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Τθν πρόκεςι του να καταςκευάςει ζνα «γιγαντιαίων» διαςτάςεων θλιακό πάρκο, 
ιςχφοσ 1.000 MW, ζωσ το 2026, ανακοίνωςε ο γερμανικόσ κολοςςόσ παραγωγόσ 
θλεκτρικισ ενζργειασ LEAG *πλειοψθφικισ ιδιοκτθςίασ τθσ τςεχικισ EPH+, ςτο 
πλαίςιο τθσ απόφαςισ του να επεκτακεί ςτισ ΑΠΕ, κάνοντασ ςτροφι 180 μοιρϊν 
από τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ με τθ χριςθ λιγνίτθ που πραγματοποιεί 
ζωσ ςιμερα και να καταςτεί ζωσ το 2030 κορυφαίοσ «παίκτθσ» ςτθν εν λόγω αγορά. 
 
Το εν λόγω ςχεδιαηόμενο θλιακό πάρκο κα είναι το πρϊτο βιϊςιμο ζργο μεγάλθσ 
κλίμακασ ςτθ νζα ςτρατθγικι τθσ εταιρείασ, για το οποίο υπολογίηεται ότι κα 
απαιτθκοφν επενδφςεισ φψουσ €1 δισ και άμα τθ ολοκλθρϊςει του κα αποτελεί το 
μεγαλφτερο θλιακό πάρκο ςτθν Ευρϊπθ και μεταξφ των δζκα κορυφαίων ςτον 
κόςμο. 
 
Για τθν υλοποίθςθ του ζργου κα πρζπει να εγκαταςτακοφν 1,5 εκ. θλιακζσ μονάδεσ 
τα επόμενα τρία χρόνια ςε πρϊθν υπαίκριεσ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ ςτθ 
Λουςατία (Αν. Γερμανία). Ωσ εκ τοφτου, θ εταιρεία κα επαναχρθςιμοποιιςει 
εκτάςεισ γθσ για εγκατάςταςθ ςτακμϊν παραγωγισ «πράςινθσ» θλ. ενζργειασ, 
όπου υπάρχουν, ιδθ, υποδομζσ ςφνδεςθσ με δίκτυα θλ. ενζργειασ, ενϊ θ 
ςχεδιαηόμενθ μονάδα ιςχφοσ 1.000 MW κα μποροφςε να τροφοδοτιςει περίπου 
300.000 νοικοκυριά με «πράςινο» θλ. ρεφμα.  
 
Στόχοσ τθσ εταιρείασ είναι μακροπρόκεςμα να επεκτείνει το «πράςινο» 
χαρτοφυλάκιό τθσ ζωσ το 2030 ςτα 7GW και να το διπλαςιάςει ζωσ το 2040, ενϊ ςε 
αυτό κα διαδραματίςουν ςθμαντικό ρόλο και οι ςτακμοί θλεκτροπαραγωγισ για 
«πράςινο» υδρογόνο. 
 
Σφμφωνα με τον Διευκφνοντα Σφμβουλο τθσ LEAG θ εν λόγω απόφαςθ ςτθρίχκθκε 
ςτο γεγονόσ ότι αυτι τθ ςτιγμι υπάρχει τεράςτιο ενδιαφζρον για τθν «πράςινθ» 
θλεκτρικι ενζργεια από διεκνείσ επενδυτζσ ςτθν εν λόγω περιοχι και για τον ςκοπό 
αυτό όλο εγχείρθμα δεν εμπνζει ανθςυχίεσ χρθματοδότθςισ του.  
 
Επιλογι εγκατάςταςθσ τθσ εν λόγω επζνδυςθσ ςτθ ανατολικι Γερμανία, δεν είναι 
τυχαία, αφοφ προςελκφει εδϊ και αρκετοφσ μινεσ το ενδιαφζρον και άλλων 
γερμανικϊν κολοςςϊν, όπωσ Tesla, BASF και Intel, δεδομζνων των ευκαιριϊν 
ανάπτυξθσ που παρουςιάηουν τα κρατίδια ςε αυτι τθν περιοχι. Με δεδομζνο ότι οι 
απαιτιςεισ ςε θλεκτρικι ενζργεια των εν λόγω βιομθχανικϊν ομίλων κα βαίνουν το 



επόμενο διάςτθμα αυξανόμενεσ, εξαιτίασ τθσ τρζχουςασ ενεργειακισ κρίςθσ, θ 
ενεργειακι LEAG προςπακεί να καλφψει άμεςα αυτι τθν ανάγκθ τθσ αγοράσ για 
παραγωγι οικονομικισ και φιλικισ προσ το περιβάλλον ενζργειασ.  
 
Ωςτόςο, θ παραγωγι θλ. ενζργειασ από ΑΠΕ και «πράςινο» υδρογόνο είναι πικανό 
να γίνει «ςπάνιο» εμπόρευμα τα επόμενα χρόνια ςτθ Γερμανία, επειδι θ χϊρα 
υςτερεί ςτουσ χρόνουσ επζκταςθσ του ενεργειακοφ τθσ μείγματοσ. Σφμφωνα με μια 
πρόςφατθ μελζτθ τθσ McKinsey, για να επιτευχκεί ο ςτόχοσ που ζχει κζςει θ χϊρα 
για παραγωγι «πράςινθσ» θλ. ενζργειασ ςε ποςοςτό 80%, ζωσ το 2030, κα πρζπει 
να εγκακίςτανται ςε ετιςια βάςθ φωτοβολταϊκά ςυςτιματα ιςχφοσ 18 GW, ποςό 
που αυτι τθ ςτιγμι δεν ξεπερνά τα 5,2 GW/ζτοσ.  
 
Σε κάκε περίπτωςθ ςυγκρατείται ότι θ αγορά θλιακισ ενζργειασ αναπτφςςεται ςτθ 
Γερμανία με ταχφτερουσ ρυκμοφσ από ότι θ αιολικι, επειδι τα θλιακά πάρκα 
μποροφν να δθμιουργθκοφν πολφ πιο γριγορα από τα αιολικά εργοςτάςια. Πιο 
ςυγκεκριμζνα θ ηιτθςθ ςτον τομζα των φωτοβολταϊκϊν μόνο κατά το αϋ εξάμθνο 
τ.ζ. αυξικθκε κατά 22%, ενϊ θ εν λόγω τάςθ φαίνεται ότι πυροδοτικθκε ζτι 
περαιτζρω από τθν ενεργειακι κρίςθ.  
 
Κακϊσ όλα δείχνουν, θ περιοχι ςτθν ανατολικι Γερμανία αποκτά νζα δυναμικι, 
ενδεχομζνωσ για πρϊτθ φορά μετά τθν επανζνωςθ τθσ χϊρασ, ειδικά για τον κλάδο 
των ΑΠΕ, αφοφ και θ γ/ενεργειακι RWE ςχεδιάηει ακολουκιςει το παράδειγμα τθσ 
LEAG, ενϊ παράλλθλα αναφορζσ των ειδικϊν για το κζμα κάνουν λόγο για 
ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ των παλαιϊν εκτάςεων εξόρυξθσ λιγνίτθ, οι 
οποίεσ βρίςκονται εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν και φυςικϊν καταφυγίων. 

 


