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Υπογραφή Συμφωνιών Masdar με Μαυριτανία και Ακτή Ελεφαντοστού για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ 

Στις 9 τ.μ., η Infinity Power Holding, Κοινοπραξία μεταξύ της αιγυπτιακής Infinity και της Masdar 

και η Conjuncta GmbH, γερμανική εταιρεία ανάπτυξης έργων και επενδύσεων με εστίαση στην Αφρική, 

υπέγραψαν Συμφωνία με τη Μαυριτανία για την ανάπτυξη ενός έργου πράσινου υδρογόνου κοντά στην 

πρωτεύουσά της, Nouakchott. 

Το έργο, το οποίο θα υλοποιηθεί σε 4 φάσεις, αναμένεται να παράγει έως και 8 εκ. τόνους πράσινου 

υδρογόνου ή άλλα ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης, μετά την ολοκλήρωσή του. Η πρώτη 

φάση κατασκευής του νέου σταθμού, παραγωγής 400 MW, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2028. Το 

συνολικό έργο θα προσφέρει θέσεις εργασίας σε σχεδόν 3.000 εργαζομένους, κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής του και σε 1.000 εργαζομένους, κατά την περίοδο λειτουργίας του. Σημειώνεται ότι το συνολικό 

μέγεθος της επένδυσης του έργου δεν ανακοινώθηκε. 

Ο υπουργός Πετρελαίου, Ορυχείων και Ενέργειας της Μαυριτανίας, κ. Abdessalam Saleh, ανέφερε 

ότι η ανάπτυξη της βιομηχανίας πράσινου υδρογόνου στη χώρα του θα αποφέρει περιβαλλοντικά, οικονομικά 

και κοινωνικά οφέλη, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην 

οικονομία του πράσινου υδρογόνου σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Από την άλλη, ο Πρόεδρος της Infinity Power, κ. Mohamed Mansour, εξέφρασε την ευαρέσκεια της 

Κοινοπραξίας για τη συνεργασία με την Κυβέρνηση της Μαυριτανίας, επισημαίνοντας ότι η κατασκευή της 

εν λόγω πράσινης μονάδας υδρογόνου θα παρέχει όχι μόνο στη βορειοδυτική αλλά και σε ολόκληρη την 

ήπειρο της Αφρικής, και φυσικά σε όλο τον πλανήτη, μια καθαρή, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. 

Επιπλέον, στις 10 τ.μ., η Masdar υπέγραψε Συμφωνία με την Ακτή Ελεφαντοστού για τη διερεύνηση 

της ανάπτυξης ηλιακών φωτοβολταϊκών σταθμών στη χώρα της Δ. Αφρικής, ξεκινώντας με ένα έργο ισχύος 

μεταξύ 50 και 70 MW. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της Masdar, κ. Mohamed Al Ramahi, η 

εμιρατινή εταιρεία βλέπει τεράστιες δυνατότητες για τον τομέα των ΑΠΕ σε ολόκληρη την Αφρική, λόγω της 

προβλεπόμενης ανάπτυξης της ηπείρου, σε συνδυασμό με τα χαμηλά τρέχοντα επίπεδά της αναφορικά με την 

καθαρή ενέργεια. Πρόσθεσε ότι η εν λόγω Συμφωνία κινείται στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης των στόχων 

καθαρής ενέργειας, που έχουν θέσει οι Αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού. 

Από την άλλη, ο Yπουργός Ορυχείων, Πετρελαίου και Ενέργειας της Ακτής Ελεφαντοστού, κ. 

Mamadou Coulibaly, σημείωσε ότι η η εν λόγω Συμφωνία εξυπηρετεί την υλοποίηση του γενικού σχεδίου της 

χώρας του για την ανάπτυξη σταθμών ηλιακής και υδροηλεκτρικής ενέργειας και ενέργειας από βιομάζα, 

στοχεύοντας να παράγει το 45% της ηλεκτρικής ενέργειας από καθαρές πηγές ενέργειας έως το 2030.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Masdar δραστηριοποιείται επί του παρόντος σε περισσότερες από 40 χώρες 

και έχει επενδύσει ή δεσμευτεί να επενδύσει σε έργα αξίας άνω των $30 δισ. Ειδικότερα, στην ήπειρο της 

Αφρικής, έχει ήδη αποκτήσει αξιόλογη παρουσία, έχοντας δημιουργήσει με την Αιγυπτιακή Infinity, την 

Κοινοπραξία Infinity Power το 2020, η οποία έχει υπό κατασκευή έργα ισχύος 12 GW. Επίσης, η Masdar 

υπέγραψε, τον Ιανουάριο τ.έ., Συμφωνίες με 3 αφρικανικές χώρες (Αγκόλα, Ουγκάντα και Ζάμπια) για την 

ανάπτυξη έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος έως 5GW και τον Αύγουστο 2022, αντίστοιχη Συμφωνία για έργα 

συνολικής ισχύος έως 2GW στην Τανζανία.  
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