Δελτίο Τύπου
H INTRAKAT ΚΑΙ Η PARKWIND ΕΝΩΝΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΕΡΑΚΤΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η ελληνική Intrakat και η βέλγικη Parkwind υπέγραψαν συμφωνία για την από κοινού
ανάπτυξη υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα.
Αθήνα, 21/06/2022 – Σήμερα, η Parkwind και η Intrakat ανακοινώνουν την επίσημη
συνεργασία τους για την από κοινού ανάπτυξη υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στις
ελληνικές θάλασσες. Με μεγάλη εμπειρία σε έργα υπεράκτιας ανάπτυξης και με εξειδίκευση
σε έργα τοπικών υποδομών, οι δύο εταιρείες λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους.
Με έδρα στην Ελλάδα και με σημαντική διεθνή παρουσία, ο Όμιλος Intrakat, βασικό μέλος
της Intracom Holdings, είναι κορυφαίος παίκτης στον κατασκευαστικό τομέα της χώρας και
προσφέρει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο
δραστηριοτήτων
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οποίο

περιλαμβάνονται

Δημόσια

Έργα

Υποδομών,

ΣΔΙΤ–

Παραχωρήσεις, ΑΠΕ– περιβαλλοντικά & αναπτυξιακά έργα Ακίνητης Περιουσίας.
Ο Όμιλος Intrakat έχοντας ενισχύσει το 2021 δυναμικά την δραστηριότητά του στις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, διαθέτει σήμερα χαρτοφυλάκιο συνολικής ισχύος άνω του 1
GW. Παράλληλα, διεισδύει και στους σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με
ανάπτυξη 9 αδειών.
Η Parkwind είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία πράσινης ενέργειας που αναπτύσσει,
χρηματοδοτεί και λειτουργεί υπεράκτια αιολικά πάρκα. Με τέσσερα αιολικά πάρκα υπό
επιχειρησιακή διαχείριση στην βελγική Βόρεια Θάλασσα και ένα πέμπτο το οποίο βρίσκεται
επί του παρόντος υπό κατασκευή στην Γερμανία, η Parkwind θα έχει σύντομα ισχύ άνω του
1 GW. Αυτή η συμφωνία εμπίπτει στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνούς επέκτασης της
Parkwind και της αυξανόμενης ζήτησης για σημαντικά μεγαλύτερη ανάπτυξη της υπεράκτιας
αιολικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Ο François Van Leeuw, co-CEO της Parkwind, είπε : «Με έναν συνεργάτη σαν την Intrakat,
γνωρίζουμε ότι διαθέτουμε ό,τι χρειάζεται για να προσφέρουμε στην Ελλάδα ό,τι καλύτερο
υπάρχει στην υπεράκτια αιολική ενέργεια. Η συμπληρωματική φύση της συνεργασίας μας
είναι το κλειδί για την ανάπτυξη μιας αξιόλογης πρότασης που μπορεί να δώσει ώθηση στην
υπεράκτια αιολική ενέργεια στην Ελλάδα. Είμαστε ευγνώμονες που έχουμε την ευκαιρία να
αρχίσουμε να δουλεύουμε μαζί σε ένα περιβάλλον ανοιχτό και παραγωγικό».

Ο Πέτρος Σουρέτης, CEO της Intrakat και ο Λουκάς Λαζαράκης, CEO της Inkat Energy
δήλωσαν: «Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης και επενδύσεων του Ομίλου Intrakat
στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, προχωράμε σε μία σημαντική, και πιστεύω εξαιρετικά
δυναμική, στρατηγική συνεργασία με την Parkwind, μία καινοτόμο εταιρεία με ηγετική θέση
στον χώρο των offshore wind farms. Η Ελλάδα, μέσα στα επόμενα χρόνια, θα αναπτύξει σε
ευρεία κλίμακα αυτό τον τύπο αιολικών πάρκων, που έχει προφανή, πολλαπλά οφέλη. Με
την τεχνογνωσία και εμπειρία της Intrakat και της Parkwind φιλοδοξούμε να γίνουμε leaders
στον χώρο αυτό».

Σχετικά με την Parkwind
Η Parkwind είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία πράσινης ενέργειας που αναπτύσσει, χρηματοδοτεί και λειτουργεί
υπεράκτια αιολικά πάρκα. Με δεκαετή εμπειρία και 771 MW υπό επιχειρησιακή διαχείριση στη Βελγική Βόρεια
Θάλασσα, η Parkwind επεκτείνεται επί του παρόντος διεθνώς. Με ενεργά έργα σε διάφορα στάδια ανάπτυξης,
όπως το Arcadis Ost 1 (DE) ή το Oriel (IRL), η Parkwind πρόκειται να προσθέσει άλλα 1,1 GW υπό τη διαχείρισή
της.
Δεσμεύεται να κάνει την πράσινη ενέργεια διαθέσιμη και προσιτή σε όλους μέσω της μοναδικής της προσέγγισης
που καλύπτει ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, η Parkwind έχει καθιερωθεί ως
αξιόπιστος και ανταγωνιστικός εταίρος σε κοινότητες, κυβερνήσεις και προμηθευτές παγκοσμίως.
Αποτελούμενη από περισσότερους από 120 επαγγελματίες, με γραφεία στο Βέλγιο και την Ιρλανδία, η Parkwind
ηγείται των υπεράκτιων δραστηριοτήτων αιολικής ενέργειας του Βέλγου μετόχου Virya, που ανήκει στον Όμιλο
Colruyt και την Korys. Μάθετε περισσότερα στο www.parkwind.eu
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Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και είναι μέλος του Ομίλου Intracom Holdings. Από το 2001 η εταιρεία είναι
εισηγμένη στο ΧΑ και κατέχει πτυχίο 7ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Το 2005 η εταιρεία
συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Η Intrakat δραστηριοποιείται στην κατασκευή
έργων δημόσιας υποδομής, ΣΔΙΤ, περιβαλλοντικών έργων, έργων καινοτομίας και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχοντας συσσωρεύσει στην 35χρονη παρουσία της στην αγορά,
σημαντική εμπειρία, τεχνογνωσία καθώς και εκτεταμένη εξειδίκευση.
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