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Άνω του 35% η ελληνική συμμετοχή σε υλικά, εξοπλισμό και εργασία 

στην ύψους 130 εκατ. ευρώ επένδυση 
Ολοκληρώθηκαν και οι τελευταίες προετοιμασίες για την έναρξη υλοποίησης του 

φωτοβολταϊκού ισχύος 204 MW στην Κοζάνη, με συνέπεια σύμφωνα με πληροφορίες 

να προγραμματίζεται εντός του Νοεμβρίου η έναρξη των εργασιών για την 

υλοποίηση του έργου. 

 

Μοναδική προϋπόθεση είναι να ολοκληρωθεί με αίσια έκβαση το τοπικό lockdown, το οποίο 

ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην περιοχή από τις 16 Οκτωβρίου και για 14 ημέρες. Έτσι, στην 

περίπτωση που υπάρξει ύφεση των κρουσμάτων, από τον επόμενο μήνα θα αρχίζει να 

παίρνει σάρκα και οστά η επένδυση ύψους 130 εκατ. ευρώ της θυγατρικής των ΕΛΠΕ. 

 

Κατά την ανάπτυξη του έργου, έχει δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα από τον Όμιλο των Ελληνικών 

Πετρελαίων, ώστε να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη η προστιθέμενη αξία για την 

περιοχή. Ενδεικτικά, η ελληνική συμμετοχή σε υλικά, εξοπλισμό και εργασία αναμένεται να 

ξεπεράσει το 35%, ενώ οι περισσότερες από τις 350 άμεσες θέσεις εργασίας κατά την 

κατασκευή θα προέλθουν από την περιοχή. 

 

Παραγωγή 350 GWh ετησίως 

 

Το πάρκο είναι το σημαντικότερο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα και ένας από τους μεγαλύτερους 

σταθμούς της Ευρώπης. Θα υλοποιηθεί από την Juwi, από την οποία εξαγοράστηκε από 

την ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες – με τη συναλλαγή να έχει ολοκληρωθεί την 1η Οκτωβρίου. Οι 

εργασίες θα διαρκέσουν 16 μήνες, προκειμένου να τεθεί σε πλήρη λειτουργία κατά το Α’ 

Τρίμηνο του 2022. 

 



Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 18 φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που θα 

αναπτυχθούν σε μια έκταση 4.400 στρεμμάτων. Υπολογίζεται ότι θα παράγει ενέργεια 350 

GWh ετησίως, ικανή να εξασφαλίσει την παροχή καθαρής ενέργειας μηδενικών εκπομπών 

για τουλάχιστον 75.000 νοικοκυριά, με ετήσιο όφελος σε επίπεδο εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα 320.000 τόνων, που αντιστοιχεί σε 1,1 εκατομμύρια στρέμματα δάσους. 

 

Έργα ΑΠΕ 600 MW μέχρι το 2025 

 

Με την κατασκευή του, επισπεύδεται η επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στρατηγικού στόχου 

που έχει θέσει η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΠΕ για 600 MW εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ 

μέχρι το 2025 και βελτίωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος κατά 50% έως το 

2030. 

 

Για την υλοποίηση της επένδυσης, θα αξιοποιηθούν τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την 

έκδοση νέων ομολογιών, ονομαστικής αξίας 99,9 εκατ. ευρώ και απόδοσης 2,42%, τα 

οποία διατέθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στις αρχές Οκτωβρίου. Οι ομολογίες 

αποτελούν μέρος των υφιστάμενων ομολογιών λήξης Οκτωβρίου 2024 και καλύφθηκαν εξ 

ολοκλήρου από επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) να συνεισφέρει το 75% της έκδοσης. 
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