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Η Εταιρεία

Πρωτοπόροι στις ΑΠΕ

§ Ιδρύθηκε το 1996 στην Γερμανία και 
συμπληρώνει φέτος 25 έτη επιτυχούς 
δραστηριότητας στο χώρο των ΑΠΕ

§ Ειδικεύεται στην ανάπτυξη, κατασκευή, 
λειτουργία και συντήρηση αιολικών και
φωτοβολταϊκών έργων

§ Έχει αναπτύξει και πωλήσει, έως 
σήμερα, έργα ισχύος 3.600 MW, τα μισά 
εκ των οποίων «με το κλειδί στο χέρι»

§ Το χαρτοφυλάκιο έργων της Εταιρείας, 
σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, ξεπερνά 
τα 15.000 ΜW και ο ετήσιος όγκος 
επενδύσεων στα έργα της τα 500εκ. €
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Η Εταιρεία

Με συνέπεια και σταθερότητα

§ Η εταιρεία ελέγχεται και διοικείται, στα 25 
έτη της ιστορίας της, από τους ιδρυτές της 
(Jochen Ahn και Matthias Bockholt)

§ Οι μετοχές της διαπραγματεύονται σε 
διάφορα γερμανικά χρηματιστήρια και 
περιλαμβάνονται στο Frankfurt Xetra 
trading

§ Η εταιρεία απασχολεί, διεθνώς, περίπου 
730 εργαζόμενους, που διοικούνται από 
έμπειρους Διευθύνοντες Συμβούλους και 
Γενικούς Διευθυντές

§ Πέρα από τα κεντρικά γραφεία στο 
Wiesbaden, η εταιρεία διαθέτει άλλα 28
γραφεία σε όλον τον κόσμο
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Η Εταιρεία

Οι Υπηρεσίες μας

Ανάπτυξη Μελέτη Χρηματοδότηση Προμήθεια 
εξοπλισμού Εγκατάσταση Λειτουργία & 

Συντήρηση

§ Εξασφάλιση 
θέσης

§ Αδειοδοτήσεις

§ Διασύνδεση στο 
δίκτυo

§ Αξιολόγηση / 
μέτρηση 
δυναμικού ΑΠΕ

§ Προμελέτες

§ Μελέτες 
εφαρμογής

§ Ενδελεχής 
έλεγχος 
τεκμηρίωσης

§ Τραπεζική 
χρηματοδότηση

§ Αναζήτηση ιδίων 
κεφαλαίων και 
επενδυτών

§ Επιλογή 
προμηθευτών

§ Έλεγχος 
γραμμών 
παραγωγής & 
προϊόντων

§ Διακίνηση 
εξοπλισμού

§ Επίβλεψη & 
κατασκευή

§ Έλεγχος 
ποιότητας & 
τήρησης 
περιβαλ. όρων

§ Υγιεινή & 
ασφάλεια

§ Προληπτική 
συντήρηση και 
αποκατάσταση 
βλαβών

§ Εμπορική 
διαχείριση

§ Απομακρυσμένη 
παρακολούθηση

Ανάπτυξη (ανάλογα με τη χώρα ≈ 2-5 έτη)         Υλοποίηση (≈ 1-2 έτη)           Λειτουργία (≈ 20 έτη) 
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Η διεθνής δραστηριότητα

Canada

Argentina

Finland

United Kingdom
Netherlands

Spain

Germany

France

Tanzania

Tunisia

Greece

Hungary

South Africa

Ireland

Colombia

Poland

15.000 ΜW σε ανάπτυξη σε 16 χώρες
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Η δραστηριότητα στην Ελλάδα

§ Η Εταιρεία δραστηριοποιείται με επιτυχία 
στη χώρα από το 2017

§ Ίδρυσε, στις αρχές του 2018, την 100% 
θυγατρική της ABO Wind Hellas Α.Ε. 

§ Απασχολεί σήμερα 12 έμπειρα στελέχη

§ Έχει ήδη κατασκευάσει φωτοβολταϊκά έργα 
ισχύος 45 MW, τα οποία συμμετείχαν με 
επιτυχία στην ανταγωνιστική διαδικασία της 
ΡΑΕ το 2018

§ Μεταξύ αυτών, το μεγαλύτερο σε λειτουργία 
φωτoβολταϊκό έργο της χώρας (38 MW)

Ξεκίνημα σε μια δύσκολη συγκυρία
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§ Σήμερα βρίσκονται, σε διαφορετικά στάδια 
ανάπτυξης, 22 μεγάλα φωτοβολταϊκά και 
αιολικά έργα, σε διάφορες περιοχές της 
ηπειρωτικής Ελλάδας, και 6 υβριδικά έργα 
σε νησιά του Αιγαίου. Από αυτά:

§ 50 MW φωτοβολταϊκών είναι σε φάση 
κατασκευής, αφού συμμετείχαν με επιτυχία 
σε ανταγωνιστική διαδικασία της ΡΑΕ

§ 36 MW φωτοβολταϊκών έχουν λάβει 
Α.Ε.Π.Ο. και αναμένουν οριστικούς όρους 
σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ

§ 780 MW φωτοβολταϊκών και αιολικών 
αναμένουν την έκδοση Α.Ε.Π.Ο. και μη 
δεσμευτικών όρων σύνδεσης

Δυναμικά στη νέα δεκαετία

Η δραστηριότητα στην Ελλάδα
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Οι προκλήσεις και τα εμπόδια 

§ ΑΔΜΗΕ → Ο Διαχειριστής δεν εφαρμόζει το 
νόμο και δεν εκδίδει προσφορές σύνδεσης:

§ 770 MW έργων μας αναμένουν μη 
δεσμευτική προσφορά – 200 MW εξ αυτών 
εδώ και 1 έτος!

§ 36 MW έργων μας αναμένουν δεσμευτική 
προσφορά, για να συμμετάσχουν σε 
ανταγωνιστική διαδικασία της ΡΑΕ – 11 MW 
εξ αυτών εδώ και 4 μήνες!

§ Η Εταιρεία μας (και η χώρα) «έχασε» την 
ευκαιρία συμμετοχής μας στον προσεχή 
διαγωνισμό – έχουμε προσφέρει την ιστο-
ρικά χαμηλότερη τιμή των 45,84 €/MWh

Ο Διαχειριστής Δικτύου
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Οι προκλήσεις και τα εμπόδια 

§ Α.Ε.Π.Ο. → Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι 
εκδίδουν αρνητικές γνωμοδοτήσεις όχι για 
λόγους ουσίας, αλλά «πολιτικής»: 

§ 260 MW έργων μας (100%) έχουν λάβει 
αρνητική γνώμη από την Επ. Ενέργειας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, με την επίκληση 
«κορεσμού του δικτύου», «μεγέθους» και 
άλλων αβάσιμων επιχειρημάτων

§ οι Δήμοι Ηγουμενίτσας και Μετσόβου
ανακάλεσαν αρχικές θετικές γνώμες, όταν 
υπέστησαν πολιτική πίεση

§ Οι Περιφέρειες Ηπείρου, Δ. Μακεδονίας και Στ. 
Ελλάδας δηλώνουν ότι γνωμοδοτούν αρνητικά 
με στόχο την αλλαγή της νομοθεσίας!

Η αυτοδιοίκηση
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§ ΡΑΕ → Καθυστερούσε επί διετία την έκδοση Αδειών Παραγωγής για 30 GW αιολικών 
και φωτοβολταϊκών έργων και χρειάστηκε νομοθετική παρέμβαση για να τις εκδώσει

§ Άδειοδοτικό → Και μετά τη λήψη Α.Ε.Π.Ο. και οριστικών όρων σύνδεσης απαιτείται η 
έκδοση σειράς παρωχημένων «Άδειών» (Εγκατάστασης, Λειτουργίας κλπ), τις οποίες η 
ΕΕ μας έχει ζητήσει και το υπουργείο έχει υποσχεθεί ότι θα καταργήσει…

§ Τοπικές αντιδράσεις → Αποτέλεσμα του μύθου υπεραπόδοσης των επενδύσεων 
και της αναποτελεσματικότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των 
πόρων

§ Αντικρουόμενα συμφέροντα → «Επενδυτικό» ενδιαφέρον 20πλάσιο των τεχνικών 
δυνατοτήτων της χώρας διαγκωνίζεται «για μια θέση στον ήλιο», μέσα από ένα 
περίπλοκο και παράλογο πλέγμα απονεμηθέντων προτεραιοτήτων

Η ΡΑΕ και οι λοιποί εμπλεκόμενοι

Οι προκλήσεις και τα εμπόδια 
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§ Το επενδυτικό μας πλάνο στη χώρα ξεπερνάει τα 650 εκ.€ και θα μπορούσε να 
υλοποιηθεί μέσα στα επόμενα 3 έτη

§ Ήδη υφίσταται καθυστερήσεις που υπερβαίνουν τα 2 έτη, σε σχέση ακόμη και με την 
εύλογα αναμενόμενη ελληνική γραφειοκρατική πραγματικότητα

§ Έχουμε αποδείξει έμπρακτα την ικανότητα και αποτελεσματικότητά μας → μέσα σε 3 
έτη, αναπτύξαμε και κατασκευάσαμε το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό έργο στη χώρα 
(38 MWp) και ήδη κατασκευάζουμε ένα ακόμη μεγαλύτερο (50 MWp)

§ Η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει άμεσα όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να 
αρθούν όλα τα γραφειοκρατικά και αδικαιολόγητα εμπόδια στην υλοποίηση 
πραγματικών, άμεσων, φιλικών για το περιβάλλον επενδύσεων 

Το δυναμικό που μένει ανεκμετάλλευτο

Με το βλέμμα στο μέλλον
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


