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Νέα επιχειρησιακή µονάδα για την ηλεκτροκίνηση θα δηµιουργήσουν τα Ελληνικά Πετρέλαια, 
όπως ανέφερε χθες ο διευθύνων σύµβουλος της οµίλου Ανδρέας Σιάµισιης µιλώντας στο 
Οικονοµικό Φόρουµ των ∆ελφών. Ο ίδιος ανήγγειλε επίσης νέες επενδύσεις σε ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας το επόµενο διάστηµα, σε συνέχεια του φωτοβολταϊκού ισχύος 204 µεγαβάτ 
στην Κοζάνη, που είναι αυτή τη στιγµή το µεγαλύτερο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα. 

Αναφερόµενος στη µείωση του ανθρακικού αποτυπώµατος των ΕΛΠΕ ο κ. Σιάµισης 
περιέγραψε τη στρατηγική του οµίλου που περιλαµβάνει τη λήψη µέτρων εξοικονόµησης 
ενέργειας στις εγκαταστάσεις του, τις επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργεια, φυσικό 
αέριο (που θα είναι το καύσιµο µετάβασης τα επόµενα χρόνια), αλλά και σε βελτίωση των 
παραγόµενων καυσίµων. «Αν δεν αλλάξουµε δεν θα έχουµε µέλλον», ανέφερε. 

Ο διευθύνων σύµβουλος της ∆ΕΠΑ Κωνσταντίνος Ξιφαράς ανέφερε ότι οι µελέτες για τον 
αγωγό φυσικού αερίου EastMed προχωρούν και η επενδυτική απόφαση θα ληφθεί σε 
ορίζοντα 2 – 3 ετών. Όπως είπε είναι ένας αγωγός ειρήνης, οικονοµικά βιώσιµος και τεχνικά 
εφικτός που υλοποιείται µε συγχρηµατοδότηση από την Ευρωπαΐκή Ένωση. 

Ο διευθύνων σύµβουλος του ∆ΕΣΦΑ Nicola Battilana, σηµείωσε πως µέσα στη χρονιά θα 
ολοκληρωθεί η διασύνδεση του ελληνικού συστήµατος µεταφοράς φυσικού αερίου µε τον 
αγωγό ΤΑΡ, δηµιουργώντας µία νέα πηγή εισόδου για τη χώρα, ενώ στο τέλος του 2021 θα 
έχει τεθεί σε λειτουργία ο σταθµός εφοδιασµού βυτιοφόρων µε υγροποιηµένο φυσικό αέριο 
που θα κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας προκειµένου να γίνει εφικτός ο 
εφοδιασµός αποµακρυσµένων από το δίκτυο περιοχών µε φυσικό αέριο. 

Ο διευθυντής του τοµέα ενέργειας του οµίλου Κοπελούζου, Κωστής Σιφναίος, περιέγραψε την 
επενδυτική στρατηγική του οµίλου και τόνισε πως τα έργα υποδοµής που σχεδιάζονται θα 
πρέπει να είναι οικονοµικά βιώσιµα καθώς δεν αρκεί η γεωπολιτική διάσταση. 

Ο επικεφαλής του τοµέα Ανανεώσιµων Πηγών της ENEL για την Ευρώπη, Αριστοτέλης 
Χαντάβας, επεσήµανε µε τη σειρά του την ανάγκη το πρόγραµµα απανθρακοποίησης της 
οικονοµίας να υλοποιηθεί µε µέριµνα για τις πληττόµενες περιοχές. 

Πηγή: ΑΜΠΕ 

https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1607558/elpe-ependuseis-se-ape-kai-nea-
epixeirisiaki-monada-gia-tin-ilektrokinisi 

 


