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Δελτίο Τύπου 
 
 

Το πέρασμα στη νέα εποχή 
 
 

H MYTILINEOS επεκτείνεται δυναμικά στον Τομέα των Α.Π.Ε. και της 
σύγχρονης ενεργειακής διαχείρισης 

 

• Απόκτηση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών 1,48GW 

• Απόκτηση 25 υπό ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 

• Σύναψη PPA 200MW 
 

Αθήνα, Ελλάδα - 16 Φεβρουαρίου 2021 - Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, 
Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) στο πλαίσιο του στρατηγικού της 
σχεδιασμού για σημαντική διεύρυνση της παρουσίας της σε έργα Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στην Ελλάδα και παγκοσμίως, ανακοινώνει τη 
συμφωνία για απόκτηση χαρτοφυλακίου 20 υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκών 
πάρκων συνολικής ισχύος 1,48GW ιδιοκτησίας της EGNATIA GROUP.   
 
Το σύνολο του χαρτοφυλακίου έχει υπαχθεί στην διαδικασία των Στρατηγικών 
Επενδύσεων (Fast Track), ενώ εκτιμάται ότι η κατασκευή τους θα έχει ολοκληρωθεί 
έως το τέλος του 2023.  
 
Επιπλέον, η MYTILINEOS θα αποκτήσει το σύνολο χαρτοφυλακίου 21 υπό 
ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, 
καθώς και 4 πρόσθετων υπό ανάπτυξη έργων παραγωγής και αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, ενεργειακά επικουρούμενων από 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς, επίσης από την EGNATIA GROUP.  
 
Η Εταιρεία πρωτοπορεί και επενδύει σημαντικά στο κομμάτι της αποθήκευσης 
ενέργειας, καθώς αποτελεί μία  βασική παράμετρο για την επιτυχή ενεργειακή 
μετάβαση και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των μονάδων Α.Π.Ε.. H 
MYTILINEOS, αναπτύσσοντας έργα αποθήκευσης, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα 
ευρύ χαρτοφυλάκιο μονάδων παραγωγής ενέργειας και να καταστεί μία εταιρεία με 
ανεπτυγμένες δυνατότητες και ευελιξία, όπως απαιτείται για τις ενεργειακές 
εταιρείες του μέλλοντος.  
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Το συνολικό κόστος για την MYTILINEOS τόσο για το χαρτοφυλάκιο 
φωτοβολταϊκών πάρκων, όσο και για το χαρτοφυλάκιο έργων αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας θα φτάσει τα 56 εκατ. ευρώ. 
 
Τέλος, με μία ακόμα «πρωτιά» εν όψει της ελληνικής Ενεργειακής Μετάβασης, η 
MYTILINEOS συμφώνησε να συμβασιοποιήσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
(Corporate PPA) από φωτοβολταϊκά πάρκα που παραμένουν στην ιδιοκτησία της 
EGNATIA GROUP, ισχύος 200 MW, έναντι τιμής €33/Mwh και για περίοδο 10+5 
ετών.  
Το εν λόγω PPA εκτιμάται ότι θα τεθεί σε ισχύ εντός του 2023. 
 
Με την ενίσχυση αυτή της ισχύος της, η ανάπτυξη της MYTILINEOS στον χώρο 
των ανανεώσιμων πηγών είναι πλέον δυναμική και πλουραλιστική, όπως άλλωστε 
ορίζουν οι επιταγές της σύγχρονης και αποδοτικής ενεργειακής διαχείρισης.  
 
Το «πράσινο» χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας περιλαμβάνει πλέον: 
 
Α.Π.Ε. στην Ελλάδα (αιολικά, φωτοβολταϊκά, μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί) 
 

• 1.480 MW σε ώριμη φάση αδειοδότησης 

• 300 MW σε φάση λειτουργίας, κατασκευής ή έτοιμα για κατασκευή (RTB)  

• 100 MW προς τελική επενδυτική απόφαση (FID) στο τέλος του 2021 
 
Α.Π.Ε. στο εξωτερικό (φωτοβολταϊκά πάρκα) 
 

• 400 MW σε φάση κατασκευής, 120MW εκ των οποίων αναμένεται να 
ολοκληρωθούν και να τεθούν σε εμπορική λειτουργία το 2ο τρίμηνο του 2021 

• 501 MW ήδη έτοιμα για κατασκευή (RTB) 

• 362 MW έτοιμα για κατασκευή (RTB) στο τέλος του 2021/αρχές 2022 

• 4.000 MW – Σε αρχική ή μέση φάση αδειοδότησης 
 
Αποθήκευση Ενέργειας 
 

• 25 υπό ανάπτυξη έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας   
 

Σύμβαση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPA) 
 

• 200 MW  σε υπογεγραμμένο PPA με τρίτο, σε ώριμη φάση αδειοδότησης 
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Η υλοποίηση του επενδυτικού αυτού προγράμματος αναμένεται να αλλάξει ριζικά 
το προφίλ και τα μεγέθη της MYTILINEOS, ενώ θα σημάνει και το πέρασμα στη 
νέα εποχή. 
Λόγω ακριβώς του μεγέθους και της σημασίας του προγράμματος αυτού, η 
Εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώνει τακτικά για την πρόοδο και εφαρμογή του.  
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:  
κα. Αντιγόνη Φάκου: Γραφείο Τύπου MYTILINEOS 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 3.600  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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