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Στην υπογραφή Μνημονίου Αναπτυξιακής Συνεργασίας

(Memorandum of Understanding/MoU) στον τομέα της ενέργειας

πρόκειται να προχωρήσουν το Υπουργείο Εξωτερικών (Υπηρεσία

Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας/Hellenic Aid) και ο

Οργανισμός Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID). Η συνεργασία

αφορά στην επιτάχυνση των επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

(ΑΠΕ) και Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) σε χώρες-μέλη της Ενεργειακής

Κοινότητας: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Κροατία, Μαυροβούνιο,

Μολδαβία, Ουκρανία, ΠΓΔΜ, Σερβία. Ο συνολικός προϋπολογισμός του

έργου ανέρχεται σε 8 εκ. € και οι προτεινόμενοι φορείς για την υλοποίησή

του είναι, εκ μέρους της αμερικανικής πλευράς, η International

Resources Group (IRG), και της ελληνικής, το Κέντρο Ανανεώσιμων

Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), με καταμερισμό κόστους 50% και 50%

αντίστοιχα.

Η εναρκτήρια συνάντηση για την παρουσίαση του έργου θα

πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 19 – 20 Μαΐου 2008, με τη συμμετοχή

εκπροσώπων  των χωρών στις οποίες θα υλοποιηθεί το έργο,  των

ελληνικών Υπουργείων Εξωτερικών και Ανάπτυξης και του USAID.

Η επίσημη υποδοχή των προσκεκλημένων θα πραγματοποιηθεί στις

19 Μαΐου και ώρα 8 μ.μ., από τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών

Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου



Εξωτερικών κ. Θ. Σκυλακάκη και την Ειδική Γραμματέα Διεθνούς

Ενεργειακής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης κα Ε. Λοβέρδου και τον

κ. Robert Ichord, Επικεφαλής του τομέα Ενέργειας για την Ευρώπη και

την Ευρασία του Οργανισμού Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπογραφεί η συμφωνία τεχνικής

συνεργασίας μεταξύ του ΚΑΠΕ και του IRG.

Στο πρόγραμμα δράσης του έργου προβλέπονται 4 άξονες:

o Αξιολόγηση δυναμικού ΑΠΕ και πρόταση βιώσιμων έργων,

o Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) σε δημόσια κτίρια και κατοικίες,

o Ενσωμάτωση ΑΠΕ και ΕΞΕ στο μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό,

o Τεχνική υποστήριξη και μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα ΑΠΕ και

ΕΞΕ.

Εκτιμάται ότι με την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν εντοπιστεί

επενδυτικές ευκαιρίες για αιολικά πάρκα, έργα μικρών υδροηλεκτρικών και

βιομάζας, ισχύος περίπου 5.000 MW, που αντιστοιχούν σε επενδύσεις της

τάξης των 6  δις €.  Αντίστοιχα,  θα έχουν εντοπιστεί επιχειρηματικές

ευκαιρίες στον τομέα της ΕΞΕ σε κτίρια,  για μονωτικά υλικά,  ενεργειακά

αποδοτικά κουφώματα, ηλιακά θερμικά συστήματα κ.λπ., που θα

ενισχυθούν με πιλοτικές εγκαταστάσεις 2.000 τ.μ. ηλιακών συλλεκτών και

4.000 τ.μ. εξωτερικής θερμομόνωσης. Υπογραμμίζεται ότι πρόκειται για

σημαντικότατο έργο αναπτυξιακού χαρακτήρα το οποίο θα συμβάλει στην

ενίσχυση των οικονομιών των χωρών της περιοχής προωθώντας ένα

μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης.
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