
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Το ΚΑΠΕ αναλαμβάνει την ευρωπαϊκή τεχνική βοήθεια 

 για την Αλγερία 
 

Πικέρμι , 10 Ιανουαρίου 2019 
 

Σημαντική επιτυχία του ΚΑΠΕ, καθώς κέρδισε, πρόσφατα, μετά από μια πολύ 

απαιτητική ανταγωνιστική διαδικασία, μεγάλο διεθνή διαγωνισμό ευρωπαϊκής 

τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση 

στην Αλγερία, ΕuropeAid /138560/ DH/SER/DZ, συνολικού  προϋπολογισμού 8,2 

εκατομμυρίων ευρώ. 

Το ΚΑΠΕ ανέλαβε την τεχνική βοήθεια προς την Αλγερία σε συνεργασία με τον 

εθνικό φορέα  της Ιταλίας για την ενέργεια, τις νέες τεχνολογίες και την αειφόρο 

ανάπτυξη ENEA, τη διεθνή τεχνική εταιρεία ALLPLAN GmbH, που  εξειδικεύεται σε 

καινοτόμες λύσεις και προϊόντα για κτίρια και τη Βελγική εταιρεία συμβούλων 

διεθνών έργων αναπτυξιακής βοήθειας IBF International Consulting SA.  

Το έργο έχει ως στόχο την παροχή τεχνικής βοήθειας, με υπηρεσίες 

εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, στις αρμόδιες  εθνικές δομές της Αλγερίας, 

σχετικά με:  

1. Στρατηγική για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  και την 

προώθηση της Εξοικονόμησης Ενέργειας.  

2. Θεσμικό  / κανονιστικό πλαίσιο και ειδικές συμβάσεις για την προώθηση 

μεγάλων επενδύσεων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ  

3. Σχεδιασμό και διαχείριση  της ενσωμάτωσης στα ηλεκτρικά δίκτυα αιολικών 

και φωτοβολταϊκών πάρκων ηλεκτροπαραγωγής μεγάλης ισχύος.  

4. Ανάπτυξη της διεσπαρμένης ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ μικρής 

ισχύος και σταθμών συμπαραγωγής.  

5. Κανονιστικό πλαίσιο ενεργειακής αποδοτικότητας καινούργιων κτιρίων και 

θερμομόνωσης υφισταμένων.  

6. Πιστοποίηση και ενεργειακή σήμανση ηλεκτρικών συσκευών 



 

Η ανάληψη του σημαντικού αυτού έργου από το consortium με την συμμετοχή του 

εθνικού φορέα της Ελλάδας για τα θέματα των ΑΠΕ και της ΕΕ στην υλοποίηση 

του, αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία εθνικής εμβέλειας και το έργο δημιουργεί μια 

πρώτη σημαντική ευκαιρία  στρατηγικής συνεργασίας της Ελλάδας με την  

Αλγερία, χώρα με ιδιαίτερη σημασία στο ενεργειακό χάρτη της Ευρωμεσογείου,   

σε θέματα πολιτικής, σχεδιασμού και υλοποίησης έργων ανανεώσιμων πηγών και 

εξοικονόμησης ενέργειας.  

Στα θέματα αυτά η χώρα μας έχει να επιδείξει, μέσω και του ΚΑΠΕ, σημαντική 

τεχνογνωσία, αλλά και καλές πρακτικές, υπάρχουν συνεπώς όλα τα εχέγγυα για 

τη σοβαρή και αξιόπιστη παρουσία ελλήνων εμπειρογνωμόνων, με ρόλο τεχνικού 

συμβούλου, στις εθνικές αρχές της Αλγερίας, ανοίγοντας τον δρόμο για 

ευρύτερες συνεργασίες στον ενεργειακό τομέα.   


