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Δελτίο Τύπου 
 
 

Η MYTILINEOS διασφαλίζει μία νέα Σύμβαση Ηλεκτρικής Ενέργειας στην 
Αυστραλία μέσω της τεχνολογίας Blockchain 

 
Αθήνα, Ελλάδα -12 Απριλίου 2021 - Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: 
MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) ενισχύει τη θέση του Τομέα Ανανεώσιμων Πηγών & 
Αποθήκευσης Ενέργειας στη διεθνοποιημένη αγορά ενέργειας και συγκεκριμένα 
στην αγορά της Αυστραλίας, ξεκινώντας συνεργασία με την QEnergy (μέρος της 
Ion Holdings) μέσω της υπογραφής Σύμβασης Πώλησης Ενέργειας (Power 
Purchase Agreement). Η Σύμβαση υπεγράφη στην πλατφόρμα της WePower, μιας 
από τις μεγαλύτερες διεθνώς πλατφόρμες αγοράς και εμπορίας ενέργειας που 
στηρίζεται στην τεχνολογία blockchain. Με αυτό τον τρόπο,  η MYTILINEOS 
αξιοποιεί πλήρως τις διασυνοριακές δυνατότητες της πλατφόρμας και εισάγει για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, μία νέα προσέγγιση και μέθοδο στην αγοραπωλησία 
ενέργειας, βασισμένη στην εξωστρέφεια και την καινοτομία.  
 
Η σύμβαση προβλέπει την αξιοποίηση στο μέγιστο της πλατφόρμας WePower για 
τη δημιουργία «έξυπνων συμβολαίων» βασισμένων στο Etherium 
(κρυπτονόμισμα) επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο στην QEnergy να προσφέρει 
ενέργεια απευθείας στους πελάτες της.  
 
Στο πλαίσιο της 10ετούς Σύμβασης Πώλησης Ενέργειας μεταξύ των δύο εταιρειών, 
η QEnergy στοχεύει να αγοράσει την πλειονότητα του όγκου της ενεργειακής 
παραγωγής που θα προκύψει από την επέκταση των 22MW του φωτοβολταϊκού 
πάρκου Wagga North στην Αυστραλία (Wagga 2) που είχε εξαγοραστεί από την 
Terrain Solar το 2019.  
 
Η Σύμβαση θα επιτρέψει την έναρξη κατασκευής του έργου Wagga 2 εντός του 
2021 και όταν ολοκληρωθεί, αναμένεται να παράγει ενέργεια ικανή να 
ηλεκτροδοτήσει περίπου 5.000 νοικοκυριά στην Αυστραλία. Πρόκειται για την 
επέκταση της δραστηριότητας της MYTILINEOS στην Αυστραλία, μετά την 
εξαγορά των αδειών του φωτοβολταϊκού πάρκου Moura ισχύος 110MW στην 
περιοχή του Queensland, και του Wyalong ισχύος 75 ΜW στην περιοχή της Νέας 
Νότιας Ουαλίας, καθώς και τριών ακόμη έργων συνολικής ισχύος 120 MW που 
είναι υπό κατασκευή στην ίδια περιοχή.   
 
Ο Νίκος Παπαπέτρου Γενικός Διευθυντής του Ανανεώσιμων Πηγών & 
Αποθήκευσης Ενέργειας, δήλωσε: «Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τη 
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συναλλαγή για το έργο Wagga μέσω των τυποποιημένων διαδικασιών της 
WePower, προσβλέπουμε στη χρήση της εν λόγω πλατφόρμας και για τη σύναψη 
νέων συμβάσεων πώλησης ρεύματος (PPA), στο ολοένα και αναπτυσσόμενο 
πορτφόλιο έργων μας.»  
 
Ο Warren Murphy, CEO της QEnergy τόνισε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που 

αξιοποιούμε τα ψηφιοποιημένα PPA της WePower για να προσφέρουμε στους 

πελάτες λιανικής την ευκαιρία να αγοράσουν ενέργεια από τοπικά έργα ΑΠΕ, καθώς 

και να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας. Όλοι οι καταναλωτές θα μπορούν 

με πλήρη διαφάνεια να γνωρίζουν την προέλευση της ενέργειας που 

χρησιμοποιούν.»  

 
Ο Τομέας RSD της MYTILINEOS και η QEnergy σχεδιάζουν μια σειρά παρόμοιων 
συνεργασιών, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της αγοράς ενέργειας για 
τυποποιημένους, εξορθολογισμένους και χαμηλού κόστους μηχανισμούς 
συναλλαγών ενέργειας βασισμένων στην τεχνολογία blockchain. 
 
Η Allens αποτέλεσε τον Σύμβουλο της MYTILINEOS που διαχειρίστηκε την 
σύμβαση πώλησης.  
 
 
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 
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 
 
 
QEnergy: 
Η QEnergy είναι μία εταιρεία με έδρα την Αυστραλία που δραστηριοποιείται στη λιανική 
αγορά ενέργειας. Ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την παροχή οικονομικών ενεργειακών 
λύσεων σε πελάτες μικρών επιχειρήσεων και κατοικιών στη Νέα Νότια Ουαλία,  στο 
Κουίνσλαντ, στη Βόρεια Επικράτεια, στη Βικτώρια και στη Νότια Αυστραλία. Είναι 100% 
θυγατρική της εταιρείας ION Limited 
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https://www.youtube.com/user/MytilineosGroup
https://www.linkedin.com/company/6646293/


 

 

 
 

mytilineos.gr 

www.qenergy.com.au 
 
 
 
Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον Δελτία Τύπου και ενημερώσεις από την MYTILINEOS, κάντε 
κλικ εδώ  

 
 

http://www.qenergy.com.au/
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