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Επέκταση δραστηριοτήτων της μεγάλης πορτογαλικής ενεργειακής 
εταιρείας «EDP Ανανεώσιμες» μέσω κοινοπραξίας «OCEAN Winds» και 

στρατηγική συνεργασία με την «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» για ανάπτυξη 
υπεράκτιων πλωτών αιολικών πάρκων σε Ελλάδα. 

 
 

. Η κοινοπραξία «Ocean Winds» - στην οποία συμμετέχουν από κοινού 
(50:50) η π/ενεργειακή εταιρεία EDP Ανανεώσιμες και ο μεγάλος γαλλικός 
όμιλος ENGIE - ανακοίνωσε την στρατηγική συνεργασία με την «Τέρνα 
Ενεργειακή» για την μελέτη και λειτουργία υπεράκτιων πλωτών αιολικών 
πάρκων στην Ελλάδα, συνολικής δυναμικότητας 1,5 GW τα οποία θα 
αναπτυχθούν σε βάθος δεκαετίας. 
 

Η κοινοπραξία «Ocean Winds» διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο 
σταθερών και πλωτών υπεράκτιων αιολικών πάρκων υπό ανάπτυξη, 
κατασκευή και λειτουργιά σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Πορτογαλία, 
Γαλλία, Βέλγιο, Ην. Βασίλειο) στην Β. Αμερική και Ασία.  Η κοινοπραξία 
κατασκευάζει ήδη το υπεράκτιο αιολικό πάρκο (WindFloat Atlantic) 
δυναμικότητας 25MW με πλωτές υπεράκτιες ανεμογεννήτριες στην περιοχή 
Viana do Castelo της β. Πορτογαλίας. Η  τεχνολογία αυτή, σύμφωνα με την 
κοινοπραξία, είναι η πλέον ενδεδειγμένη για την χώρα μας λόγω του βάθους 
των ελληνικών θαλασσών, προκειμένου να τροφοδοτούνται τα νησιά με 
ηλεκτρική ενέργεια από τις πλωτές ανεμογεννήτριες εγκατεστημένες σε  
ερημικούς όρμους, χωρίς να πλήττεται η τουριστική τους εικόνα.  

 
Σημειώνεται ότι είναι η 2η στρατηγική συνεργασία της EDP 

Ανανεώσιμες στην Ελλάδα ύστερα από την συνεργασία (Οκτώβριος 2020) με 
την εταιρεία «Ελλάκτωρ», για την από κοινού ανάπτυξη χαρτοφυλακίου 
επίγειων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα δυναμικότητας έως 900 MW και 
αξίας που υπερβαίνει το 1 δις ευρώ.  

 
Υπενθυμίζεται ότι η EDP Ανανεώσιμες έχει λάβει τις ακόλουθες άδειες 

για κατασκευή και λειτουργία 4 επίγειων αιολικών πάρκων στη χώρα μας: 
   
(α) στις 4 Ιουλίου 2018 η εταιρεία απέκτησε άδεια για την δημιουργία 

αιολικού πάρκου στην θέση Λιβάδι Ευβοίας, ισχύος 45 MW  και 20ετούς 
διάρκειας λειτουργίας με έναρξη το 2020  

 
(β) τον Δεκέμβριο 2018, απέκτησε 2η άδεια για τη κατασκευή αιολικού 

πάρκου στην θέση Αετοράχη στην Β. Ελλάδα, δυναμικότητας 15 MW με 
έναρξη λειτουργία το 2021 με 20ετή διάρκεια χρήσης  



(γ) τον Ιούλιο 2019, απέκτησε 3η άδεια κατασκευής και λειτουργίας 
αιολικού πάρκου, δυναμικότητας 30MW και 20ετούς διάρκειας στη θέση 
«Χαλκοδόνιο» στην περιοχή Βελεστίνου Μαγνησίας  

 
(δ) τον Δεκέμβριο 2019, απέκτησε 4η άδεια κατασκευής και λειτουργίας 

αιολικού πάρκου στην θέση «Ξηρονομή», δυναμικότητας 33MW, διάρκειας 20 
ετών  

 
Η επέκταση των δραστηριοτήτων της «EDP Renovaveis» στη χώρα 

μας, επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον του πορτογαλικού ομίλου για 
επενδύσεις στον κλάδο των ΑΠΕ στην Ελλάδα, που, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της ίδιας της εταιρείας, διαθέτει τεράστιο δυναμικό και 
προοπτικές  ανάπτυξης. Υψηλόβαθμα στελέχη της EDP έχουν τονίσει  την  
σημασία της χώρας μας  για την ανάπτυξή της εταιρείας στην Ευρώπη, καθώς 
οι επενδύσεις σε αιολικά πάρκα στην Ελλάδα θεωρούνται χαμηλού 
επενδυτικού ρίσκου και εγγυημένης απόδοσης. Σημειώνεται ότι η «EDP 
Ανανεώσιμες» αποτελεί την 4η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής αιολικής 
ενεργείας στον κόσμο και την 2η στην Ευρώπη, με ένα εκτεταμένο 
χαρτοφυλάκιο έργων. Η εταιρεία διαθέτει μια ευέλικτη και δυναμική 
επιχειρηματική κουλτούρα και δραστηριοποιείται ήδη σε 19 χώρες, ενώ 
προσαρμόζεται επιτυχώς στο επιχειρηματικό περιβάλλον των ξένων αγορών. 
Πρόσφατα ο μεγάλος π/ενεργειακός όμιλος «Energias de Portugal S.A.-
EDP», μητρική εταιρεία της EDP Ανανεώσιμες ανακοίνωσε ότι θα  
προχωρήσει σε επενδύσεις ύψους 24 δις ευρώ, στο πλαίσιο της πολιτικής του 
για την ενεργειακή μετάβαση έως το 2025. Το 80% αυτών των επενδύσεων 
θα πραγματοποιηθεί σε ΑΠΕ. 
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