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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Νέα επένδυση στην πράσινη ενέργεια για την Attica Ventures 

 
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της δεύτερης επένδυσης της Attica 
Ventures σε project ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η επένδυση αυτή αφορά τη 
δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου 3 MW το οποίο και αναπτύσσεται στην περιοχή της 
Ηλείας σε συνεργασία με την εταιρία Solar Cells. Το συνολικό ύψος της επένδυσης 
αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκ. ευρώ, και για τη χρηματοδότηση του έργου η Attica 
Ventures συνεργάστηκε με την Attica Bank.  
 
Η Solar Cells Hellas είναι η πρώτη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής 
φωτοβολταϊκών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα 
διεθνή βιομηχανικά πρότυπα για την παραγωγή δισκίων πυριτίου, φωτοβολταϊκών στοιχείων 
και πλαισίων. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το έργο αυτό  έχει λάβει το σύνολο των 
απαραίτητων αδειών συμπεριλαμβανομένης και της άδειας εγκατάστασης και των 
πλολεοδομικών αδειών και η υλοποίηση του αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Το 
φωτοβολταϊκό αυτό πάρκο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο 
εξάμηνο του 2011.  
 
Όπως τόνισε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Ventures κ. Γιάννης 
Παπαδόπουλος: «Από την αρχή των επενδύσεων μας οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
αποτελούσαν επενδυτική προτεραιότητα. Έχοντας ήδη προχωρήσει την πρώτη επένδυσή μας 
στο χώρο, και δεδομένων των ευρύτερων συνθηκών, θεωρούμε ότι η αγορά αυτή είναι αγορά 
πρώτης προτεραιότητας για εμάς. Πέρα από τα πολύ καλά στοιχεία του έργου, σημαντικός 
παράγοντας της επιλογής μας αποτέλεσε η αξιοπιστία και φερεγγυότητα τόσο του συνεταίρου 
μας, όσο και  η ολοκληρωμένη αδειοδοτική διαδικασία». 
 
Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Solar Cells Hellas κ. Δημήτριος 
Παναγάκος τόνισε: «Το έργο αυτό αποτελεί την απαρχή μιας σειράς έργων πολλαπλών MW 
για την εταιρεία μας. H βιομηχανική μας τεχνογνωσία, τα υψηλών προδιαγραφών προϊόντα 
και η αποδεδειγμένη εμπειρία μας στην κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων διασφαλίζουν την 
κερδοφόρα λειτουργία παρόμοιων επενδύσεων. Στόχος μας είναι η ενδυνάμωση της ηγετικής 
θέσης της Solar Cells Hellas στην αγορά των φωτοβολταϊκών. Για εμάς, η Attica Ventures 
είναι ο ιδανικός σύμμαχος σε αυτή μας την προσπάθεια».   
 
H Attica Ventures, ιδρύθηκε το 2003 από την Attica Bank (η πρώτη ελληνική τράπεζα 
που δημιούργησε εταιρία διαχείρισης ΑΚΕΣ) και από το 2004 διαχειρίζεται το Zaitech Fund 
ΑΚΕΣ ύψους € 40 εκ. με επενδυτές την Attica Bank και το ΤΑΝΕΟ. Τα τελευταία 2 χρόνια η 
Attica Ventures πραγματοποίησε 6 νέες επενδύσεις ύψους άνω των € 20 εκ. ευρώ 
συμμετέχοντας  στην ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων που συνολικά ξεπερνούν τα 
€ 135 εκ.  Ειδικότερα, με την επένδυση αυτή το σύνολο των πλήρως αδειοδοτημένων και 
υπό ανάπτυξη projects ΑΠΕ για την Αttica Ventures προσεγγίζει τα 20 MW με συνολικές 
επενδύσεις που ξεπερνούν τα 35 εκ. ευρώ 
 
Σήμερα θεωρείται από τις πλέον επιτυχημένες εταιρίες διαχείρησης venture capital 
στην Ελλάδα, έχοντας πραγματοπoιήσει 11 επενδύσεις σε ελληνικές ΜμΕ, 
συνδράμοντας στη ανάπτυξή τους και τη δημιουργία περισσοτέρων από 1000 νέες  θέσεις 
εργασίας. Τέσσερις από της επενδύσεις της είναι ήδη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών (mastihashop, Doppler, Performance Technologies, Foodlink). 
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