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ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Σημαντική ενίσχυση του χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων του Ομίλου στις ΗΠΑ 

- Σε εμπορική λειτουργία το Α/Π «Gopher Creek», ισχύος 158 MW 
- Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εξαγοράς του Α/Π «Bearkat», ισχύος 200 MW 
- Στα 651 MW ανέρχεται πλέον η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου στις ΗΠΑ  

Σε σημαντική ενίσχυση του χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στις ΗΠΑ 

οδηγεί η ολοκλήρωση δύο σημαντικών επενδύσεων στην περιοχή του Τέξας.  

Συγκεκριμένα, σε εμπορική λειτουργία έχει τεθεί πλέον το αιολικό πάρκο «Gopher Creek» (Fluvanna 2) 

στην περιοχή Borden County του Τέξας, η ισχύς του οποίου ανέρχεται σε 158 MW. Η ανάπτυξη του έργου 

ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 2018, ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί 

και πλέον βρίσκεται σε πλήρη εμπορική λειτουργία.  

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διαδικασίες για την εξαγορά του αιολικού πάρκου «Bearkat», 

στο Glasscock County του Τέξας. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο αιολικό πάρκο, εγκατεστημένης 

ισχύος 200 MW, βρίσκεται σε λειτουργία ήδη από τον Ιανουάριο του 2018. 

Τα δύο νέα αιολικά πάρκα ανεβάζουν τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

στις ΗΠΑ στα 651 MW. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία λειτουργεί ακόμα δύο αιολικά πάρκα στις ΗΠΑ, ένα 

ισχύος 138 MW στην περιοχή Elmore County του Idaho κι ένα ισχύος 155 MW στην περιοχή Scurry County 

του Τέξας (Fluvanna 1). 

Ο Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κ. Γιώργος Περιστέρης δήλωσε σχετικά: «Ανταποκρινόμενοι 

απολύτως στις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει απέναντι στους μετόχους και τους συνεργάτες μας  

ολοκληρώσαμε με επιτυχία κι εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος δύο ακόμα σημαντικές 

επενδύσεις στην αγορά των ΗΠΑ. Η συνολική ισχύς των αιολικών πάρκων που λειτουργούμε στις ΗΠΑ 

ανέρχεται πλέον σε 651 MW. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αποτελεί τον μεγαλύτερο επενδυτή σε έργα 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία διεθνώς στον 

τομέα της παραγωγής καθαρής ενέργειας. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε δυναμικά τις 

επενδύσεις μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,  ώστε σύντομα να ξεπεράσουμε και τον στόχο 

των 2.000 MW, που έχουμε πλέον θέσει». 

Συνολικά, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.512 MW 

εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ευρώπη και την Αμερική. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου 

ανέρχεται πλέον σε 1390 MW. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 607 MW στην Ελλάδα, 651 MW 

στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α. Ευρώπη. Επόμενος στόχος της εταιρείας είναι να προσεγγίσει το μέγεθος 

των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία. 
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