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Αθήνα 27 Ιουνίου 2005 
 

 
Η Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ  

 

Η Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ–Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ, ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια της δραστηριοποίησης της 

θυγατρικής της Κ.Λ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ στην Μελέτη, Κατασκευή, Λειτουργία και Εκµετάλλευση 

Ενεργειακών Έργων, ξεκίνησε την κατασκευή Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου στην Αγία 

Παρασκευή (Κεράσοβο) ∆ήµου Κόνιτσας, Ιωαννίνων.  

 
Το έργο έχει αδειοδοτηθεί από την Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και την Περιφέρεια Ηπείρου, 

και κατασκευάζεται µε επιδότηση από το Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών (Αναπτυξιακός 

Νόµος). Η κατασκευή του ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2005, και αναµένεται να ολοκληρωθεί 

εντός του 2006. Ο προϋπολογισµός του έργου, περιλαµβανοµένης της αναβάθµισης του 

τοπικού δικτύου διανοµής της ∆ΕΗ,  είναι της τάξεως των 4 εκατ. Ευρώ. Η εγκατεστηµένη 

ισχύς είναι 2.5 MW. 

 
Σηµειώνεται ότι οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) µπορούν να έχουν σηµαντική 

συµβολή τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος, µέσω της µείωσης των εκποµπών στην 

ατµόσφαιρα αερίων ρύπων που ευθύνονται για το φαινόµένο του θερµοκηπίου, όσο και στην 

ευρύτερη εθνική προσπάθεια για την κάλυψη της ενεργειακής ζήτησης της χώρας. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του Κυότο, ο στόχος για το ποσοστό διείσδυσης 

των ΑΠΕ στην χώρα µας είναι η κάλυψη του 20% της συνολικής κατανάλωσης, µε προθεσµία 

το 2010.  

 
Η εταιρεία Κ.Λ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, θυγατρική της Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ–Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ, ιδρύθηκε το 

2000, µε στόχο την δραστηριοποίηση στον πολλά υποσχόµενο τοµέα της ενέργειας. Το µικρό 

υδροηλεκτρικό έργο στο Κεράσοβο είναι το πρώτο που κατασκευάζεται από τα τρία συνολικά 

ενεργειακά έργα της εταιρείας που βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης. Οι δύο µονάδες που 

θα ακολουθήσουν θα είναι παρεµφερούς ισχύος και προϋπολογισµού, και θα βρίσκονται στην 

περιοχή της Ν. Πίνδου. 

 
Σχετικά µε την Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ Α.E. 

Η Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ Α.E. ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1986. Η εταιρεία έχει τεχνική 

δραστηριότητα, καθώς δραστηριοποιείται στην κατασκευή σύνθετων και εξειδικευµένων 

τεχνικών έργων, κυρίως του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και εµπορική δραστηριότητα, ως 

αποκλειστικός αντιπρόσωπος των Βρετανικών προϊόντων Mothercare στην Ελλάδα και τα 

Βαλκάνια.  Η Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ Α.E. είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από 

τον Φεβρουάριο του 2004. 


