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Τη στρατηγική επιλογή του οµίλου των ΕΛΠΕ για µετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό µοντέλο, 
υπηρετεί η συµφωνία µε Γερµανικό όµιλο για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκού σταθµού στην 
περιοχή της ∆. Μακεδονίας ισχύος 205MW. 

Την αποκάλυψη έκανε το Σάββατο από την Πτολεµαΐδα, ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής 
Χατζηδάκης παρουσιάζοντας την πολιτική και τα µέτρα της κυβέρνησης στον τοµέα της 
απολιγνιτοποίησης στο πλαίσιο της διαβούλευσης µε την τοπική κοινωνία για το µέλλον τόσο 
εργαζοµένων στην ∆ΕΗ όσο και στην οικονοµία  του τόπου. Όπως αναφέρθηκε, η τελική 
συµφωνία µεταξύ των δυο πλευρών θα υπογραφεί την επόµενη ∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου. 

Ο υπουργός δεν αποκάλυψε την ταυτότητα της  γερµανικής εταιρείας ωστόσο σύµφωνα µε 
πληροφορίες πρόκειται για την JUWI, η οποία αναπτύσσει στην περιοχή της Κοζάνης ένα 
από τα µεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ευρώπη. 

Η διοίκηση του Ελληνικών Πετρελαίων δεν έχει κρύψει τον σχεδιασµό της για επέκταση στις 
ΑΠΕ και το φυσικό αέριο, ως το κύριο όπλο στην  παγκόσµια στροφή για την αντιµετώπιση 
της κλιµατικής αλλαγής και της µείωσης των ρύπων.  Χωρίς να εγκαταλείπεται ο τοµέας των 
πετρελαιοειδών που θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικό πυλώνα δραστηριότητας, τα ΕΛΠΕ 
θα ενισχύσουν την παρουσία τους στους δύο τοµείς µε στρατηγικές συµφωνίες και εξαγορές. 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος των ΕΛΠΕ κ. Ανδρέας Σιάµισιης δεν  έχει κρύψει ότι στον τοµέα της 
πράσινης ανάπτυξης υπάρχουν φιλόδοξοι στόχοι και η αρχή γίνεται µε την νέα σηµαντική 
συµφωνία. Σήµερα τα Πετρέλαια διαθέτουν χαρτοφυλάκιο έργων 400ΜW, τα οποία 
βρίσκονται  σε διάφορα στάδια ανάπτυξης – εκ των οποίων 26 MW είναι ήδη σε λειτουργία. 
Με βάση το business plan του οµίλου στόχος είναι η εγκατεστηµένη ισχύς να φτάσει τα 300 
MW την επόµενη τριετία, κυρίως µέσα από την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων και έργων 
αιολικής ενέργειας. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µέσω της ανάπτυξης του ήδη υφιστάµενου 
χαρτοφυλακίου  αλλά και µέσω  στοχευµένων εξαγορών. 

Ο τοµέας των ΑΠΕ µαζί µε την αγορά του φυσικού αερίου αποτελούν δύο κεντρικές πολιτικές 
ανάπτυξης του οµίλου, στο δρόµο για τον ενεργειακό µετασχηµατισµό των Πετρελαίων. 
Υπενθυµίζεται ότι τα ΕΛΠΕ, τα οποία ελέγχουν το 35% της ∆ΕΠΑ έχουν σοβαρό ενδιαφέρον 
για τη ∆ΕΠΑ Εµπορίας και είναι ένα από τα φαβορί για την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας. 

 
ΠΗΓΗ:   www.epikairo.gr  
  


