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ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΙΣΟΥ ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΕΩΣ ΤΟ 2022 σελνιινεώσΖμε5 Πιιγέ5 Ενέργευι5
κέιι σι συμβισει5 σε εφιιρμΟγέ5 ΠρΚολΟύθι1σ115 γεφυρών, συοτιμπι ψύ&ι5 κιιι βιολογικών κιιθέρισμών

115 μέρες που ο Στέφανος Τσιτσιπά αποθεωνόταν στο
ί3ιπ 51η του Αυ5ΐΓΙέπ Ορθπ, δοκιμάΖοντα5 115

αντοχές του Ελβετού βασιλιά των διεθνών τουρνουά
τένι ΡότΖερ Φέντερερ, ένας άλλος Ελλπνα, με οικο
γενειακό πάθος για το σπορ αλλά και εμπειρία σε
κορυφαία ι1Ι στον Τομέα των ΑΠΕ, παραλάμβανε
το επιχειρπματικό βραβείο «Αίολο5». Η βράβευσπ
από τπν Ελλπνική Επιστπμονική Ενωσπ Αιολικής
Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) ερΧόταν για τπν προσφορά του
στπν ανάπτυΕπ των καθαρών μορφών ενέργειας και
τπν υλοποίπσπ σπμανιικών επενδύσεων σε αιολικά
και φωτοβολταϊκά έργα στπ Χώρα μας.
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Τ
ο βραβείο, μια ελιά κστασκευασμένπ από ορεί
Χαλκο,ππλό καιπέτρα, έργοτου [ιώργου Μπό
για, παρέδωσε τι προπγούμενε5 μέρε5 στο
γραφείστου κ Πάρπ Μουράτογλου στο Παρί

σι ο πρόεδρο5τπ5 ΕΛΕΓΑΕΝ Παναγιππ5 Μδακάκος.
Οκ Μου ράτογλου, ιδρυτΥι5του ομίλου Ειπ, ο οποίο5πριν

από έναρόνοπούλπσετο 23%τπ5 εταιρεία5του στονπεφε
λοϊκό κολοσσότπ5Το1Ιαντί235εκσι ευρώ (έκτοτε π εταιρεία
μετονομάσπικε σε Τοΐ1-Ετπ), όταν ο φεπνό5 νικπτό των
πρόσινων βραβείων, μεταοποίαπμάιιιι ππροσφορά Ελλάνων
ετπστπμόνωναλλάκαι επυιειρπμσπώνπου δρασπιριοποιού
νται στον κλάδο των Ανανεώσιμων Ππγών Ενέργεια5 (ΑΠΕ).

Τι μπορεί να συνδέει όμω5 έναν1)ίΙ1ίοπίιυ όπωο κ Μου
ρότογλου με ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του διεθνούς
τένι; Ιο αποκάλυψε εμμέσω5 ο ίδιο5 ο ετπειρπματία κατά
τπντελετά τπ βράβευσπ5, δπλώνοντα μεγάλπ ικανοποίπσπ
γιατί εκώ5 απότον ίδιο και ένα5 άλλο Ελλπνα, ο Στέφανος
Τσπσιπά5, διακρινότανπ ίδιε5 μέρε5 στο εΕωτερικό.

Ο 2οΧρονο μάγοτου τένιτα τελευταία Χρόνια όιει ανα
βατταστεί υπό τπν καθοδάγπσπ του γιου του και κορυφαίου
ςοώνέωνταλέντων,του [ΙατρίκΜουράιογλου. ΟΤσιτσιπά
ανάκει στους μόνιμου5 θαμώνετπ ακαδπμία5τένι5που έχει
ιδρύσει στπ Νίκαια τπ Γαλλία ο υιό Μουράτογλου από το
1996 μετεράσπε ετπτυΧίε5παγιιοσμίω5.

Επενδύσει5 500 εκατ. ευρώ σε ΑΠΕ

Εκτόόμω απότοναθλπτισμόκαιτπνπερίφπμπΜουτιοΙου
Τππί Α&πτ ο ι Μου ράτογλου έει αποδείΕει ότι το δυ
νατό του σπμείο είναι ο τομέα5 τπ ενέργεια5. Διόλου τυχαίο

αναναλογιστεί κανεί όπτο δπμιούργπμάτου, π Ειυπ, αποτε
λεί απότον Σεπτέμβριο του 2οι7τονπυλωνα ανάπτυ&ι5 σπ5
ΑΠΕγιατονγίγανωτπ5πολυεθνικά Ιοΐ1.

Με εγκστεστπμένπ ισχύ 2Μ\Ρι/ αιολικών και φωτοβολ
ταΙκώνπάρκων και υπό κατασκευά επιπλέον όο Μ’Ν έωτα
τέλπ του έτους, 0 όμιλος Μου ράτογλου αποτελεί έναν από
τους πλέον δραστάριου επυειρπμαπκού5 ομίλου συ ΑΠΕ
και στπν Ελλάδα, εδραιωμένο πλέον συ5πέντε μεγαλύτερε
εταιρείε5 του κλάδου.

«Ειιτιμούμεότι 8.ι φώσουμεΤ2 700 έω58σΟΜΙΜπι επόμενιΖ
τρίο αράνια, επενδύοντο περί το 500 ειιτ. ευρώ», αναφέρει
στο «Βυ5ίπε οτί» ο κ. Κοσμά5 Φέσσα, διευθύνων
σύμβουλά5τπ5, εταιρεία5ΤοΙ-Ετπ Η11ς, στενό συνεργάτπ5
και συνέταιρο του κ. Μου ράτογλου τπν τελευταία
δεκαπενταετία.

Από το 2013 που ιδρύθπκε π Ειπ και πουλόθπκε π συμ
μετοχότου Ελλπνογάλλου επυιει

-μεισΧυράπαρουσίασυ5λΠΕ-οτπ
μπτρικό ΕΟΙ (γαλλικό ΔΕΗ), π
εταιρεία υλοποιεί ετπσίω έργα
80 έωιοο εκατ. ευρώ ποντομέα
των ΑΠΕ στπ ελλπνικίι αγορά.

Ομωγιατονκ.Μουράτογλου,
με τπ μεγάλπ καριέρα σπ ‘πρά
σινε’ μπίΖνε5 τπ ενέργεια5, π
Ελλάδα αποτελεί ένα μικρό κομ
μάπτωνδιεθνώνδραστπριστίττων
του. Στπν παγκόσμια αγορά π
εταιρεία Ετπ-Ιο1Β1δραστπριοποι-
εΥται στπνΑφρικά, στπνλσία, οτπ
Νότια Αμεριιώ καιτπνλυστραλία.
Σάμερα ο όμιλος λεπουργεί πα
γκοσμίω5 1,3 ίΜ’ σε ΑΠΕ, με
στόχο να φώσειτα 3 ίΜ/παγκο
σμίω5 μαΖί μετπνΤο1 έωτο 2022,

όπως άλλωστε προβλέπει και π σύμβασπ αγοραπωλποία
μεταΕύ των δύο εταιρειών. Σπιν Ελλάδα, ο εδιασμό για
φέτο προβλέπει νατεθούν συνολικά σελεπουρ1α 350 Μ\’
αισλικών και φωτοβολταϊκών έργων, βάΖοντα5 πλώρπ και
προετοιμάΖοντα5 και νέα μεγάλα πράι2εκι

«Η ενίουοτι των υττώη4ών στον τομέ% 1115 ενέργειο στι
ώραμοκοιτοο’1ιμιπ’τιιώ έργειτωνδινδέσεωνστιιν11ο7ίμά5
βοιιθοιν νιι νλοττοιισονμε μεγάλο έργα; στ οποίο οεδιόιονμε
νι επενδύσουμε μισό διο. ευρώ στν άμεσο μέλλον», αναφέρει ο
κ Φέσσα.

ΗΙο1Ι-Ειπ έΧει στεγάσειπ5 δραστπριότπτέ5τπ5 σε ιδιό
κτπτα γραφεία στπν περιοΧά τπ5 Ακρόπολπ, απασχολεί 55
άτομα προσωπτκό ιιαι διοικείται από τον κ. Φέσσα, ο

0Π0ί05 συμμετέχει μποΧικά και σε άλλε5 ετπΧειρπμσπκέΞ
δραστπριότπτε του ομίλου Μουράτογλου σπιν Ελλάδα.

Οι άλλε5 μπίΖνε5
με τους Ελλπνε5 πελάτε5

Η Οτπο ΗΙΙς, ποποίαανατπύσσεται διεθνώ5σπιναΕιοποί-
πσπτωντενολογιώντωνοππκώνιν (σ.σ.: στπν εταιρεία ο
κ. Φέσσα ασκείτπ διοίκπσπ και είναι και μέωΧο5), εμφανίΖει
σπμανπκά δραστπριάτπτα στπν Ελλάδα και συνεργάΖεται με
διάφορους ιδιωπκού και δπμόσιου φορεί5. Πρόσφατα
μάλιστα αναδείτπκε μειοδ&π5 σε έναν διαγωνισμό πι ΕΡ
ΓΟΣΕ ύψου52,3 εκατ. ευρώγιαπινπαρακολούθπσπγεφυρών.
Επιπλέον, υπάρΧουν εγκατεστπμένε εφαρμογέ για πι δια
Χείρισπτπ5λυματολάσππ5 βιολογικώνκαθαρισμώνσεδιάφο
ρου δόμου μέσω μια άλλπ εταιρεία5,π Οι, ενώ δύο

εφαρμογέ τπ εταιρεία5 !ιιίω
δουλεύουν στπν Πινακοθάκπ και
στο «ΑιφοπόλΠαλα», στο κτίριο
του υπουργείου Πολιτισμού σι
οποίε5 αφορούν συστόματα
ψύειι5 βασισμένα οτπ φΟισοφία
τπ δεΕαμενό πάγου.

Η συμφωνία
με τπν ΤοΙΙ

Η συμφωνία μετπνΙο1Ι, σύμ
φωνα μετονκ Φέσσα, έβαλετπν
Ειπ σε νέες αγορέ, όπου εκείνπ
έΧειπρόσβασπλάγωτου μεγέθους
τπ, ωστόσο π εταιρείαακολουθεί
αυτόνομπ πορεία, και αυτό εΕπ
γείται απότπν υψπλάτενογνω
σίαπου έχει αποκτΥισει στα έργα
ΑΠΕ. Ο κ Φέσσα5 σπμειώνει ότι

όλπ π Χρπμστοδότπσπ του χαρτοφυλακίου των έργων πι
εταιρεία5 στπν Ελλάδα ‘γ1νεται μέσα από ελλιινικέ5 τράπεΖε5.
«Είμαστε ιιττό τι5 ελάΧισΙε5 παιρείε5 που ακι5μπ κοι μέοπ σιπν
κρίσ’ι μα εμπιστεύτπκανοι τράπεΖε5».

Πρόσφατα πΤο1ιΙ-Ειπ κστάφερενααναχρπματοδστάσει
τον δανεισμότπ, ύψους 200 εκστ ευρώ, μέσω κοινοπρακα
ιιού ομολογιακού δανείου απότπν Ευιυ1π1ι Ει5ί. Μέρος
του ποσού θα εΕοφλΥισει τπ Χρπμστοδότπσπ του Χαρτοφυ
λακίου τεσσάρων αισλικών και επτά φωτοβολταϊκών έργων
συνολικά5 ισχύο5ι27Μ’Νκαι 35Μ’Ναντίστοιχα, απότο 2015.

Οπως έιει ανακοινωθεί,το υπόλοιπο ποσό θαΧρπσιμοποιπθεί
γιατπνυποστάριΕπτωνσΧεδίωνανάπτυΕπ5πι5 εταιρεία5 στπν
Ελλάδα.

ο πρόεδρο5 1Π5 ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτπ5
Λαδακόκο$ παραδίδει το βραβείο
«Αίολο5» στον Πόρπ Μουρότογλου


