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Η RWE και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους 
για να αναπτύξουν υπεράκτια αιολική ενέργεια 

• Οι εταίροι σκοπεύουν να συνεργαστούν στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία αιολικών 
πάρκων στα ανοιχτά των ελληνικών ακτών. 

• Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εισφέρει εκτενή εμπειρία στον τομέα ενέργειας στην Ελλάδα και 

τη δέσμευση να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό του στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 
• Η RWE εισφέρει την εκτενή τεχνική και εμπορική εξειδίκευσή της  στην υπεράκτια αιολική 

ενέργεια, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας.  
 

Αθήνα, Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022 
 
Η RWE και ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, μέσω των αντίστοιχων θυγατρικών τους RWE Renewables 
GmbH και ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες ΑΕ, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να διερευνήσουν από κοινού τις ευκαιρίες 
ανάπτυξης και  εκμετάλλευσης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα. Οι Όροι Συνεργασίας της 

κατά 50-50 κοινοπραξίας, υπογράφηκαν πρόσφατα από τις δύο εταιρείες, με στόχο τη συνεργασία τους στην 
ανάπτυξη, υλοποίηση και λειτουργία υπεράκτιων αιολικών πάρκων στις ελληνικές θάλασσες. Η συνεργασία 
αυτή καθίσταται ακόμα πιο σημαντική αν ληφθεί υπόψη ο στόχος της Ελλάδας να θέσει σε λειτουργία 2 
Gigawatt (GW) υπεράκτιας αιολικής ισχύος μέχρι το 2030, τόσο με έργα σταθερής έδρασης όσο και με 

πλωτά αιολικά.  
 
Ο Γιώργος Αλεξόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών και Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες, δήλωσε: «Η συνεργασία με την RWE Renewables, παγκόσμιο ηγέτη της 
υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, είναι ένας σημαντικός πυλώνας στην υλοποίηση του στρατηγικού 
προγράμματος «Όραμα 2025», για τον ενεργειακό μετασχηματισμό του Ομίλου. Συγκεκριμένα, η 
πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου του Ομίλου 
για εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ισχύος 2 GW, μέχρι το 2030. Πιστεύουμε πως η χώρα μας έχει μια 

μεγάλη ευκαιρία να αναπτύξει τον κλάδο της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, και, ως ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, 

σκοπεύουμε, με εταίρο την RWE, να ηγηθούμε της προσπάθειας αυτής». 

Ο Sven Utermöhlen, Διευθύνων Σύμβουλος Wind Offshore της RWE Renewables, εξηγεί: «Το εξαιρετικό 

αιολικό δυναμικό της χώρας, σε συνδυασμό με την εκτενή ακτογραμμή της, παρουσιάζουν τεράστιες 
δυνατότητες για την ανάπτυξη υπεράκτιων πάρκων. Είμαστε σίγουροι πως η υπεράκτια αιολική ενέργεια θα 

αποτελέσει κομβικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας. Η  συμπληρωματικότητα της σύμπραξή 

μας με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, είναι το κλειδί για τη δημιουργία αξίας που επιταχύνει την ανάπτυξη 

υπεράκτιων αιολικών πάρκων στις ελληνικές θάλασσες. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με εξαιρετική τεχνογνωσία 

αλλά και μακρά ιστορία στην Ελλάδα, μοιράζονται τη φιλοδοξία μας να προωθήσουμε την υπεράκτια αιολική 
ενέργεια. Σε συνδυασμό με τα πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας της RWE στην ανάπτυξη, κατασκευή και 
λειτουργία υπεράκτιων αιολικών έργων, είμαστε σε θέση να παρέχουμε ανταγωνιστική πράσινη ενέργεια 
από υπεράκτια αιολικά πάρκα, στην ελληνική κοινωνία». 
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Ο Κώστας Παπαμαντέλλος, Διευθύνων Σύμβουλος της RWE Hellas, συμπληρώνει: «Η RWE έχει ήδη 
παρουσία και στην Ελλάδα, και η υπεράκτια αιολική ενέργεια διευρύνει, ακόμα περισσότερο, το ήδη υπάρχον 
ηλιακό αποτύπωμα μας. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παίζουμε σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή 
μετάβαση της Ελλάδας και είμαστε επίσης ενθουσιασμένοι που συνάπτουμε αυτή τη συνεργασία με τα 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων στα ανοιχτά των Ελληνικών ακτών. 
 
Συμπληρωματικές δεξιότητες στην υπεράκτια ανάπτυξη και στην εμπειρία της εγχώριας αγοράς 
Η σύμπραξη των δύο εταιρειών, RWE και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, προσθέτει αξία λόγω της τεχνογνωσίας που 

διαθέτει η κάθε μία στον κλάδο της, και μαζί, θα κάνουν δυνατή τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς  
υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η RWE είναι παγκόσμιος ηγέτης στις ΑΠΕ, και είναι σε θέση να 
συνεισφέρει την τεχνική και εμπορική εξειδίκευση που έχει αποκτήσει από την ανάπτυξη και λειτουργία 18 
υπεράκτιων αιολικών πάρκων σε πέντε χώρες, και θα προχωρήσει αποφασιστικά με την υπεράκτια αιολική 
ενέργεια και στην Ελλάδα. Μέχρι το 2030, η RWE σκοπεύει να αναπτύξει την υπεράκτια αιολική ισχύ της, 
από τα υφιστάμενα 3 GW, στα 8 GW (η ισχύς αντιπροσωπεύει μόνο το μερίδιο της RWE). Επιπλέον, η RWE 
στοχεύει να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στα πλωτά αιολικά πάρκα και να κατέχει 1 GW ισχύος, είτε σε 
λειτουργία, είτε υπό κατασκευή, μέχρι το 2030. Η RWE ήδη συμμετέχει και έχει αναπτύξει τεχνογνωσία σε 
πολλαπλά πλωτά έργα στην Νορβηγία, στην Ισπανία και στις ΗΠΑ, που το καθένα βασίζεται σε διαφορετικές 
ιδέες. Το πιο προηγμένο έργο είναι το TetraSpar Demonstrator, που της ανατέθηκε στα ανοιχτά της 
Νορβηγίας το 2021. 
 
Ως μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με βάση της την Αθήνα και 
με παρουσία σε έξι χώρες, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διαθέτουν βαθιά γνώση της ελληνικής και περιφερειακής 
αγοράς ενέργειας, ισχυρούς δεσμούς με φορείς του κλάδου ενέργειας, και είναι σε θέση να παρέχουν ισχυρό 
management  και εξειδίκευση. Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει ήδη σε λειτουργία αυτή τη στιγμή περίπου 300 
MW, συμπεριλαμβανομένων και των 204 MW του Φωτοβολταϊκού Πάρκου Κοζάνης, του μεγαλύτερου 

πάρκου με φωτοβολταϊκά πλαίσια διπλής όψεως στην Ευρώπη, και αναπτύσσει μια σειρά φωτοβολταϊκών 
και αιολικών έργων που θα ξεπερνούν τα 2 GW. 
 
 

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 

Sarah Knauber 
Εκπρόσωπος 
RWE Renewables 
 
Κιν. +49 162 25 444 89 
E sarah.knauber@rwe.com 

Παναγιώτης Δήμου  
Γραφείο Τύπου 
Ελληνικά Πετρέλαια 
Όμιλος Εταιρειών 
Τηλ. +30 210 63 028 57 
E PDimou@helpe.gr  

 

Φωτογραφίες των υπεράκτιων αιολικών πάρκων της RWE για τα ΜΜΕ είναι διαθέσιμες στην 
βιβλιοθήκη πολυμέσων RWE 
 

Ελληνικά Πετρέλαια Όμιλος Εταιρειών 
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ένας από τους ηγέτες του κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε όλο το μήκος της 
αξιακής αλυσίδας ενέργειας και παρουσία σε έξι χώρες. Οι κύριες δραστηριότητές του συμπεριλαμβάνουν την Διύλιση, τον Εφοδιασμό & τις 
Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών, την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, τη Λιανική Εμπορία Πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και 
διεθνώς, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την Παραγωγή & Εμπορία Ενέργειας, καθώς και τον Εφοδιασμό, τη Διανομή και την Εμπορία Φυσικού 
Αερίου. Ο Όμιλος μετασχηματίζεται με γοργούς ρυθμούς, με πυξίδα το νέο στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης «Όραμα 2025». 
Το «Όραμα 2025» στοχεύει στην ισχυροποίηση της θέσης του Ομίλου στον κλάδο, καθιστά τις δραστηριότητές του συμβατές με το νέο διεθνές 
περιβάλλον, επιτρέπει την ουσιαστική ανάπτυξη σε νέες, πιο καθαρές μορφές ενέργειας και, ταυτόχρονα, πολλαπλασιάζει την αξία που δημιουργεί 
ο Όμιλος, για τους κοινωνικούς του εταίρους. Ο στρατηγικός στόχος του Ομίλου είναι να γίνει ο πάροχος ενεργειακών λύσεων χαμηλού 
αποτυπώματος άνθρακα και να βελτιώσει το αποτύπωμα άνθρακά του κατά 50% μέχρι το 2030. 

mailto:sarah.knauber@rwe.com
mailto:PDimou@helpe.gr
https://rwe.canto.global/b/IUG4K
https://rwe.canto.global/b/IUG4K
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Δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δεν συνηθίζει να δημοσιεύει προβλέψεις. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις που εμπεριέχονται σε αυτό το δελτίο 
τύπου βασίζονται σε μια σειρά υποθέσεων, οι οποίες μπορεί να επηρεαστούν από γεγονότα που μπορεί να λάβουν χώρα και δεν είναι λογικά δυνατό 
να προβλεφθούν από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ούτε βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Οι προβλέψεις αυτές αντιπροσωπεύουν 
τις εκτιμήσεις της διοίκησης και πρέπει να εκλαμβάνονται ως εκτιμήσεις. Δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι τα πραγματικά αποτελέσματα και οι εξελίξεις 
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα συμβαδίζουν με τις προβλέψεις. 
Συγκεκριμένα, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν (ακόμη και ουσιωδώς) από τα προβλεπόμενα, λόγω, μεταξύ άλλων, των αλλαγών 
στις οικονομικές συνθήκες εντός Ελλάδας, των αλλαγών σε εθνική και διεθνή νομοθεσία, των διακυμάνσεων στις τιμές αργού πετρελαίου και 
πετρελαιοειδών γενικότερα, καθώς και των αλλαγών στις τιμές συναλλάγματος, των διεθνών τιμών ενέργειας, των αλλαγών στην προσφορά και στη 
ζήτηση και των αλλαγών στις καιρικές συνθήκες. Συνεπώς, πρέπει να υπογραμμιστεί πως η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δεν παρέχει και δεν θα μπορούσε 
να αναμένεται ευλόγως να παρέχει καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση σχετικά με τη φερεγγυότητα των προβλέψεων. 
 
 

RWE 

Η RWE πρωτοστατεί στον δρόμο του κόσμου της πράσινης ενέργειας. Με εκτενείς επενδύσεις και στρατηγική ανάπτυξης, η εταιρεία θα αυξήσει την 
ισχυρή, πράσινη παραγωγή ισχύος στα 50 GW διεθνώς μέχρι το 2030. Η RWE θα επενδύσει συνολικά €50 δισεκατομμύρια προς επίτευξη αυτού 
του σκοπού αυτή τη δεκαετία. Το χαρτοφυλάκιο βασίζεται σε υπεράκτιες και χερσαίες μονάδες παραγωγής αιολικής ενέργειας, ηλιακή ενέργεια, 
υδρογόνο, συσσωρευτές, βιομάζα και βενζίνη.  
Η RWE Supply & Trading παρέχει προσωποποιημένες ενεργειακές λύσεις για μεγάλους πελάτες. Η RWE διαθέτει τοποθεσίες στις ελκυστικές 
αγορές της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και της ευρύτερης περιοχής Ασίας-Ειρηνικού. Η εταιρεία υπεύθυνα και σταδιακά καταργεί την πυρηνική 
ενέργεια και τον άνθρακα. Χάρτες για τη σταδιακή κατάργηση με κυβερνητική εντολή έχουν οριστεί και για τις δύο αυτές πηγές ενέργειας. Η RWE 
έχει 19.000 εργαζόμενους διεθνώς και έναν ξεκάθαρο στόχο: να πετύχει μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2040. Στον δρόμο, 
η εταιρεία έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για όλες τις δραστηριότητες που παράγουν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η πρωτοβουλία Science 
Based Targets (Στόχοι Βάσει Επιστήμης) έχει επιβεβαιώσει πως αυτοί οι στόχοι μείωσης συμβαδίζουν με τη Συμφωνία του Παρισιού. Ταιριάζει 
πολύ με το πνεύμα του στόχου της εταιρείας: Η ενέργειά μας για μια βιώσιμη ζωή. 
 
Δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις 

Το παρόν δελτίο τύπου περιέχει δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις. Οι δηλώσεις αυτές βασίζονται στις τρέχουσες θεωρήσεις, προσδοκίες και 
υποθέσεις της διοίκησης και βασίζονται σε πληροφορίες που είναι διαθέσιμες προς τη διοίκηση αυτή τη στιγμή. Οι δηλώσεις για μελλοντικές 
εκτιμήσεις δεν εγγυώνται την επίτευξη μελλοντικών αποτελεσμάτων και εξελίξεων και υπόκεινται σε γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και 
αβεβαιότητες. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα και εξελίξεις μπορεί να διαφέρουν ουσιωδώς από τις προσδοκίες και υποθέσεις που 
εκφράζονται στο παρόν έγγραφο λόγω διαφόρων παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί κυρίως περιλαμβάνουν αλλαγές στο γενικότερο οικονομικό και 
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επιπλέον, οι εξελίξεις στις οικονομικές αγορές και οι αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς και οι αλλαγές στην 
εθνική και διεθνή νομοθεσία — ειδικά όσο αφορούν δημοσιονομικούς κανονισμούς — και άλλοι παράγοντες, επηρεάζουν τα μελλοντικά 
αποτελέσματα και τις εξελίξεις της εταιρείας. Τόσο η εταιρεία όσο και όλες οι θυγατρικές της δεν αναλαμβάνουν την επικαιροποίηση των δηλώσεων 
που περιέχονται στο παρόν δελτίο τύπου.  

 

Γερμανικός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τα δελτία τύπου υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συμμόρφωση με τις νόμιμες απαιτήσεις 
προστασίας δεδομένων. Αν δεν θέλετε να συνεχίσετε να λαμβάνετε το δελτίο τύπου μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 
datenschutz-kommunikation@rwe.com ώστε να διαγραφείτε και να μη λαμβάνετε άλλα τέτοιου είδους δελτία τύπου από εμάς. Αν έχετε  
ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων μας ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας υπό τον ΓΚΠΔ, παρακαλώ επικοινωνήστε με το 
datenschutz@rwe.com. 
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