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Δελτίο Τύπου 
 
 

Σύμβαση για την κατασκευή υποσταθμών στην Αλβανία 
 
Αθήνα, Ελλάδα – 15 Απρίλιος 2021 – Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, 
Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης υπέγραψε σύμβαση με την Operatori i Sistete Transmetimit SH. a. 
(OST) για την ανάπτυξη και κατασκευή Υποσταθμών Υψηλής Τάσης 400kV στη 
Δημοκρατία της Αλβανίας.  
 
Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την Αλβανία, το οποίο θα 
βοηθήσει τη χώρα να συμμετάσχει αποτελεσματικά στο μέλλον στις Ευρωπαϊκές 
αγορές ενέργειας. Με την ανάπτυξη αυτού του δικτύου 400kV στο νότιο τμήμα 
της Αλβανίας, το Έργο θα συμβάλει στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, ενισχύοντας τις διασυνδέσεις με τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας των γειτονικών χωρών και θα διευκολύνει τις συναλλαγές ηλεκτρικής 
ενέργειας, επιτυγχάνοντας ένα ασφαλές και αξιόπιστο ενεργειακό σύστημα. 
 
Το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του νέου υποσταθμού “Elbasan 3”  και την 
ενίσχυση και επέκταση του υποσταθμού "Fier". O νέος υποσταθμός Elbasan 3 θα 
επεκτείνει τον υφιστάμενο υποσταθμό 400/220/30kV του Elbasan 2 με ένα νέο 
υποσταθμό 400kV για την διασύνδεση των γραμμών μεταφοράς Tirana 2, 
Zemblak, Fier και της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ θα πραγματοποιηθούν και 
τροποποιήσεις στον υφιστάμενο υποσταθμό 400/220/30kV του Elbasan 2. Στον 
υποσταθμό Fier, ο υφιστάμενος υποσταθμός220kV θα επεκταθεί με νέες πύλες 
και έναν νέο μετασχηματιστή 400/220/35kV.  
 
Αυτό είναι το πρώτο ενεργειακό project της MYTILINEOS στην Αλβανία, που 
σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή των 
Βαλκανίων, μέσω του αναβαθμισμένου Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η 
Εταιρεία επενδύει στρατηγικά στους παγκόσμιους στόχους της ενεργειακής 
μετάβασης, εφαρμόζοντας την διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνογνωσία της στη 
δυναμική ανάπτυξη βιώσιμων έργων και υποδομών. 
 
Η εν λόγω σύμβαση έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών, 
συμπληρωματικά των 12 μηνών της περιόδου εγγύησης και η συμβατική αξία για 
την MYTILINEOS ανέρχεται σε €21,173,500.  
 
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 
μέσω της KfW και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Επενδυτικό Πλαίσιο των 
Δυτικών Βαλκανίων.  
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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 
Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,9 δισ. ευρώ και 
απασχολεί περισσότερους από 3.850  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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