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Στρατηγική συνεργασία µεταξύ Oµίλων ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗΣ  και ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον τοµέα Ενέργειας -  
Προοπτική δηµιουργίας ισχυρού ελληνικού σχήµατος ευρωπαϊκού 

µεγέθους.   
 

Οι Όµιλοι  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ  Α.Ε. και  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ  Α.Ε ανακοινώνουν 
την απόφασή τους να συµπράξουν στην διεκδίκηση του δηµόσιου µεταλλευτικού 
χώρου της Βεύης στο Νοµό Φλώρινας. Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο Ανάπτυξης 
έχει προκηρύξει ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό εκµίσθωσης του δικαιώµατος έρευνας και 
εκµετάλλευσης του δηµόσιου µεταλλευτικού χώρου στη περιοχή της Βεύης, µε 
ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών την 29η Σεπτεµβρίου 2006. Οι δύο Όµιλοι θα 
συµµετάσχουν στο διαγωνισµό µέσω των θυγατρικών τους ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. µε 
ποσοστό 60%, ΜΕΤΚΑ Α.Ε. µε ποσοστό 30%, και ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. µε ποσοστό 10%. 
 
Στο πλαίσιο της στενής και άριστης συνεργασίας που ανέπτυξαν για την διεκδίκηση 
του Λιγνιτωρυχείου Βεύης, οι Όµιλοι σκοπεύουν να συνεργαστούν και στη διεκδίκηση 
µελλοντικών λιγνιτικών εκµεταλλεύσεων, όπως αυτές της Ελασσόνας και της ∆ράµας. 
Στην περίπτωση κατά την οποία κατακυρωθεί ο πλειοδοτικός διαγωνισµός 
οποιασδήποτε από τις παραπάνω αναφερόµενες εκµεταλλεύσεις, οι συµβαλλόµενες 
εταιρίες θα συστήσουν ανώνυµη εταιρία, µε σκοπό τη κατασκευή και λειτουργία 
λιγνιτικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και µε συµµετοχή κατά 
ποσοστό 60% του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και 40% της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗΣ, 
ενώ στην περίπτωση γενικής ενεργειακής συµφωνίας όλα τα ανωτέρω ποσοστά θα 
µετατραπούν σε 50 - 50%. 
 
 
Παράλληλα οι Όµιλοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. και ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 
επεξεργάζονται σχήµατα συνεργασίας µε τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
στους τοµείς της παραγωγής, εκµετάλλευσης και εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, 
όπως είναι η παραγωγή από θερµικούς σταθµούς φυσικού αερίου, οι εγκαταστάσεις 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας πάσης µορφής, η συµπαραγωγή θερµότητας και 
ηλεκτρισµού, κλπ. Εάν οι διαπραγµατεύσεις, µετά και την αποτίµηση των 
υπαρχόντων στοιχείων ενεργητικού των τριών οµίλων, έχουν ευτυχή κατάληξη, ο 
Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα συνεισφέρει τις υπάρχουσες δραστηριότητές του, 
συµπεριλαµβανοµένης και της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (µονάδα 
συνδυασµένου κύκλου 390 MW µε καύσιµο το φυσικό αέριο) και θα έχει συµµετοχή 
και στον τοµέα των λιγνιτικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής και στην εκµετάλλευση 
των ορυχείων λιγνίτη. 
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Με την πρόθεση αυτή, δύο από τους πιο σηµαντικούς επιχειρηµατικούς Οµίλους της 
Ελλάδας, οι Όµιλοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. και ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., 
µετατρέπουν σε πράξη την προοπτική στρατηγικής συνεργασίας ελληνικών 
επιχειρηµατικών δυνάµεων, και δηµιουργούν τη βάση ενός ισχυρού ελληνικού 
ενεργειακού σχήµατος ευρωπαϊκού µεγέθους και προοπτικής, προκειµένου να 
προωθηθούν αποτελεσµατικά οι ενεργειακές επενδύσεις στο πλαίσιο της 
απελευθερωµένης αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. 
 


