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Δελτίο Τύπου 
 
 

Η MYTILINEOS ενεργοποιεί επιτυχώς   
Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας 

 
Αθήνα, Ελλάδα - 18 Μαρτίου 2021 - Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: 
MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών 
και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD), ανακοινώνει ότι η ενεργοποίηση του έργου 
αποθήκευσης ενέργειας Byers Brae της Gresham House στη Σκωτία 
ολοκληρώθηκε επιτυχώς, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, παρά τους 
περιορισμούς της COVID -19. Η περίοδος κατασκευής ήταν 4 μήνες (Οκτώβριος 
2020 – τέλος Ιανουαρίου 2021). 
 
Το συγκεκριμένο έργο Battery Energy Storage System - BESS είναι ένα σύστημα 
αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρία που θα παρέχει περίπου 30 MWh στο δίκτυο. 
Αυτό είναι το 3ο έργο BESS που ολοκληρώνει ο Τομέας RSD κατά τη διάρκεια του 
τελευταίου εξαμήνου και επισφραγίζει την μακροπρόθεσμη συνεργασία του με τη 
Gresham House. Προηγήθηκε η επιτυχής ενεργοποίηση στα τέλη του 2020 του 
έργου Wickham BESS (50MW/74MWh) και Thurcroft BESS (50MW/75MWh). Τα 
έργα Wickham και Thurcroft είναι από τα μεγαλύτερα έργα αποθήκευσης ενέργειας 
στο χαρτοφυλάκιο της Gresham House. 

 
Τα έργα αποθήκευσης ενέργειας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επιτυχούς 
ενεργειακής μετάβασης και είναι μία βασική παράμετρος για τη μετάβαση σε 
χαμηλές εκπομπές CO2. Ταυτόχρονα, υποστηρίζουν την αυξημένη διείσδυση και 
τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ).  
 
Η MYTILINEOS, με την εκτεταμένη εμπειρία της στην ανάπτυξη και την κατασκευή 
έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρία, επιδιώκει να καταστεί πρωτοπόρα 
στην ελληνική και διεθνή αγορά. 
 
για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:  
κα. Αντιγόνη Φάκου: Γραφείο Τύπου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Τηλ. 210-6877346 | Fax 210-6877400 | 
E-mail: Antigoni.Fakou@mytilineos.gr. 
 

 
MYTILINEOS: 
H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής 
Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και 
Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρεία εισηγμένη στο 
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Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,9 δισ. ευρώ και 
απασχολεί περισσότερους από 3.600  άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. 
www.mytilineos.gr | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn 
 
Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον Δελτία Τύπου και ενημερώσεις από την MYTILINEOS, κάντε 
κλικ εδώ  
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