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Η Repsol επενδύει 700 εκ. ευρώ σε τρία νέα έργα Α.Π.Ε..
Η ισπανική ενεργειακή εταιρεία Repsol, σχεδιάζει, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδίου
για μείωση των ρύπων, τη δημιουργία τριών νέων κέντρων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές στην Ισπανία, μέσω της θυγατρικής της Repsol, Electricidad y Gas.
Συνολικά, τα τρία αυτά κέντρα θα είναι ικανά να παράγουν περί τα 814MW, γεγονός το οποίο,
σύμφωνα με την εταιρεία, είναι ικανό να τροφοδοτήσει καθημερινά 650.000 νοικοκυριά.
Συγκεκριμένα, το σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία δύο αιολικών πάρκων και ενός πάρκου
φωτοβολταϊκών. Το ένα από τα αιολικά πάρκα, το οποίο θα παράγει τα 355MW, θα
εγκατασταθεί στην Κοινότητα της Αραγωνίας, μεταξύ των περιφερειών της Σαραγόσα και του
Τερουέλ, ενώ η ονομασία του θα είναι Delta. Το δεύτερο αιολικό πάρκο, με ονομασία Pi, θα
παράγει 255MW και θα βρίσκεται στην Κοινότητα της Καστίλης και Λεόν, μεταξύ των τις
περιφερειών του Βαγιαδολίδ και της Παλένθια. Το φωτοβολταϊκό πάρκο θα εγκατασταθεί στο
Κάντιθ, στην Κοινότητα της Ανδαλουσίας, θα του δοθεί η ονομασία Sigma, και αναμένεται να
προσφέρει 204MW. Η λειτουργία των κέντρων αναμένεται το 2023, ενώ η συνολική επένδυση
υπολογίζεται στα 700 εκ. ευρώ.
Με αυτή την κίνηση, η εταιρεία κάνει ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση του στρατηγικού
τους σχεδίου για την παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε.. Τα τρία αυτά κέντρα παραγωγής μαζί
με το φωτοβολταϊκό πάρκο Valdesolar στο Μπαδαχόθ και το, μοναδικό στην ιβηρική,
υπεράκτιο αιολικό πάρκο WindFloat στην Πορτογαλία, εκπληρώνουν το 90% του στόχου της
εταιρείας για παραγωγή καθαρής ενέργειας, καθώς υποστηρίζεται ότι οι ρύποι CO2 θα
μειωθούν κατά 2,3 τόνους. Τέλος, η εταιρεία υπολογίζει να αυξήσει τους πελάτες της, οι
οποίοι φθάνουν τους 890.000 την τρέχουσα περίοδο σε 2,5 εκατομμύρια έως και το 2025,
αντιπροσωπεύοντας το 5% του συνόλου.
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