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Η PROTERGIA ΕΝΙΣΦΥΕΙ ΤΟ ΦΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΗΣ
Έναπξη λειτοςπγίαρ 3 νέων υωτοβολταϊκών σταθμών σςνολικήρ ισσύορ
11,5MW
Η Protergia Α.Ε., ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ, αλαθνηλψλεη ηελ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο 3 θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ στην Άπτα, στη Βοιωτία και στην Αιτωλοακαπνανία,
σςνολικήρ ισσύορ 11,5 MW. Σν χςνο ηεο επέλδπζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 3 ζηαζκψλ αλήιζε
ζηα €23,5 εθαη.
H Protergia, κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ζεξκηθψλ
ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έρνληαο ππφ ηε δηαρείξηζή ηεο 3 ζεξκηθέο κνλάδεο
ζπλνιηθήο ηζρχνο 1200 MW, πνπ αλήθνπλ ζηνλ Όκηιν ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ, πξνρσξά ελεξγά ζηελ
αλάπηπμε κνλάδσλ ΑΠΔ. Με ηελ πξνζζήθε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ δηαζέηεη πιένλ ζε
ιεηηνπξγία ζπλνιηθή ηζρχ 53,5 MW απφ αηνιηθνχο θαη θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο.
Η Protergia ζπκβάιινληαο ζηελ επίηεπμε ηνπ Δζληθνχ ηφρνπ 20-20-20, ζηνρεχεη κέρξη ην 2015 λα
έρεη ζε ιεηηνπξγία 400 MW απφ ΑΠΔ, θπξίσο απφ αηνιηθά πάξθα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε νκαινπνίεζεο
ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο.
Οη ηξεηο λένη θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο Μαξαζηάο/Κακπή, ηνπ Γήκνπ Αξηαίσλ,
Γθνχξεδα/Γάθλε ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη Καξπέο ηνπ Γήκνπ Αθηίνπ-Βφληηζαο, ζε ζπλνιηθή έθηαζε
235 ζηξεκκάησλ. Απνηεινχληαη ζπλνιηθά απφ 39.000 πεξίπνπ πνιπθξπζηαιιηθά Φσηνβνιηατθά
πιαίζηα ηνπ νίθνπ SUNTECH, νλνκαζηηθήο ηζρχνο 290Wp έθαζην. Γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ξεχκαηνο ζε
ελαιιαζζφκελν ρξεζηκνπνηνχληαη αληηζηξνθείο ηεο SMA θαη γηα ηελ αλχςσζε ηεο ηάζεο
κεηαζρεκαηηζηέο ηεο ABB. Σελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «κε ην θιεηδί ζην ρέξη» αλέιαβε ε ΒΙΟΑΡ
ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ, ελψ ε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο έγηλε απφ ηελ TUV Hellas.
πλνιηθά, απφ ηνπο 3 Φ/Β ζηαζκνχο αλακέλεηαη λα παξάγνληαη εηεζίσο 14.600 MWh πξάζηλεο
ελέξγεηαο. Η ιεηηνπξγία ηνπο, ζπλεπψο, ζπληειεί ζηε κείσζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ,
ηνπιάρηζηνλ θαηά 7.000 ηζνδχλακνπο ηφλνπο CO2 εηεζίσο, πνζφηεηα πνπ αληηζηνηρεί κε ηε
δεκηνπξγία ελφο λένπ δάζνπο 18.000 ζηξεκκάησλ.
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Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ, παπακαλούμε επικοινωνήζηε:
κα Καηεπίνα Μοςζοςπάκη, Πποϊζηάμενορ Γπαθείος Τύπος και ΜΜΕ Ομίλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ηηλ. 210 6877484,
θαξ. 210 6877400, e-mail katerina.mouzouraki@mytilineos.gr.
Η Protergia A.E. είναι η 100% θςγαηπική εηαιπεία ηος Ομίλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, πος ζςγκενηπώνει ηη διασείπιζη
ηων ενεπγειακών παγίων και ενεπγειακών δπαζηηπιοηήηων ηος Ομίλος. Η Protergia εζηιάζει ζηπαηηγικά ζηην
απόκηηζη ή/και διασείπιζη ενόρ δςναμικού και ποικιλόμοπθος ενεπγειακού σαπηοθςλακίος, ζηη
δπαζηηπιοποίηζη ζηη σονδπική και λιανική αγοπά ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ και ζηην εμποπία εκπομπών CO2,
καθώρ και ζηη μελλονηική επέκηαζη ζε γειηονικέρ σώπερ, με αςξημένερ ανάγκερ για ενεπγειακό δςναμικό.
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