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Συνεχίζεται η ενίσχυση του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην Ενέργεια 

 

  

Η Εταιρία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – Όµιλος Επιχειρήσεων, από κοινού µε τον κύριο 

µέτοχό της κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, στα πλαίσια υλοποίησης του ευρύτερου 

στρατηγικού σχεδιασµού στο χώρο της ενέργειας, ανακοινώνει την υπογραφή 

δεσµευτικής συµφωνίας για την εξαγορά του 52,6% του µετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρίας ∆ΕΛΤΑ PROJECT. Το ανωτέρω ποσοστό δύναται να ανέλθει σε 70% 

περίπου, εφόσον οι πωλητές εξασκήσουν το προβλεπόµενο δικαίωµα προαίρεσης 

(put option) για την πώληση επιπλέον µετοχών που αντιστοιχούν στο 17.4% του 

µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 

  

Η εταιρία ∆ΕΛΤΑ PΡΟJECT είναι εισηγµένη στο Xρηµατιστήριο Αθηνών από το 

2004, και δραστηριοποιείται στο σχεδιασµό και υλοποίηση ολοκληρωµένων 

µονάδων ‘turn key” για λογαριασµό βιοµηχανικών µονάδων, στην κατασκευή 

υδροστροβίλων, καθώς και στην ανάπτυξη, κατασκευή και εκµετάλλευση µονάδων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (µε έµφαση σε αιολικά 

πάρκα και υδροηλεκτρικούς σταθµούς). Κατέχει άµεσα, καθώς και µέσω των 

θυγατρικών της ∆ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και ΙΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 

� τρεις υδροηλεκτρικές µονάδες ισχύος 7 ΜW σε λειτουργία, οκτώ ισχύος 21 

MW σε φάση ολοκλήρωσης µέχρι το 2008 και δεκαέξι ισχύος 48 MW σε 

φάση απόκτησης άδειας εγκατάστασης 

� δύο αιολικά πάρκα ισχύος 18 MW σε στάδιο ανάπτυξης και αιτήσεις για 

απόκτηση αδειών παραγωγής ισχύος 65 MW 

  

Η συµφωνία αυτή ενισχύει σηµαντικά τη δυναµική και τις προοπτικές ανάπτυξης 

του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ στο χώρο της ενέργειας, καθώς:  

� Ενισχύει τη δυνατότητα ανάπτυξης έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

προσθέτοντας σηµαντική τεχνογνωσία, πλέον των αιολικών πάρκων, στην 

ανάπτυξη και κατασκευή  υδροηλεκτρικών µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας.  

� Εντάσσει στο χαρτοφυλάκιο του Οµίλου έργα συνολικής ισχύος 208 MW 

(140 MW σε αιολικά πάρκα και 68 MW σε υδροηλεκτρικές µονάδες), 

ξεπερνώντας έτσι στο σύνολο τα 360 MW από ανανεώσιµες πηγές. 

Υπενθυµίζεται ότι επιπλέον, διατηρεί το δικαίωµα απόκτησης 195 MW 

αιολικών πάρκων τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία αδειοδότησης. 

� Τα παραπάνω αυξάνουν το σύνολο της αδειοδοτηµένης ηλεκτρικής 

ισχύος του Οµίλου σε θερµικές και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στο 

επίπεδο των 1500 MW, δίνοντας ένα προβάδισµα στον Όµιλο ενόψει της 

σταδιακής απελευθέρωσης της Ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

  



Σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη της συµφωνίας είχε η αξιολόγηση από τον Όµιλο 

του επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού της ∆ΕΛΤΑ PROJECT και της 

πρωτοπορίας που διαθέτει στη µελέτη και κατασκευή υδροηλεκτρικών µονάδων. Η 

αξιολόγηση αυτή αντανακλάται και στη διατήρηση του κ. Αναστασίου ∆εληγιώργη 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας και την ανάληψη εκ µέρους του της θέσης 

του Πρόεδρου.  

  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συµφωνία αυτή έρχεται µία µόλις εβδοµάδα µετά την 

ανακοίνωση της εξαγοράς της SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ, ενδεικτικό της σηµασίας που 

αποδίδει ο ‘Οµιλος στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Υπενθυµίζεται 

ότι στον τοµέα των θερµικών σταθµών, ο Όµιλος συνεχίζει την κατασκευή του 

Σταθµού Συµπαραγωγής στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας µεγέθους 340 MW (ο οποίος 

αποτελεί την πρώτη φάση του ενεργειακού κέντρου Αγίου Νικολάου συνολικού 

µεγέθους 750 MW), και έχει αποκτήσει Άδεια Προµήθειας µεγέθους 310 MW για 

την καλύτερη αξιοποίηση της ηλεκτρικής παραγωγής. 

  

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, λεπτοµερής αναφορά στην πολιτική και τον 

ενεργειακό σχεδιασµό του Οµίλου θα γίνει από τον Πρόεδρο κ. Ευάγγελο 

Μυτιληναίο στη Γενική Συνέλευση της 16ης Μαΐου 2006. 

  

  

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε: κο Εµµανουήλ 

Περάκη, ∆ιευθυντής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Επικοινωνίας Οµίλου, τηλ. 

210-6877301, φαξ 210-6877400, e-mail: eperakis@mytilineos.gr 

 

 


