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Ο όµιλος ΕΛΠΕ πρωτοστατεί στην εθνική προσπάθεια για ενεργειακή µετάβαση έχοντας θέσει 
ως βασικούς άξονες της στρατηγικής του κατεύθυνσης τη συνεχή βελτίωση του ενεργειακού του 
αποτυπώµατος και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων χαµηλού αποτυπώµατος άνθρακα 
σύµφωνα µε τον  γενικό διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασµού και Νέων ∆ραστηριοτήτων της 
εταιρείας κ. Γ. Αλεξόπουλο  
«Άµεσος στόχος των ΕΛΠΕ είναι η δηµιουργία ενός σηµαντικού χαρτοφυλακίου 
ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, όπου ήδη διαθέτουµε 600 Mw 
σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, µε βραχυπρόθεσµο στόχο τα 300 Mw εγκατεστηµένης 
ισχύος, κυρίως από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα». 
Αυτό ανέφερε στο 5ο workshop AmChamGr Youth Talks, που διοργάνωσε το Ελληνο-
Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο σε συνεργασία µε την Επιτροπή Απασχόλησης ο γενικός 
διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Νέων ∆ραστηριοτήτων, καθώς και εκτελεστικό µέλος 
του ∆Σ της Ελληνικά Πετρέλαια Γιώργος Αλεξόπουλος. Όπως αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 12 Νοεµβρίου και φιλοξενήθηκε στην 
Ακαδηµία Ελληνικών Πετρελαίων στο Μαρούσι. 
Στο 5ο workshop AmChamGr Youth Talks µε γενικό τίτλο «Κλιµατική Αλλαγή: Εναλλακτικές 
Μορφές Ενέργειας ή ∆ράσεις a la Greta;» περισσότεροι από 130 προπτυχιακοί και 
µεταπτυχιακοί φοιτητές ενηµερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας και όλες τις νέες τεχνολογίες 
που εφαρµόζονται στα Ελληνικά Πετρέλαια. 
«Η ενεργειακή µετάβαση που ήδη συντελείται παγκοσµίως, δεν συνδέεται µόνο µε την 
αναγκαιότητα αντιµετώπισης του φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής, αλλά και µε το γεγονός 
ότι οι νέες τεχνολογίες καθίστανται ολοένα και πιο ανταγωνιστικές, συγκριτικά µε τις 
συµβατικές», επεσήµανε κατά τον χαιρετισµό που απηύθυνε στο 5ο workshop AmChamGr 
Youth Talks ο Γιώργος Αλεξόπουλος, γενικός διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Νέων 
∆ραστηριοτήτων, καθώς και εκτελεστικό µέλος του ∆Σ της Ελληνικά Πετρέλαια. 
Υπογράµµισε, ωστόσο, ότι καµία από αυτές τις τεχνολογίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί, ή 
βρίσκονται ακόµη σε στάδιο επεξεργασίας και δεν είναι εµπορικά εκµεταλλεύσιµες, δεν θα 



µπορέσει να αποτελέσει από µόνη της τη λύση στο µείζον ζήτηµα των καιρών µας. Αντίθετα, 
όπως είπε ο γενικός διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Νέων ∆ραστηριοτήτων, 
«απαιτείται ένας συνδυασµός διαφορετικών τεχνολογιών που θα αξιοποιηθεί µε τον βέλτιστο 
δυνατό τρόπο, ούτως ώστε η ενεργειακή µετάβαση να επιτευχθεί µε το χαµηλότερο δυνατό 
κόστος για την οικονοµία, αλλά και την κοινωνία». Σύµφωνα µε τον κ. Αλεξόπουλο, ο όµιλος 
ΕΛΠΕ πρωτοστατεί στην εθνική προσπάθεια για ενεργειακή µετάβαση, έχοντας θέσει ως 
βασικούς άξονες της στρατηγικής του κατεύθυνσης τη συνεχή βελτίωση του ενεργειακού του 
αποτυπώµατος και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων χαµηλού αποτυπώµατος άνθρακα. 
Ο γενικός διευθυντής του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου Ηλίας Σπυρτούνιας, 
ευχαρίστησε τα Ελληνικά Πετρέλαια για την υποστήριξη στη διοργάνωση της εκδήλωσης και 
καλωσόρισε τους νέους. Παράλληλα, τόνισε πως «η χώρα βρίσκεται σε ένα σηµαντικό σηµείο 
εξέλιξης και ο µόνος τρόπος να επιτύχει είναι να επενδύσουµε στους νέους.  
Έτσι λοιπόν σήµερα µε την εκδήλωση αυτή θα επιδιώξουµε να εστιάσουµε και να ακούσουµε 
τις δικές σας σκέψεις και ανησυχίες για το πώς µπορεί η χώρα να αναπτύξει όλες τις δυνατότητές 
της, ενσωµατώνοντας αξίες που θα συµβάλλουν σε ένα καλύτερο µέλλον.  
Ο τρόπος που µπορεί να επιτευχθεί αυτό είναι µέσα από στοχευµένες ενέργειες και µέσα από 
την ανάδειξη των προτεραιοτήτων της νέας γενιάς». 
Η πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου 
∆ρ. Βενετία Κουσία δήλωσε πως «Είµαστε εξαιρετικά χαρούµενοι που θα έχουµε την ευκαιρία 
να συζητήσουµε και να ακούσουµε τις απόψεις των εµπειρογνωµόνων, αλλά και των νέων 
σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή και τις εναλλακτικές µορφές ενέργειας. 
Οι νέοι είναι το µέλλον και έχουν δικαίωµα να ακουστούν.  
Εµείς έχουµε ευθύνη να τους ακούσουµε, ώστε να παραδώσουµε έναν κόσµο που να µην τους 
χρεώνει αλλά να τους αναπτύσσει. Θα τα καταφέρουµε;». 
Ο Βασίλης Καραγιάννης, Member of BoD, Hellenic Energy Exchange αναφέρθηκε κατά τη 
διάρκεια της οµιλίας του στο µέλλον, στις ευκαιρίες και στις προοπτικές των διάφορων µορφών 
ενέργειας, το Χρηµατιστήριο Ενέργειας και την ελληνική οικονοµία. 
«Φιλοδοξούµε να µετεξελιχθούµε από εταιρία διύλισης σ' έναν καινοτόµο ενεργειακό όµιλο, 
πρωτοπόρο στη βιώσιµη ανάπτυξη και στην ενεργειακή µετάβαση, ο οποίος θα αξιοποιεί τις 
νέες τεχνολογίες για να µειώνει διαρκώς το ανθρακικό του αποτύπωµα, συµβάλλοντας έτσι 
ενεργά στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων που δηµιουργεί η κλιµατική αλλαγή», τόνισε από 
την πλευρά του ο διευθυντής Νέων Τεχνολογιών και Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας του οµίλου 
ΕΛΠΕ, ∆ρ. Σπύρος Κιαρτζής.  
Όπως υποστήριξε, η ανάγκη µετάβασης σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών συνιστά στις 
µέρες µας κοινή πεποίθηση και αυτονόητη υποχρέωση προς τις επόµενες γενιές, αλλά 
πρόσθεσε πως «ένα ενεργειακό µέλλον για να είναι βιώσιµο, προϋποθέτει ότι η παραγόµενη 
ενέργεια πρέπει να είναι ασφαλής, αξιόπιστη, να σέβεται το περιβάλλον, να είναι οικονοµικά 
συµφέρουσα και, πάνω απ' όλα, προσβάσιµη σε όλους». 
∆ίνοντας το έναυσµα για τη συζήτηση που θα ακολουθούσε, ο κ. Κιαρτζής παρέθεσε σειρά 
παραδειγµάτων που αφορούσαν, µεταξύ άλλων, την κυκλική οικονοµία, τον ψηφιακό 
µετασχηµατισµό και την εφαρµογή του σε επιχειρηµατικά µοντέλα, τις δράσεις εξοικονόµησης 
ενέργειας και ανακύκλωσης πρώτων υλών στην παραγωγική διαδικασία, ενώ παράλληλα 
αναφέρθηκε στην ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών και στον φιλόδοξο σχεδιασµό των ΕΛΠΕ 
για ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ. 
Επανέλαβε δε, τη διαρκή υποστήριξη του οµίλου προς την Ακαδηµαϊκή κοινότητα, µε χορηγίες 
ερευνητικών προγραµµάτων που θα οδηγήσουν σε σύγχρονες τεχνολογίες περιορισµένου, ή 
και µηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώµατος. «Στην κατεύθυνση προς την ενεργειακή 
µετάβαση δεν υπάρχει µία και µοναδική λύση, αλλά απαιτείται ένα µείγµα δράσεων και 
πολιτικών, που περιλαµβάνει την ενέργεια, τις µεταφορές, το περιβάλλον και κυρίως την 
αυξηµένη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών», κατέληξε στην οµιλία του ο διευθυντής Νέων 
Τεχνολογιών και Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας της Ελληνικά Πετρέλαια, ∆ρ. Σπύρος 
Κιαρτζής. 
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