
1. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μέσο: . . . . . . . . .ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .11/10/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .11/10/2020
Σελίδα: . . . . . . . . 37
Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr

πη D

ΣΥΝΕΝΤΕΥΙΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛ
I
ι

Ο γενικός διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού των
ΕΛΠΕ μιλάει για την επένδυση των €130 εκατ και τη

διείσδυση του πετρελαϊκού ομίλου στις ΑΠΕ

Το μεγάλο βήμα
των ΕΛΠΕ

οτην πράοινπ
ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΚΟΛΩΝΑ

Τις επόμενες μέρες ξεκινά
στην Κοζάνη η κατασκευή
ενός εκ των μεγαλύτερων
φωτοβολταικών πάρκων
στην Ευρώπη συνολικής
ισχύος 204 MW και ικανού

να παρέχει πράσινη
ηλεκτρική ενέργεια

σε 75.000 νοικοκυριά
Πρόκειται για το Giga
Project μια επένδυση
130 εκατ ευρώ που υλοποιούν

τα Ελληνικά Πετρέλαια

Για το έργο καθώς και
τη διείσδυση του πετρελαϊκού

ομίλου στις ΑΠΕ
μιλάει στο Βήμα ο γενικός

διευθυντής Στρατηγικού

Σχεδιασμού και
Νέων Δραστηριοτήτων
και εκτελεστικό μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου
των ΕΛΠΕ Γιώργος Αλεξόπουλος

Κύριε Αλεξόπουλε
τι σηματοδοτεί η
απόφαση των ΕΛΠΕ
για την κατασκευή
του φωτοβολταΐκού
πάρκου στην
Κοζάνη

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς

του υπό κατασκευή

πάρκου φωτοβολταικών

της γερμανικής
εταιρείας JUWI από την
ΕΛΠΕ Ανανεώστμες είναι
το πρώτο μεγάλο βήμα
στην υλοποίηση της στρατηγικής

που έχουμε χαράξει

για ανάπτυξη στον
τομέα των ΑΠΕ Είμαστε
μια μεγάλη εταιρεία άρα
η δραστηριότητά μας στις
Ανανεώστμες Πηγές Ενέργειας

πρέπει να είναι σημαντική

Με την εν λόγω
συναλλαγή επισπεύδεται
η επίτευξη του βραχυπρόθεσμου

στόχου που είχαμε
θέσει για 300 MW εγκατεστημένης

ισχύος από ΑΠΕ
μέχρι το 2022

Ποια είναι τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του
έργου και το ύψος
της επένδυσης

ενεργεία
Αποτελεί το σημαντικότερο

ενιαίο έργο ΑΠΕ στην
Ελλάδα και ένα από τα
μεγαλύτερα φωτοβολτα
ίκά πάρκα της Ευρώπης
η δυναμικότητά του αντιστοιχεί

στο 9 της σημερινής

εγκατεστημένης
ισχύος από φωτοβολτα
ϊκά στο διασυνδεδεμένο
σύστημα της χώρας μας
Εχει χωροθετηθεί σε μια
έκταση 4.400 στρεμμάτων
και περιλαμβάνει συνολικά

500.000 ηλιακούς
συλλέκτες 6.500 τόνους
χάλυβα για τα συστήματα

στήριξης 4.000 χιλιόμετρα

καλωδίων 60 κεντρικούς

αναστροφείς και
έναν υποσταθμό υψηλής
τάσης Θα χρησιμοποιηθούν

πλαίσια υψηλής απόδοσης

διπλής όψης και
άλλες καινοτόμες τεχνολογικές

εφαρμογές όπως
ηλεκτρονική παρακολούθηση

της παραγωγής
Είναι ένα έργο μεγάλης

κλίμακας ένα Giga
Project συνολικής ισχύος
204 μεγαβάτ με ετήσια

παραγωγή 350 γιγαβατώ
ρες Η συνολική επένδυση
θα ανέλθει σε €130 εκατ
με άνω του 35 ελληνική
συμμετοχή σε υλικά εξοπλισμό

και εργασία Οι εργασίες

κατασκευής ξεκινούν

άμεσα τις επόμενες
ημέρες Θα διαρκέσουν
16 μήνες προκειμένου να
έχει τεθεί σε λειτουργία
στις αρχές του 2022

Ποια είναι τα
περιβαλλοντικά
οφέλη του

Η δημιουργία του πάρκου
θα αποτελέσει αναμφίβολα

μια ουσιαστική
συνεισφορά του ομίλου
Ελληνικά Πετρέλαια στην
επίτευξη των εθνικών στόχων

μείωσης των εκπομπών

αερίων θερμοκηπίου
Η παραγόμενη ισχύς

θα είναι ικανή να εξασφαλίσει

την παροχή καθαρής
ενέργειας μηδενικών εκπομπών

για τουλάχιστον
75.000 νοικοκυριά
Το ετήστο όφελος σε επίπεδο

εκπομπών διοξειδί¬

ου του άνθρακα υπολογίζεται
σε 320.000 τόνους

κάτι που αντιστοιχεί σε
μια έκταση 1,1 εκατομμυρίων

στρεμμάτων δάσους
Ταστόχρονα θα επιτύχουμε

ως όμιλος τη μείωση
του ανθρακικού μας αποτυπώματος

κατά περίπου
10 επισπεύδοντας την
επίτευξη του στρατηγικού
στόχου για βελτίωση κατά
50 έως το 2030

Πώς εξασφαλίζεται
n χρηματοδότηση
του έργου και
ποιο είναι το
μήνυμα από την
επιτυχημένη έκδοση
του πράσινου
ομολόγου

Διασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση

του έργου
με ίδια κεφάλαια αλλά
και μέσω της επιτυχούς
έκδοσης ευρωομολόγου
ονομαστικής αξίας €99,9
εκατ με ιδιαίτερα ευνοϊκούς

όρους παρά τις δυσμενείς

επιπτώσεις στις
διεθνείς αγορές από την
πανδημία του κορωνοϊού

Η συμμετοχή επιλεγμένων
θεσμικών επενδυτών και
η έμπρακτη στήριξη της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

EBRD που συνεισέφερε

το 75 της έκδοσης

επιβεβαιώνουν το
διεθνές κύρος του ομίλου
ΕΛΠΕ και σηματοδοτούν
ψήφο εμπιστοσύνης στη
στρατηγική μας για ανάπτυξη

δραστηριοτήτων
χαμηλού περιβαλλοντικού

αποτυπώματος Επιπλέον

η συναλλαγή αυτή
συμβάλλει στη βελτίωση
του μείγματος χρηματοδότησης

του ομίλου και
στην περαιτέρω μείωση
του κόστους δανεισμού

Ποια θα είναι τα
οφέλη για την
εθνική οικονομία και
πώς θα συμβάλει
η συγκεκριμένη
επένδυση στο
σχέδιο της δίκαιης
αναπτυξιακής
μετάβασης της
λιγνιτικής περιοχής
της Κοζάνης

Ο γενικός
διευθυντής
Στρατηγικού
Σχεδιασμού
και Νέων
Δραστηριοτήτων
και εκτελεστικό
μέλος του
Διοικητικού
Συμβουλίου των
ΕΛΠΕ Γιώργος
Αλεξόπουλος

Είναι ένα έργο-ορόσημο
με σημαντικό αποτύπωμα
και προφανή οφέλη για
την εθνική οικονομία και
τη Δυτική Μακεδονία Η
συνεισφορά θα είναι θετική

για όλους τους εμπλε
κομένους
Οχι μόνο για την εταιρεία
μας αλλά επίσης για την
ελληνική αγορά ενέργειας
και την τοπική κοινωνία
Θα δημιουργηθούν περίπου

350 άμεσες θέσεις
εργασίας κατά την κατασκευή

οι περισσότερες
από τις οποίες θα προέλθουν

από την περιοχή
θα αξιοποιηθούν τοπικοί
εργολάβοι και προμηθευτές

ενώ θα δημιουργηθούν

δεκάδες θέσεις
απασχόλησης κατά την
περίοδο λειτουργίας του
έργου Η εταιρεία μας
εξετάζει και άλλα επενδυτικά

έργα στην περιοχή

αξιοποιώντας τα
συγκριτικά της πλεονεκτήματα

και το εξειδικευμένο
ανθρώπινο δυναμικό

της

ΔΡΑΣΕΙΣ

Ετσι θα μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα
Κύριε Αλεξόπουλε τα
ΕΛΠΕ όπως και όλες
οι διεθνείς ενεργειακές
εταιρείες αναπτύσσουν
δράσεις για τη μείωση
του περιβαλλοντικού τους
αποτυπώματος Ποιοι είναι
οι λόγοι

Στις μέρες μας ο ενεργιιακός
τομέας χαρακτηρίζεται διεθνώς
από μεγάλης κλίμακας μετασχηματισμό

προκαλούμενο από την
αναγκαιότητα της αντιμετώπισης
της κλιματικής αλλαγής αλλά και
από τη συνεχή αύξηση της ανταγωνιστικότητας

των ανανεώστ
μων πηγών ενέργειας Είδαμε
μεγάλη αλλαγή στα πρότυπα κατανάλωσης

με την πανδημία η
οποία φαίνεται να επιταχύνει την

ενεργειακή μετάβαση
Επιπλέον οι επενδυτές οι διεθνείς

πιστωτικοί οργανισμοί οι
πελάτες και η κοινωνία συνολικά
ζητούν όλο και πιο επιτακτικά
από τις ενεργειακές εταιρείες να
θέσουν φιλόδοξους στόχους μείωσης

του περιβαλλονηκού αποτυπώματος

και τις αξιολογούν ανάλογα

με την προσήλωση τους στην
επίτευξη αυτών των στόχων

Μας λέτε ότι ο όμιλος
έως το 2030 θέλει να
μειώσει κατά 50 το
περιβαλλοντικό του
αποτύπωμα Ποιον στόχο
έχετε θέσει για την
ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και
με ποιους άλλους τρόπους

θα πρασινίσουν τα
ΕΛΠΕ Ποιος είναι ο
σχεδιασμός

Η βελτίωση του ανθρακικού
μας αποτυπ-ώματος θα επιτευχθεί

με μια σειρά δράσεων τη
συνεχή βελτίωση της ενεργειακής

αποδοτικότητας όλων των
δραστηριοτήτων μας βιομηχανικών

και εμπορικών την ανάπτυξη
σημαντικού χαρτοφυλακίου

ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ
την ανακύκλωση και τη χρήση
καθαρών πρώτων υλών και τέλος

την παραγωγή καυσίμων
αλλά και την παροχή υπηρεστών
π.χ ηλεκτροκίνηση χαμηλού
και εξελικτικά μηδενικού αποτυπώματος

άνθρακα
Συγκεκριμένα για τις ΑΠΕ αυ¬

τή τη στιγμή διαθέτουμε ένα
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο

έργων 1.000 MW κυρίως
φωτοβολταικών αιολικών σε
διάφορα στάδια ανάπτυξης και
έχουμε θέσει ως μεσοπρόθεσμο
στόχο τα 600 MW εγκατεστημένης

ισχύος μέχρι το 2025
Το σχέδιό μας θα υλοποιηθεί
με έναν συνδυασμό ανάπτυξης
του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου

μας και στοχευμένων εξαγορών

όπως αυτή του έργου της
Κοζάνης που μόλις ολοκληρώσαμε

Επιπλέον διερευνούμε την επέκταση

σε καθαρές πηγές ενέργειας

και σε γειτονικές αγορές
όπου ο όμιλος ΕΛΠΕ έχει ισχυρή
παρουστ'α

http://www.innews.gr

	ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
	11/10/2020 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ σελ. 37


