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Δελτίο Τύπου 
 

Η MYTILINEOS επεκτείνει την δραστηριότητά της στα έργα ηλιακής 
ενέργειας στη Νότια Κορέα 

 
Αθήνα, Ελλάδα - 28 Φεβρουαρίου 2022 - Η MYTILINEOS  (RIC: MYTr.AT, 
Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη στρατηγική 
της επέκταση στις παγκόσμιες αγορές, μέσω δραστηριοτήτων σε ολόκληρο το 
φάσμα έργων ηλιακής ενέργειας, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της κατασκευής 
φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 1.55MW στην περιοχή Yangpyung-gun στη Νότια 
Κορέα, από τον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης 
Ενέργειας (RSD). 
 
Το έργο αυτό αποτελεί το πρώτο έργο της MYTILINEOS στη Νότια Κορέα και στην 
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ασίας, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για τον 
Τομέα RSD, καθώς αποτελεί μία από τις λίγες Ευρωπαϊκές εταιρείες με επιτυχή 
διείσδυση στην αγορά της Ασίας.  
 
Το έργο Yangpyung-gun εξασφάλισε την τιμή ταρίφας KRW 119000/MWh (~US$ 
100/MWh) μέσω ανταγωνιστικής προσφοράς που υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο 
του 2021. Μετά την ολοκλήρωσή του αναμένεται να παράγει ετησίως 2000 
πιστοποιητικά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (REC) που θα πωλούνται στην 
Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης της Κορέας βάσει 20-ετούς συμφωνίας αγοράς 
(offtake agreement - PPA). 
 
Ο Τομέας RSD της MYTILINEOS εδραιώνει περαιτέρω τη θέση του στη χώρα 
αναπτύσσοντας ένα φωτοβολταϊκό έργο ισχύος 36MW στην περιοχή Gonam-
Myeon, Επαρχία Taean. Το έργο έχει ήδη λάβει άδεια παραγωγής ενέργειας και 
έχει αιτηθεί κατασκευαστική άδεια. Μέσα στην επόμενη διετία, ο Τομέας στοχεύει 
στην ανάπτυξη από μηδενική βάση μεγάλης κλίμακας έργων ηλιακής 
φωτοβολταϊκής ενέργειας ύψους 300MW μέσω της εξαγοράς πακέτου έργων 
ηλιακής ενέργειας μικρής κλίμακας μέγιστης ισχύος 50MW.  
 
Ο Νίκος Παπαπέτρου, Γενικός Διευθυντής του Τομέα RSD της MYTILINEOS, 
δήλωσε τα ακόλουθα: “Η Νότια Κορέα αποτελεί αγορά στρατηγικής σημασίας για 
την επέκταση της MYTILINEOS στις χώρες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού και 
μεγάλη ευκαιρία παγκόσμιας εδραίωσης της παρουσίας του Τομέα RSD. Είναι 
μεγάλη μας χαρά που είμαστε μία από τις λίγες εταιρείες διεθνώς που διεισδύουν 
σε αυτή την ανταγωνιστική αγορά και που συνεπικουρούν τους «πράσινους» 
στόχους της Νότιας Κορέας.  
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Η MYTILINEOS επιβεβαιώνει τη μακρόπνοη εταιρική της στρατηγική 
NetZeroAction, επεκτείνοντας το αποτύπωμά της στην αγορά ανανεώσιμων 
πηγών της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, σε συνέχεια της επιτυχημένης επεκτάσής 
της στην Ευρώπη, την Λατινική Αμερική και την Αυστραλία. 
 
Η συνολική δυναμικότητα του διεθνούς χαρτοφυλακίου του Τομέα RSD είναι της 
τάξεως των 1.963 MW, εκ των οποίων:  
 

• 121MW είναι σε λειτουργία 

• 526MW βρίσκονται υπό κατασκευή 

• 608MW έχουν αδειοδοτηθεί και είναι Έτοιμα για Κατασκευή (Ready To Build 
(RTB) ή στο στάδιο Έτοιμα για Κατασκευή κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 

• 708 MW στο στάδιο Έτοιμα για Κατασκευή (Ready To Build (RTB) μέχρι το 
τέλος του 2022  

 
Εκτός των προαναφερόμενων, αυτό το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επίσης έργα 
σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης δυναμικότητας περίπου 3.0GW.  
 

 

 
 
 
 


