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Δελτίο Τύπου 

 
 

Η MYTILINEOS υπέγραψε συμφωνία πώλησης ρεύματος με την ENEL Χιλής 

για 10 χρόνια και ποσότητα 1,1 εκατ. μεγαβατώρες το χρόνο 
 

Αθήνα, Ελλάδα– 7 Ιουνίου 2022 - Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: 

MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & 
Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) υπέγραψε Σύμβαση Πώλησης Ενέργειας (PPA) από 

ανανεώσιμες πηγές με την Enel Generación Chile S.A. Η συγκεκριμένη Σύμβαση θα 
προμηθεύει την Χιλιανή εταιρεία με ισχύ έως 1,1 TWh ανά έτος για τα επόμενα 10 

χρόνια. Με τη σύμβαση αυτή, η MYTILINEOS θα παρέχει «πράσινη» ενέργεια που θα 

παράγεται από ένα χαρτοφυλάκιο τεσσάρων φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 
588 MWp.  

 

Η συμβασιοποιημένη ενέργεια του χαρτοφυλακίου ισοδυναμεί με την ηλεκτρική 
ενέργεια που είναι απαραίτητη για 532.000 κατοικίες στη Χιλή, εξαλείφοντας 123.000 

αυτοκίνητα από το οδικό δίκτυο και αποφεύγοντας την εκπομπή 570.000 τόνων CO2 
στην ατμόσφαιρα. 

 

«Η MYTILINEOS έχει θέσει φιλόδοξους στόχους παγκοσμίως και η Λατινική Αμερική 
αποτελεί βασικό τμήμα της στρατηγικής της για την επίτευξη αυτών. Με μεγάλη χαρά 

ανακοινώνω την υπογραφή της πρώτης σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από 

την MYTILINEOS στη Χιλή για χαρτοφυλάκιο μας ισχύος 588 MWp. Η σύμβαση 
αποτελεί ένα ισχυρό ορόσημο για την εδραίωσή μας στη χώρα μέσω της οποίας θα 

συνεχίσουμε να υλοποιούμε την αναπτυξιακή μας στρατηγική συνολικά στην Λατινική 

Αμερική» δήλωσε ο Νίκος Παπαπέτρου, Γενικός Διευθυντής του Τομέα RSD της 
MYTILINEOS.  

 
Ο Εμπορικός Διευθυντής της ΕNEL Generación Chile, Alfredo Hott, δήλωσε τα 

ακόλουθα: «Με αυτή τη συμφωνία, η Enel ενισχύει το χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας για να προσφέρει στους πελάτες της ανταγωνιστική ασφάλεια 
εφοδιασμού, προκειμένου να υποστηρίξει την ενεργειακή μετάβαση της Χιλής». 

 

Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο εξαγοράστηκε σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης 
«brownfield» από την MYTILINEOS κατά τη διάρκεια της διετίας 2020-21 και 

σηματοδότησε την πρώτη διείσδυση της Εταιρείας στη Χιλή, ως επενδυτής. 
Υπενθυμίζεται, ότι ήδη η Εταιρεία δραστηριοποιείται στη χώρα ως κορυφαίος EPC 

ανάδοχος φωτοβολταϊκών έργων. Μετά την απόκτηση του πλήρους ελέγχου των εν 

λόγω έργων, η MYTILINEOS επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση της ανάπτυξής τους 
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και στην συμβασιοποίησή τους μέσω PPA, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τo ανθρώπινο 

δυναμικό στην περιοχή. Παράλληλα, εδραιώνει τη θέση της στην ενεργειακή αγορά της 
Χιλής, μέσω εξαγοράς νέων φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων στις κεντρικές και 

νότιες περιοχές της χώρας. 

 
Από τα τέσσερα έργα του χαρτοφυλακίου, το ένα βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή και τα 

άλλα τρία βρίσκονται στα τελικά στάδια ανάπτυξής τους και η κατασκευή τους 

αναμένεται να ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του 2022. Τα έργα βρίσκονται στις περιοχές 
Arica-Parinacota (109 MWp), Antofagasta (228 MWp), Atacama (165 Mwp), και 

Coquimbo (86 MWp) της Χιλής. Και τα τέσσερα έργα πρόκειται να αρχίσουν να 
προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια κατά τη διάρκεια του 2023. Μόλις ολοκληρωθεί το 

χαρτοφυλάκιο, ο Τομέας RSD της MYTILINEOS θα επιβλέπει επίσης τη λειτουργία και 

τη συντήρησή του.  
 

Η υπογραφή PPA για αυτό το χαρτοφυλάκιο με την Enel Generación καθιερώνει την 

MYTILINEOS ως έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές της Χιλής και παρέχει μια στέρεη βάση για την φιλόδοξη αναπτυξιακή στρατηγική 

της Εταιρείας στη Χιλή και σε άλλες βασικές αγορές της Λατινικής Αμερικής. Εκτός από 
αυτό, η Εταιρεία αναπτύσσει ήδη φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 1 GWp στη 

Χιλή, το Μεξικό και την Κολομβία.  

 
Η συνολική δυναμικότητα του διεθνούς χαρτοφυλακίου του Τομέα RSD είναι της τάξεως 

των 2.326 MW, εκ των οποίων: 

 

• 123 MW σε λειτουργία 

• 665 MW υπό κατασκευή 

• 1.538 MW Έτοιμα για Κατασκευή (Ready To Build - RTB) ή με εκτιμώμενο 
RTB μέσα στους επόμενους 6 μήνες 

 

Το χαρτοφυλάκιο αυτό περιλαμβάνει επίσης μία σειρά έργων σε διάφορα στάδια  
ανάπτυξης, δυναμικότητας περίπου 3,7 GW. 

 
 

Η Larraín y Asociados και η Taelec ενήργησαν ως νομικοί και εμπορικοί σύμβουλοι της 

MYTILINEOS σε αυτή τη συναλλαγή. 

         
  


