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Με εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένεται το Συνέδριο για την Αειφόρο Μπλε Οικονομία 
 

 
 
Το διεθνές Συνέδριο για την Αειφόρο Μπλε Οικονομία, το οποίο συγκαλείται από την 26η 
έως την 28η Νοεμβρίου 2018 στο Ναϊρόμπι, είναι το πρώτο σε παγκόσμια κλίμακα με θέμα 
την Μπλε Οικονομία. Κατά τη διάρκειά του, οι συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο θα 
συνομιλήσουν, θα ανταλλάξουν ιδέες και θα χαράξουν κατευθύνσεις για τους τρόπους με 
τους οποίους μπορεί να γίνει η μετάβαση σε μία Μπλε Οικονομία η οποία θα αξιοποιεί:  
 
* Το δυναμικό των ωκεανών, θαλασσών, λιμνών και ποταμών για να βελτιώνει τη ζωή 
όλων μας, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες.  
* Τις σύγχρονες ανακαλύψεις και καινοτομίες, τα επιστημονικά επιτεύγματα και τις 
τελευταίες βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε να επιτευχθεί ευημερία με ταυτόχρονη 
διατήρηση και προστασία των υδάτινων πόρων προς χάριν των μελλοντικών γενεών. 
 
Οι συμμετέχοντες θα προέρχονται από όλα τα κράτη-μέλη του Οργανισμού των Ηνωμένων 
Εθνών, από υπηρεσίες του ΟΗΕ, διεθνείς οργανώσεις και ΜΚΟ, καθώς και από το δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα διαφόρων χωρών, που ασχολούνται με δράσεις σχετικές με τη Μπλε 
Οικονομία.   

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, καθώς και ο τρόπος συμμετοχής σε αυτό, 
παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα του:  

http://www.blueeconomyconference.go.ke/ 

http://www.blueeconomyconference.go.ke/
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Υπεγράφη ο νόμος για την κατανομή των κονδυλίων του Εθνικού Προϋπολογισμού  

 

 
 
Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, υπογράφει τον κρατικό προϋπολογισμό. 
 
Την 1η Ιουλίου 2018 υπεγράφη από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Κένυας, Κύριο Uhuru 
Kenyatta,  ο νόμος για τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 
2018-2019 το οποίο ξεκινά στην Κένυα την 1η Ιουλίου εκάστου έτους. Με βάση την 
κατανομή των κονδυλίων από το συνολικό προϋπολογισμό τα 1,6 τρισεκατομμύρια σελίνια 
(14 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου) δίνονται στην κεντρική Κυβέρνηση και από αυτά θα 
δοθούν 17,2 δισεκατομμύρια σελίνια (148 εκατομμύρια ευρώ περίπου) στις Κομητείες με 
σκοπό τη βελτίωση των δομών υγείας και την κατασκευή νοσηλευτικών μονάδων, την 
ίδρυση πολυτεχνικών σχολών για νέους, και την κατασκευή δημοσίων κτηρίων. Ο φετινός 
προϋπολογισμός στοχεύει στην επιτυχία του νέου πενταετούς αναπτυξιακού 
προγράμματος της χώρας το οποίο έχει ως κεντρικούς του άξονες την εκβιομηχάνιση, τη 
γεωργία, την υγεία και τη στέγαση. 
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Μεγάλη ώθηση στην ηλεκτροπαραγωγή με αιολική ενέργεια 
 
Αναμένεται να δοθεί μεγάλη ώθηση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την 
αιολική ενέργεια ως συνέπεια του σχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών της Κένυας να 
εξαιρεθεί από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (φπα) κάθε είδους εξοπλισμός που 
σχετίζεται με την ανάπτυξη του υποτομέα αυτού των ΑΠΕ και την ηλεκτροπαραγωγή. Έως 
τώρα εξαιρούνταν από τον φπα μόνον ο εξοπλισμός και τα υλικά για παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος με αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. 
 



 
 
Το σχέδιο αυτό θα επιταχύνει την υλοποίηση αρκετών έργων σε αιολικά πεδία, όπως για 
παράδειγμα τα μεγάλα έργα στο Lamu και στην Turkana. Από τα αιολικά πεδία της Turkana, 
τα μεγαλύτερα της Αφρικής, θα εισέρχονται στο εθνικό δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος 300 
megawatts. Επιπρόσθετα, θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου, που έχει θέσει η Κένυα, 
για χρήση καθαρών ενεργειών και προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει εγκρίνει κονδύλι ύψους 155 εκατομμυρίων ευρώ για την 
KenGen (Kenya Electricity Generating Company) προς ενίσχυση των σχεδιαζόμενων έργων 
ΑΠΕ κυρίως με αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας και της γεωθερμίας. 
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Ελάφρυνση φόρου σε αγοραστές κατοικίας 

 

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, υπέγραψε νόμο, τον Ιούλιο 2018, με 
βάση τον οποίο γίνεται ελάφρυνση φόρου κατά 15% σε όσους πολίτες της Κένυας 
πρόκειται να αγοράσουν κατοικία στο πλαίσιο του Προγράμματος Προσιτής Κατοικίας. Η 
φοροελάφρυνση αυτή θα φθάνει έως τα 1.000 ευρώ περίπου ετησίως στις συνολικές 
αποδοχές του εντασσόμενου στο Πρόγραμμα. Το εν λόγω Πρόγραμμα αποτελεί έναν από 



τους πυλώνες του πενταετούς αναπτυξιακού πλάνου της χώρας «The Big Four Agenda» 
σύμφωνα με το οποίο η Κυβέρνηση σκοπεύει να κατασκευάσει 500.000 νέες κατοικίες έως 
το 2022.   
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Συνεργασίες του Επ. Προξενείου με Κομητείες της Κένυας 
 

 
Η Πρόξενος ε.τ. της Κένυας, κα Βίκυ Πανταζοπούλου, με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των 
Κυβερνητών και Κυβερνήτη της Κομητείας Turkana, κο Josphat Nanok. 



 
Με την Υπουργό Τουρισμού, Πολιτισμού & Φυσικών Πόρων της Κομητείας Turkana,                        
κα Jennipher Nawoi, και άλλα μέλη του τοπικού Υπουργείου. 
 

 
Με τον Αν. Κυβερνήτη της Κομητείας Uasin Gishu, κο Daniel Kiprotich Chemno. 



 
Με τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου της Κομητείας Machakos. 
 
Κατά το πρόσφατο ταξίδι της στην Κένυα, το Ιούλιο 2018, η Πρόξενος ε.τ. της Κένυας, κυρία 
Βίκυ Πανταζοπούλου, είχε συνομιλίες με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Κυβερνητών 
των Κομητειών της Κένυας (The Council of Governors) και Κυβερνήτη της Κομητείας 
Turkana, κύριο Josphat Nanok, καθώς και με τον Αναπληρωτή Κυβερνήτη της Κομητείας 
Uasin Gishu, κύριο Daniel Kiprotich Chemno. Είχε, επίσης, συνάντηση με την Πρόεδρο του 
τοπικού Κοινοβουλίου της Κομητείας Machakos (County Assembly of Machakos), κυρία 
Florence Mwangangi, και με άλλα μέλη του Κοινοβουλίου. Ιδιαίτερα εγκάρδια συνομιλία 
είχε με την τοπική Υπουργό Τουρισμού, Πολιτισμού & Φυσικών Πόρων της Κομητείας 
Turkana, κυρία Jennipher Nawoi, με την οποία συζητήθηκαν κυρίως θέματα τουρισμού. 

Κατά τις συναντήσεις αυτές, η Πρόξενος ανέπτυξε τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα να 
συμβάλλει σημαντικά στα αναπτυξιακά έργα που ορίζει ο μεγάλος σχετικός πενταετής 
προγραμματισμός της χώρας The Big 4 Agenda. Από την πλευρά των Κομητειών 
εκφράστηκε το ενδιαφέρον τους για ανάπτυξη συνεργασιών με την Ελλάδα και 
παρουσιάστηκαν τα σημαντικά τους έργα σε διάφορους τομείς (κατασκευές, ΑΠΕ, γεωργία, 
τουρισμός κ.ά.).  

 

 
 
 



 
 
 

 
 
 


