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Σε  δύο μεγάλα αναπτυξιακά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 45 εκ. ευρώ, που 

αφορούν στην υλοποίηση επενδύσεων ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας στην 

Αφρική συμμετέχει το ΚΑΠΕ. Τα έργα εντάσσονται στην πρωτοβουλία των Ηνωμένων 

Εθνών «Αειφόρος Ενέργεια για Όλους (SE4All)» για την προώθηση της οικονομικής 

ανάπτυξης και την προστασία του κλίματος και των οικοσυστημάτων της γης. Η 

πρωτοβουλία SE4All υποστηρίζεται οικονομικά από την ΕΕ και χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο 

Καναδάς, η Ιαπωνία κ.α. και στοχεύει, μέχρι το 2030, να εξασφαλίσει καθολική 

πρόσβαση σε σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες και να διπλασιάσει το ποσοστό 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. 

 

«Η παραγωγή ενέργειας από αειφόρες, βιώσιμες πηγές και ταυτόχρονα η 

εξοικονόμηση ενέργειας δίνουν την δυνατότητα στις χώρες της Αφρικής αλλά και 

συνολικά σε όλο τον υπό ανάπτυξη πλανήτη να αντιμετωπίσουν με επάρκεια και 

αποτελεσματικότητα τα μεγάλα προβλήματα των κοινωνιών τους», ανέφερε σε σχετική 

δήλωση του ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης. «Το ΚΑΠΕ, ως ένας φορέας που έχει 

αποδείξει διαχρονικά την αξιοπιστία του, συμμετέχει εκ μέρους της Ελλάδας και 

αναμένεται να συμβάλει αποτελεσματικά στη διαμόρφωση των μεγάλων επιλογών της 

χώρας μας και ολόκληρης της ΕΕ μπροστά στις ενεργειακές προκλήσεις της επόμενης 

δεκαετίας. Παγκόσμιοι στόχοι παραμένουν πάντα η μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου, η μεγάλη εισαγωγή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό 

ισοζύγιο και η διαμόρφωση μεγάλων αναπτυξιακών προγραμμάτων για εξοικονόμηση 

ενέργειας» συμπλήρωσε ο κ. Μανιάτης.  

Τα έργα στα οποία μετέχει το ΚΑΠΕ καλύπτουν την ανατολική, δυτική, κεντρική και 

νότια Αφρική και χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την ΕΕ, η οποία δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στην υποσαχάρια Αφρική, όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Συγκεκριμένα: 

 

• Το έργο «EU Technical Assistance Facility for the SE4All Initiative- East and 

Southern Africa» έχει προϋπολογισμό 17 εκ ευρώ και διάρκεια 4 χρόνια. 

Επικεφαλής της κοινοπραξίας, που κέρδισε, μετά από διαγωνισμό, αυτό το 

πολύ μεγάλο έργο, είναι η γνωστή και από έργα που έχει υλοποιήσει στην 

Ελλάδα πολυεθνική Βρετανική εταιρεία WS Atkins International Ltd, ενώ 

εκτός από το ΚΑΠΕ συμμετέχουν εταίροι και από  το Βέλγιο, τη Γερμανία, και 

τη Γαλλία. Το πρόγραμμα καλύπτει τις χώρες: Αγκόλα, Μποτσουάνα, 

Κομόρες, Τζιμπουτί, Ερυθραία, Αιθιοπία, Κένυα, Λεσόθο, Μαδαγασκάρη, 



 

Μαλάουι, Μαυρίκιος, Μαγιότ, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Σεϋχέλλες, Σομαλία, 

Νότια Αφρική, Νότιο Σουδάν, Σουδάν, Σουαζιλάνδη, Τανζανία, Ουγκάντα, 

Ζάμπια και Ζιμπάμπουε.  

 

• το έργο «EU Technical Assistance Facility for the -SE4All Initiative - Western 

and Central Africa»  έχει 4ετή διάρκεια και  προϋπολογισμό 28 εκ ευρώ. Η 

κοινοπραξία που ανέλαβε το έργο αποτελείται από 11 εταίρους από 

Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία και 

συντονίζεται από την Βελγική εταιρεία MWH sa/nv. Το πρόγραμμα 

καλύπτει, κυρίως, τις ακόλουθες χώρες: Μπενίν, Μπουρκίνα Φάσο, 

Μπουρούντι, Καμερούν, Πράσινο Ακρωτήριο, Κεντροαφρικανική 

Δημοκρατία, Τσαντ, Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού, Λαϊκή Δημοκρατία του 

Κονγκό, Ισημερινή Γουινέα, Γκαμπόν, Γκάμπια, Γκάνα, Γουινέα, Γουινέα 

Μπισσάου, Λιβερία, Μαλί, Μαυριτανία, Νίγηρας, Νιγηρία, Ρουάντα, Σάο 

Τομέ και Πρίνσιπε, Σενεγάλη, Σιέρα Λεόνε και Τόγκο. 

 

Στο πλαίσιο των έργων  θα υλοποιηθούν στις προαναφερόμενες χώρες δράσεις για: 

• την εφαρμογή κατάλληλων μεταρρυθμίσεων στον ενεργειακό τομέα,  

• τον προσδιορισμό των κατάλληλων επενδύσεων και την υλοποίηση/ κατασκευή 

έργων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας (για τον σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θα διαθέσει συνολικά 400 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Ανάπτυξης), 

• την παροχή τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και κατάρτισης  σχετικά με 

ενεργειακές υπηρεσίες, ενεργειακή πολιτική, ενεργειακή αποδοτικότητα και 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

 

Τη Δευτέρα 10 Μαρτίου διοργανώθηκε από το ΥΠΕΞ & το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο της 

Ελληνικής Προεδρίας, επιχειρηματική συνάντηση για την υποστήριξη και την 

προώθηση των ενεργειακών επενδύσεων στην Αφρική. Στη συνάντηση, όπου 

παρέστησαν εκπρόσωποι της ελληνικής πολιτείας, ανώτεροι αξιωματούχοι της ΕΕ και 

περισσότεροι από 50 εκπρόσωποι εταιρειών και επιχειρήσεων του ενεργειακού χώρου, 

παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης κερδοφόρων επιχειρηματικών δράσεων 

και τα πλέον επιτυχημένα παραδείγματα καλών πρακτικών. 
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