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ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓ.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έλαβε την άδεια εµπορικής λειτουργίας του 3ου σταθµού του,
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε καύση φυσικού αερίου σε συνδυασµένο κύκλο. Πρόκειται για
το σταθµό ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 436ΜW, της Korinthos Power, που είναι θυγατρική
εταιρεία του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (65%) και της Motor Oil (35%). Ο σταθµός βρίσκεται στις
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, Κορινθίας.
Σηµειώνεται ότι διαθέτοντας περισσότερα από 1.200MW σε λειτουργία, ο Όµιλος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, καθίσταται ο µεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας
στη χώρα.
Τη µελέτη, προµήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του σταθµού, συµπεριλαµβανοµένου
και του κλειστού τύπου υποσταθµού, ανέλαβε και ολοκλήρωσε µε απόλυτη επιτυχία η ΜΕΤΚΑ Α.Ε.,
θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, υπερβαίνοντας όλα τα εγγυηµένα µεγέθη. Ιδιαιτέρως, επίσης,
σηµειώνεται η συνδροµή της MOTOR OIL, απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός τέτοιου
έργου µέσα στις υπάρχουσες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της.
Ο σταθµός της Korinthos Power, όπως και ο σταθµός του Οµίλου στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, είναι
σύγχρονες µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε υψηλή απόδοση, οι οποίες
συµβάλλουν καθοριστικά στη µείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρισµού από φυσικό αέριο, προς
όφελος των καταναλωτών, αλλά και της εθνικής οικονοµίας. Η χωροθέτηση του σταθµού στο Νότιο
Σύστηµα της χώρας συµβάλλει στη σταθερότητα του.
Με τη θέση σε λειτουργία και του 3ου θερµικού σταθµού του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ολοκληρώνεται
η πρώτη φάση του επενδυτικού προγράµµατος του τοµέα Ενέργειας, ύψους € 1 δις, που αφορούσε
στην κατασκευή και λειτουργία 3 θερµικών µονάδων παραγωγής ενέργειας, 2 στον Άγιο Νικόλαο
Βοιωτίας και 1 στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, και πληθώρα αιολικών και φωτοβολταϊκών
πάρκων. Σήµερα, ο Όµιλος εντείνει τις επενδύσεις του στις ΑΠΕ, στοχεύοντας στη δηµιουργία µέχρι
το 2015 ενός πράσινου ενεργειακού χαρτοφυλακίου ύψους 400MW.
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Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε:
κα Κατερίνα Μουζουράκη, Προϊστάµενος Γραφείου Τύπου και ΜΜΕ Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, τηλ. 210
6877484, φαξ. 210 6877400, e-mail katerina.mouzouraki@mytilineos.gr.
O Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέχει ηγετική θέση στους τοµείς Μεταλλουργίας & Μεταλλείων,
Ενέργειας και Έργων EPC. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι Εταιρία εισηγµένη στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε ενοποιηµένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά το 1,6 δις ευρώ και
απασχολεί περίπου 2.500 άµεσους και πολύ περισσότερους έµµεσους εργαζόµενους στην Ελλάδα
και το εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Οµίλου στη
διεύθυνση www.mytilineos.gr.
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