Επιλεγμένες Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Κένυα

1
Εορτασμός στην Ελλάδα της Ημέρας της Αφρικής 2019
Tην Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019, έγινε με επιτυχία στην Αθήνα, στο αμφιθέατρο «Γιάννος
Κρανιδιώτης» του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, ο εορτασμός της Ημέρας της
Αφρικής 2019. Η εκδήλωση ήταν πρωτοβουλία των Πρεσβειών και Επίτιμων Προξενείων
Αφρικανικών χωρών με διαπίστευση στην Ελλάδα και τελούσε υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Εξωτερικών. Το 2019 ορίστηκε από την Αφρικανική Ένωση ως το έτος των
προσφύγων, των επαναπατριζόμενων και των εσωτερικά εκτοπισμένων. Το συγκεκριμένο
ζήτημα καθώς και οι καλές σχέσεις που έχει αναπτύξει και συνεχίζει να αναπτύσσει η
Ελλάδα με χώρες της Αφρικανικής ηπείρου ήταν τα βασικά σημεία που έθιξαν οι ομιλητές.
Την 25η Μαΐου 1963, η Αφρική έγραψε ιστορία ιδρύοντας την Αφρικανική Ένωση. Οι
ηγέτες των τότε ανεξάρτητων αφρικανικών χωρών έδωσαν μία σημαντική συλλογική ώθηση
για την ανεξαρτησία της Αφρικανικής ηπείρου. Εδώ και 56 χρόνια η επέτειος της ημέρας
αυτής γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο σε αναγνώριση των επιτυχιών στον αγώνα κατά της
αποικιοκρατίας και του απαρτχάιντ καθώς και στην πρόοδο που έχει σημειώσει η
Αφρική.
Κατά τη διάρκεια του εορτασμού προβλήθηκε το σύντομο βίντεο «Μάμα Άφρικα», το
οποίο ήταν παραγωγή και ευγενική προσφορά της ΕΡΤ, η οποία ήταν και ο χορηγός
επικοινωνίας της εκδήλωσης.

Πρέσβεις και Πρόξενοι ε.τ. Αφρικανικών χωρών με τον Υπουργό Εξωτερικών, κο. Γ.
Κατρούγκαλο, και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κο Τ. Κουίκ, κατά την ημέρα της εκδήλωσης.
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Το Ελληνο-Κενυάτικο Επιμελητήριο στο 7ο Greek Exports Forum

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Κευατικού Επιμελητηρίου, κος Βενιζέλος-Βασίλης Κατσικέας, στο
βήμα του 7ου GEF.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνο-Κενυατικού Επιμελητηρίου Βιομηχανίας, Εμπορίου,
Ανάπτυξης, Τουρισμού & Πολιτισμού, κύριος Βενιζέλος–Βασίλης Γ. Κατσικέας, μετείχε στο
7ο Greek Exports Forum με ομιλία καθώς και συμμετοχή στις Β2Β συμβουλευτικές
συναντήσεις Ελλήνων εξαγωγέων με εκπροσώπους διμερών επιμελητηρίων, μαζί με την
Πρόξενο ε.τ. της Κένυας, κυρία Βίκυ Πανταζοπούλου. Στην ομιλία του με θέμα «Κένυα: Μία
χώρα 50 εκατομμυρίων κατοίκων, ηγέτης της Κοινότητας κρατών Ανατολικής Αφρικής
των 200 εκατομμυρίων» μίλησε για τις προοπτικές προς τις Ελληνικές επιχειρήσεις που
παρουσιάζει το αναπτυξιακό πλάνο 2019-2022 της χώρας, τονίζοντας ότι η Κένυα αποτελεί
το hub της Αφρικής, με ευκαιρίες σε πολλούς τομείς όπως το real estate και τις
κατασκευές, τη βιομηχανία, την υγεία, την αγροτική οικονομία, την μπλε οικονομία και την
ενέργεια.
To συνέδριο, που αποτελεί πλέον θεσμό για τον εξαγωγικό τομέα, διοργανώθηκε την 9η
Μαΐου 2019, για έβδομη φέτος συνεχόμενη χρονιά από την Ένωση Διπλωματικών
Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ), την Ethos Events, σε
συνεργασία με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το περιοδικό
ΧΡΗΜΑ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Στόχος ήταν να
παρουσιαστεί το αύριο των ελληνικών εξαγωγών και οι προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη
ανάπτυξή τους.
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Στην Κένυα η πρώτη Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών για την Κατοικία

Από την 27η έως την 31η Μαΐου 2019 συνήλθε στο Ναϊρόμπι η πρώτη σύσκεψη της
Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών για την Κατοικία με υψηλού επιπέδου στρατηγικό
διάλογο, όπου έλαβαν μέρος Πρόεδροι και Πρωθυπουργοί Αφρικανικών και άλλων χωρών.
Η Κένυα, δια στόματος της Α.Ε. του Προέδρου της, κυρίου Uhuru Kenyatta, δήλωσε ότι
εργάζεται προς την αναζήτηση καινοτόμων τρόπων με στόχο την παροχή προσιτών
κατοικιών προς τους Κενυάτες. Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις στις προκλήσεις στέγασης
δεν κατόρθωσαν να συμβαδίσουν με τις αυξανόμενες απαιτήσεις για αξιοπρεπή στέγαση
καθώς ο πληθυσμός αυξάνεται. Έτσι, η κυβέρνηση της χώρας υιοθετεί νέες τεχνολογίες
στον τομέα των κατασκευών και συμμετέχει ενεργά ως βασικός εταίρος του ιδιωτικού
τομέα στην εκπλήρωση μίας από τις βασικές δεσμεύσεις του αναπτυξιακού προγράμματος
«Big4 Agenda». Επισημαίνεται ότι οι ενέργειες αυτές της Κένυας ευθυγραμμίζονται με την
Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τους Αειφόρους Αναπτυξιακούς Στόχους τους
οποίους έχει ήδη αποδεχτεί η χώρα.
Καθότι η κυβέρνηση από μόνη της δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις ανάγκες στέγασης
όλων των Κενυατών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι η κυβέρνησή του χρησιμοποιεί νέους
καινοτόμους τρόπους προσέλκυσης συμπράξεων του ιδιωτικού τομέα για την υποστήριξη
της παροχής προσιτών κατοικιών με στόχο να προσφερθούν 500.000 νέες μονάδες οι
οποίες, για την Κένυα, πρόκειται να αποτελέσουν ένα σημαντικό ορόσημο, διότι η
τρέχουσα ζήτηση ανέρχεται στις 200.000 μονάδες περίπου ετησίως. Η έκκληση της
κυβέρνησης για σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα δεν περιορίζεται μόνο σε μεγάλους
επενδυτές αλλά και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό έχει
δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις επενδύσεις στον τομέα της στέγασης.
Κατά τη Σύνοδο επιβεβαιώθηκε και πάλι η προσήλωση της Κένυας στην ατζέντα του ΟΗΕ
για το κλίμα, η οποία απαιτεί δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των
επιπτώσεών της. Υπογραμμίστηκε δε η ανάγκη άμεσης συνεργασίας για την εφαρμογή
μέτρων που θα προστατεύουν το περιβάλλον και θα προωθούν την αειφόρο χρήση των
φυσικών πόρων.

4
Συνέχεια στη συνεργασία Κένυας και ΗΠΑ
Η Κένυα και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποίησαν τον εναρκτήριο Διμερή
Στρατηγικό τους Διάλογο στην Ουάσιγκτον την 7η και 8η Μαΐου 2019. Η διεξαγωγή

Στρατηγικού Διαλόγου αποφασίστηκε κατά τη συνάντηση των Προέδρων των δύο χωρών
που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον την 27η Αυγούστου 2018. Η συγκεκριμένη
απόφαση αναβάθμισε τις σχέσεις μεταξύ Κένυας και ΗΠΑ σε μια σχέση Στρατηγικών
Εταίρων. Ο Διάλογος πρόκειται να διεξάγεται ανά δύο έτη με σκοπό να εξετάζει την πρόοδο
στην υλοποίηση συμφωνημένων τομέων συνεργασίας, να διερευνά νέους τομείς
συνεργασιών καθώς και τρόπους ενίσχυσης των αυξανόμενων ποικιλόμορφων διμερών
σχέσεων μεταξύ Κένυας και ΗΠΑ. Η πρώτη αυτή σύνοδος του Διαλόγου επικεντρώθηκε με
επιτυχία στους ακόλουθους τέσσερις άξονες:
α) Οικονομική ευημερία, Εμπόριο & Επενδύσεις
β) Συνεργασία στον τομέα της Άμυνας
γ) Δημοκρατία και Διακυβέρνηση
δ) Περιφερειακά και Πολυμερή Ζητήματα
Επιπρόσθετα, κατά τη διεξαγωγή της, καταρτίστηκαν αναλυτικά πλάνα εργασιών, τα οποία
πρόκειται να αποτελέσουν οδηγό για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων δράσεων, και
υπεγράφησαν δύο σημαντικά ντοκουμέντα -το πλαίσιο του Διαλόγου και το κοινό σχέδιο
δράσης των δύο χωρών.

Στιγμιότυπο από την υπογραφή των συμφωνηθέντων πλαισίων δράσης μεταξύ Κένυας και
ΗΠΑ.
Η αντιπροσωπεία της Κένυας είχε επικεφαλής την Υπουργό Εξωτερικών, Πρέσβυ κυρία
Monica Juma, και περιελάμβανε τον Υπουργό Εσωτερικών και Συντονιστή της Εθνικής
Κυβέρνησης, Δρ. Fred Matiang΄i, καθώς και υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη από τα
Υπουργεία Άμυνας, Εσωτερικών, Εμπορίου και Εξωτερικών. Η κυρία Juma ευχαρίστησε την
Κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη σύγκληση της πρώτης συνόδου εκτιμώντας πως αποτελεί σαφή
απόδειξη της δέσμευσης των ΗΠΑ για την ανάπτυξη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης των
δύο χωρών.
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Κένυα και ΕΕ σε ακόμα στενότερη συνεργασία - Ίδρυση Πρεσβείας της ΕΕ στο Ναϊρόμπι
Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, συναντήθηκε την 21η Μαΐου με
υψηλού επιπέδου αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επικεφαλής την κυρία
Federica Mogherini, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ

για την Εξωτερική Πολιτική. Οι συνομιλίες μεταξύ του Προέδρου και της κυρίας Mogherini
επικεντρώθηκαν στις εμπορικές σχέσεις αλλά και στο ρόλο της Κένυας στην
περιφερειακή ασφάλεια. Η κυρία Mogherini διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο για τη δέσμευση
της ΕΕ να συνεχίσει να στηρίζει δραστηριότητες ειρήνης και ασφάλειας στο Κέρας της
Αφρικής και σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής και Κεντρικής Αφρικής.

Η επίσημη αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Προεδρικό Μέγαρο της Κένυας.
Η κυρία Mogherini εγκαινίασε τη νέα πρεσβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ναϊρόμπι, τη
δεύτερη μεγαλύτερη σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που μαρτυρά την αυξανόμενη
σημασία του Ναϊρόμπι για την ΕΕ.
Η εκπρόσωπος της ΕΕ πραγματοποίησε, επίσης, συνάντηση με την Υπουργό Εξωτερικών της
Κένυας, Πρέσβυ κυρία Monica Juma, μετά την οποία έδωσαν από κοινού συνέντευξη τύπου
επισημαίνοντας την εμβάθυνση των δεσμών Κένυας και ΕΕ.
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Κένυα και Ηνωμένο Βασίλειο: Σταθερές σχέσεις συνεργασίας

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, κος Jeremy Hunt, και η Υπουργός
Εξωτερικών της Κένυας, Πρέσβυς κα Monica Juma, κατά την κοινή συνέντευξη τύπου.
Η Υπουργός Εξωτερικών της Κένυας, Πρέσβυς κυρία Monica Juma, υπεδέχθη την 3η Μαΐου
2019 τον Υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, κύριο Jeremy Hunt. Οι δύο
Υπουργοί ασχολήθηκαν με θέματα εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών, με
την ασφάλεια καθώς και με τη στάση τους όσον αφορά τα ζητήματα μετά το Brexit.

Σχετικά με την μετα-Brexit εποχή, η κυρία Juma επισήμανε πως προσδοκία της Κένυας είναι
ότι οι δύο χώρες τότε θα απολαύσουν μεγαλύτερη συνεργασία και βαθύτερη σχέση
βασιζόμενη στις διαβεβαιώσεις της Πρωθυπουργού, κυρίας Theresa May, τον Αύγουστο
του 2018, ότι δεν θα υπάρξει διακοπή του εμπορίου και τα προϊόντα της Κένυας θα έχουν
πρόσβαση, απαλλαγμένη από δασμούς, στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο κύριος
Hunt τόνισε ότι, μετά την υπογραφή της αφρικανικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών τον
Μάρτιο του 2018, η Κένυα παραμένει σταθερά ένας προτιμώμενος προορισμός για
επενδυτές στην Αφρική. Επαίνεσε, επίσης, την Κένυα για το ρόλο που διαδραματίζει στην
επιδίωξη της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας: στην ειρηνευτική διαδικασία στη
Σομαλία, στο Νότιο Σουδάν και στο Σουδάν.
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Κένυα και Αιθιοπία: Ενίσχυση συνεργασιών

Η Α.Ε. η Πρόεδρος της Αιθιοπίας, κα Sahle-Work Zewde, υπογράφει στο βιβλίο επισκεπτών
του Προεδρικού Μεγάρου της Κένυας.
Την 14η Μαΐου 2019 η Α.Ε. η Πρόεδρος της Αιθιοπίας, κυρία Sahle-Work Zewde,
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κένυα, ύστερα από σχετική πρόσκλησή της από
την Α.Ε. τον Πρόεδρο της χώρας, κύριο Uhuru Kenyatta. Οι δύο Πρόεδροι συζήτησαν ένα
ευρύ φάσμα θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος με σκοπό την ενίσχυση των ιστορικών
διμερών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών. Μεταξύ των θεμάτων που τους απασχόλησαν
ήταν και η εξέλιξη των δεσμεύσεων Κένυας και Αιθιοπίας με στόχο την εμβάθυνση των
διπλωματικών και διμερών σχέσεών τους με τις γείτονες χώρες.
Ήδη η Κένυα και η Αιθιοπία χαίρουν υψηλού επιπέδου σχέσεων μέσω της λειτουργίας
μίας διεθνικής επιτροπής, γεγονός που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο δομημένης
διμερούς συνεργασίας.
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Η Microsoft στην Κένυα

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Microsoft Corporation την 13η Μαΐου, ο
Αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας πρόκειται να δημιουργήσει Κέντρο Ανάπτυξης
Τεχνολογίας της Αφρικής στην Κένυα. Το εν λόγω Κέντρο θα εξυπηρετεί ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Αφρικής λειτουργώντας ως η εκεί πύλη της εταιρείας.
Λόγω της σπουδαιότητας του έργου, λόγω του ότι θα προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για
θέσεις εργασίας αλλά και λόγω του ότι είναι σύμφωνο με το αναπτυξιακό πρόγραμμα της
χώρας «The Big4 Agenda», η Κυβέρνηση της Κένυας διαβεβαίωσε ότι η Microsoft θα έχει
την πλήρη υποστήριξή της στο εγχείρημα αυτό.
Το Κέντρο Ανάπτυξης Τεχνολογίας είναι το έβδομο σε παγκόσμιο επίπεδο που δημιουργεί
η Microsoft. Η εταιρεία σκοπεύει να εγκαταστήσει άλλο ένα παρόμοιο κέντρο στη Νιγηρία
για να καλύπτει τις ανάγκες της Δυτικής Αφρικής.
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Νέα ώθηση στον τομέα της φιλοξενίας στην Κένυα

Η Best Western και η Marriott International είναι οι μεγάλες διεθνείς φίρμες που θα
κατασκευάσουν τα πιο νέα ξενοδοχεία στην Κένυα, σύμφωνα με στοιχεία του Μαΐου 2019
που αναφέρονται στις επερχόμενες επενδύσεις στον τομέα της φιλοξενίας. Η Best Western

προγραμματίζει επτά ξενοδοχεία (με 644 δωμάτια), πέντε από τα οποία θα βρίσκονται στο
Ναϊρόμπι, το ένα στη Naivasha και το άλλο στο Kisumu. Η Marriott σχεδιάζει τρία
ξενοδοχεία (με 768 δωμάτια) στο Ναϊρόμπι. Η αυξημένη προσφορά δωματίων αναμένεται
να αυξήσει τον ανταγωνισμό στον κλάδο, οι δε επιχειρήσεις ενδεχόμενα να
δυσκολεύονται να αυξήσουν σημαντικά τις τιμές.
Η έκθεση του Hotel Chain Development Pipelines για την Αφρική το 2019 δείχνει ότι η
Κένυα έχει ήδη 27 ξενοδοχεία σε διάφορα στάδια ανάπτυξης σε σύγκριση με τα 20 που
είχε το 2018. Οι πιο πρόσφατες ξενοδοχειακές μονάδες περιλαμβάνουν το Hyatt Place
Nairobi, το Hyatt House Nairobi, το Protea Hotel Nairobi, το Sankara Nairobi, το Autograph
Collection Hotel, το Best Western Plus, το Nairobi Rotana και το Nairobi Arjaan.
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H A.E. o Πρόεδρος της Κένυας τιμά το Ραμαζάνι

Ομαδική φωτογραφία με την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Κένυας στο τζαμί Jamia.
Η 30ή Μαΐου 2019 θα μείνει στην ιστορία της Κένυας καθώς η Α.Ε. ο Πρόεδρός της, κύριος
Uhuru Kenyatta, υπήρξε ο πρώτος εν ενεργεία Πρόεδρος που επισκέφθηκε τζαμί της
χώρας τιμώντας τον ιερό για τους Μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανιού. Ο κύριος
Kenyatta παρευρέθηκε στην προσευχή στο μεγάλο τζαμί Jamia του Ναϊρόμπι.
Μετά την περιήγησή του στο τζαμί, ο Πρόεδρος απηύθυνε μήνυμα στους πιστούς όπου για
πολλοστή φορά τόνισε την έκκλησή του προς όλους τους Κενυάτες να είναι ενωμένοι
ανεξάρτητα από θρησκεία, χρώμα και εθνοτική ομάδα καθώς και να είναι υπερήφανοι
για την ποικιλομορφία της χώρας τους. Κάλεσε όλους τους Κενυάτες να προωθούν την
ειρήνη και την ενότητα επισημαίνοντας ότι η αποδοχή αποτελεί το θεμέλιο της αρμονικής
συνύπαρξης.
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Νέα ώθηση στον τομέα της υγείας στην Κένυα
Η Κυβέρνηση της Κένυας και το Παγκόσμιο Ταμείο ενισχύουν τη συνεργασία τους για την
καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας καθώς και για την παροχή
υπηρεσιών υγείας προς όλους τους Κενυάτες στο πλαίσιο του στόχου για συνολική
ιατροφαρμακευτική κάλυψη που έθεσε το πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα «The Big$

Agenda». Η επιτυχία του συγκεκριμένου στόχου θα παροτρύνει την εφαρμογή αντίστοιχων
προγραμμάτων σε άλλες Αφρικανικές χώρες.
Η Πρώτη Κυρία της Κένυας, Margaret Kenyatta, με την άφιξή της στη Γενεύη για να λάβει
μέρος στην 72η Σύνοδο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας τον Μάιο 2019, δήλωσε ότι θα
παραμείνει σταθερή στις προσπάθειές της για να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες
υγειονομικής περίθαλψης οι Κενυάτες σε όλα τις περιοχές της χώρας. Τόνισε δε τη
δέσμευσή της να διασφαλίσει ώστε ο λαός της Κένυας, και πιο ειδικά οι μητέρες και τα
παιδιά, να προστατεύονται από ασθένειες και τους θανάτους που μπορεί να
προληφθούν.
Το Πρόγραμμα Καθολικής Κάλυψης Υγείας της Κένυας έλαβε παγκόσμια αναγνώριση κατά
την 72η αυτή Σύνοδο της ΠΟΥ, ο Γενικός Διευθυντής της οποίας, κύριος Tedros Adhamon
Ghebreyesus, χαρακτήρισε την Κένυα ως ηγετικό σταυροφόρο του προγράμματος αυτού.

Στο κέντρο, η Εκτελεστική Διευθύντρια της UNAIDS, κα Gunila Carlsson, και η Πρώτη Κυρία
της Κένυας, Margaret Kenyatta.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Γενεύη, η Πρώτη Κυρία, σε αναγνώριση
της δράσης της στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τιμήθηκε σε ειδική
εκδήλωση από τη UNAIDS. Μάλιστα, η Εκτελεστική Διευθύντρια της οργάνωσης, κυρία
Gunila Carlsson, είπε χαρακτηριστικά στην Πρώτη Κυρία «Είστε ένας απίστευτος
υποστηρικτής για την υγεία των μητέρων και των παιδιών. Είμαστε εντυπωσιασμένοι από
τη συμβολή σας στον τομέα της υγείας μέσω της πρωτοβουλίας Beyond Zero». Συνέχισε δε
διαβεβαιώνοντάς την ότι η UNAIDS θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες της Κένυας
στον αγώνα κατά της μάστιγας του HIV/AIDS.
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Η Κένυα επιβραβεύει τους επιφανείς αθλητές της
Τρεις χιλιάδες τριακόσιοι τριάντα οκτώ Κενυάτες αθλητές έλαβαν συνολικά ως
επιβράβευση για την καλή παρουσία τους σε αγώνες (Ολυμπιακούς, Αγώνες της
Κοινοπολιτείας, Παγκόσμια Πρωταθλήματα κ.ά.), από το 2010 έως σήμερα, το ποσό του 1,6
εκατομμυρίου ευρώ μαζί με ένα προσωπικό δώρο για τον καθένα της τάξης των 17,5
χιλιάδων ευρώ.

Τα χρηματικά ποσά για την αποζημίωση των αθλητών αντλήθηκαν από το Εθνικό Ταμείο
Αθλητισμού. Κατά την τελετή επιβράβευσης, η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru
Kenyatta, έδωσε στο Υπουργείο Αθλητισμού προθεσμία τριών μηνών με σκοπό να
καταρτίσει μια πρακτική πολιτική αποζημίωσης για τους αθλητές που «φέρνουν
υπερηφάνεια και δόξα» στη χώρα μέσω των αποδόσεών τους σε διεθνείς αγώνες. Τόνισε,
επίσης, ότι όλοι οι αθλητές της Κένυας που λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς αγώνες πρέπει
να έχουν πλήρη φροντίδα πριν από την αναχώρησή τους για τις εκάστοτε διοργανώσεις.
Μέσω δε του Εθνικού Ταμείου Αθλητισμού, όλοι οι αθλητές που εκπροσωπούν τη χώρα στα
διεθνή πρωταθλήματα θα διευκολύνονται πλήρως με κάλυψη του απαραίτητου
εξοπλισμού τους, των εξόδων μετακίνησης και διαμονής τους καθώς και των
αποζημιώσεών τους.

