολο της οικονομίας και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Πρόκειται για τα ζητήματα που
προβάλλονται από την πράσινη συμφωνία και αφορούν στο κτίσιμο της νέας οικονομίας,
μιας οικονομίας χωρίς άνθρακα.
Ο Πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης -ΕΑΕ κ. Λεωνίδας-Φοίβος Κόσκος δήλωσε:
«Η ΕΑΕ ήδη από την ίδρυσή της έχει αφιερώσει εντατικές προσπάθειες στην
πληροφόρηση και την επιμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας πάνω σε θέματα που
αφορούν την κοινωνία των πολιτών τις τέχνες, τον πολιτισμό, τις επιστήμες την

εκπαίδευση και κατάρτιση. Επίσης έχει σχεδιάσει κα πραγματοποιήσει σειρά
εξειδικευμένων δράσεων στους τομείς αυτούς. Η συνεργασία με το ΚΑΠΕ θα μας δώσει
την ευκαιρία να συνεισφέρουμε στην υποστήριξη της κλιματικής ουδετερότητας και
αειφoρίας και επομένως να συμβάλουμε στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων
μας».
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