Το
Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα
Ορεινής Ποδηλασίας φιλοξενεί
η Enel Green Power
Η Enel Green Power φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έναν
αγώνα ορεινής ποδηλασίας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος στην
περιοχή του αιολικού πάρκου «Μηλιά», που ανήκει στη συστοιχία
αιολικών πάρκων του Καφηρέα. Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνική
Ομοσπονδία Ποδηλασίας και ο Ποδηλατικός Όμιλος Καρυστίας
διοργανώνουν μεταξύ 10 και 12 Ιουλίου αγώνα ορεινής ποδηλασίας
για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Καρύστια της Νότιας Εύβοιας.
Ο αγώνας θα παίξει αποφασιστικό ρόλο στην απόφαση της
Ομοσπονδίας για το ποιος αθλητής θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021.
Μέρος του αγώνα περιλαμβάνει το μνημείο φυσικής ομορφιάς του
Καστανόλογου, ένα υπεραιωνόβιο δάσος από καστανιές που
βρίσκεται στο βουνό Όχη σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων. Η
εταιρεία αναδασώνει στον Καστανόλογο περίπου 640 στρέμματα με
30.000 εγγενή δέντρα για να αναγεννήσει το συρρικνωμένο δάσος.

H Chiara Palmisani, επικεφαλής βιωσιμότητας της Enel
Green Power Ευρώπης, δήλωσε:
«Στον πυρήνα της Enel Green Power υπάρχει η βιωσιμότητα, η
οποία εκφράζεται – όχι μόνο μέσω έργων ανανεώσιμης ενέργειας
που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε
παγκόσμιο επίπεδο – αλλά και μέσω της δημιουργίας αμοιβαίας
αξίας (Creating Shared Value) τόσο για το περιβάλλον όσο και
για τις τοπικές κοινωνίες, όπου η εταιρεία δραστηριοποιείται.
Με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ντόπιων και
συμβάλλοντας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των
περιοχών όπου λειτουργούμε, έχουμε υιοθετήσει το μοντέλο
“Δημιουργία Αμοιβαίας Αξίας” (Creating Shared Value).

Μεταξύ των διαφορετικών έργων Δημιουργίας Αμοιβαίας Αξίας που
πραγματοποιούμε για την περιοχή του Καφηρέα, ο επερχόμενος
αγώνας ορεινής ποδηλασίας όχι μόνο θα ενισχύσει την τοπική
οικονομία, φέρνοντας επισκέπτες και δίνοντας προβολή στην
περιοχή, αλλά θα φέρει και τις τοπικές κοινωνίες πιο κοντά στα
αιολικά μας πάρκα, για να επωφεληθούν από τη φιλοξενία
ανανεώσιμων εγκαταστάσεων στην περιοχή τους ».
Η Enel Green Power κατέχει ήδη ηγετική θέση ως ιδιοκτήτης και
διαχειριστής 57 ανανεώσιμων εγκαταστάσεων σε 24 ελληνικούς
νομούς με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 464MW, εκ των οποίων
354MW προέρχεται από τον άνεμο, 90MW από ηλιακή και 20MW από
υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Η εταιρεία ενισχύει συνεχώς τη δέσμευσή της για ανάπτυξη του
τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δημιουργώντας
ταυτόχρονα αμοιβαία αξία για τους ενδιαφερόμενους, όπως οι
τοπικές κοινότητες, οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές και οι
πελάτες.

