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Στην αναβάθμιση του προφίλ της στοχεύει η ΟΚΤΑ, θυγατρική των ΕΛΠΕ στη Β. 
Μακεδονία, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της και σε άλλες ενεργειακές 
δραστηριότητες, με επίκεντρο την παραγωγή ΑΠΕ και τη συμμετοχή στην 
απελευθερωμένη αγορά προμήθειας ρεύματος στην γειτονική χώρα. 

Στα πλαίσια αυτά, ο επενδυτικός της σχεδιασμός προβλέπει την ανάπτυξη του 
χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της εταιρείας. 

Σε αυτή τη στρατηγική εντάσσεται και η πρόσφατη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 
ενός νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, αποτελούμενου από δυο 
φωτοβολταϊκές μονάδες στην οροφή των δύο κτιρίων του διεθνούς σχολείου NOVA στα 
Σκόπια. 

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των δυο μονάδων φτάνει τα 125kW, ενώ η 
προβλεπόμενη παραγωγή σε ετήσια βάση εκτιμάται σε 160MWh. 

Ένα μέρος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας θα αξιοποιείται για την κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών του σχολείου, ενώ η υπόλοιπη ενέργεια θα διατίθεται στην αγορά. 

Συνολικά, οι δυο μονάδες αποτελούνται από 440 πάνελ της Multicrystalline Trina Solar 
και 4 inverters της HUAWEI, εκ των οποίων οι 3 τύπου SUN2000-60 KTL-MO και ο 1 
τύπου SUN2000-33KTL-А. 

Πρόκειται για τον τέταρτο φωτοβολταϊκό σταθμό της ΟΚΤΑ στη Β. Μακεδονία, στα 
πλαίσια της στρατηγικής της εταιρείας για επέκταση των δραστηριοτήτων της στην αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο στην παραγωγή, όσο και στην προμήθεια. 



Όπως δήλωσε σχετικά ο CEO της ΟΚΤΑ κ. Vuk Radovic, «με την εγκατάσταση του νέου 
φωτοβολταϊκού σταθμού, συνεχίζουμε τη διαδικασία μετασχηματισμού της ΟΚΤΑ σε μια 
σύγχρονη εταιρεία ενέργειας, που συνεχώς αυξάνει την παραγωγική της ισχύ από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». 

Μεταξύ άλλων, ο κ. Radovic επισήμανε, επίσης, ότι «με τέτοιου τύπου projects βοηθάμε 
τους συνεργάτες μας να εξορθολογίσουν την κατανάλωση ενέργειας, μέσα από 
σημαντική εξοικονόμηση, σε σχέση με τη χρήση ενέργειας που παράγεται από την καύση 
ορυκτών καυσίμων».  

Μέχρι στιγμής, το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας της ΟΚΤΑ στη Β. Μακεδονία 
καταλαμβάνει ο τομέας της εμπορίας καυσίμων και άλλων προϊόντων διύλισης 
πετρελαίου.  

Η εταιρεία βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο των επαφών των δυο κυβερνήσεων σε 
σχέση με τον πετρελαϊκό αγωγό που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τις εγκαταστάσεις 
της ΟΚΤΑ στη Β. Μακεδονία, απ’ όπου θα μπορούσαν να διατεθούν όχι μόνο στην 
εγχώρια αγορά της γειτονικής χώρας, αρά να διανεμηθούν και προς άλλες διεθνείς 
αγορές. 

 

ΠΗΓΗ:  https://energypress.gr/news/metashimatizetai-i-okta-stohos-i-enishymeni-paroysia-se-paragogi-
ape-kai-promitheia-reymatos 

 

  


