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Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

Α.1 Περιγραφή Κλάδου - Γενικά Χαρακτηριστικά 

Η Ισπανία είναι μία από τις χώρες που αντιλήφθηκαν γρήγορα το συγκριτικό 

πλεονέκτημά τους για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

(ΑΠΕ), κυρίως ηλιακής, αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με 

στοιχεία του IRENA (έτους 2020), η Ισπανία ευρίσκεται στην 8η θέση 

παγκοσμίως από πλευράς εγκατεστημένης παραγωγικής δυναμικότητας 

(ισχύος) σε ΑΠΕ, ενώ ισπανικές ενεργειακές εταιρείες βρίσκονται στις 

σημαντικότερες παγκοσμίως όσον αφορά τις επενδύσεις και την παραγωγή 

από ΑΠΕ. Σύμφωνα με τον IRENA, η Ισπανία έχει τα τελευταία έτη γνωρίσει 

ανάπτυξη της τάξεως 7,9% στην παραγωγική δυναμικότητα καθαρής 

ηλεκτρικής ενέργειας, γινόμενη μέλος της ομάδας «Green G-8», η οποία 

συγκεντρώνει τα οκτώ έθνη με τις υψηλότερες επενδύσεις στον τομέα. 

Η πορεία της Ισπανίας προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση δεν είναι τυχαία, 

αλλά αποτελεί το συνδυασμό ενός συνόλου παραγόντων που μετέτρεψαν τη 

χώρα σε εκ των ηγέτιδων παγκοσμίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κατ’ 

αρχάς, η γεωγραφική θέση και η γεωλογία της, της επιτρέπουν να παράγει 

σημαντική ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τόσο ηλιακή όσο και 

αιολική ενέργεια. Οι νότιες περιοχές της Ισπανίας είναι μεταξύ εκείνων με τη 

μεγαλύτερη ηλιοφάνεια στην Ευρώπη, ενώ στο σύνολο της χώρας 

παρουσιάζονται περιοχές στις οποίες οι άνεμοι είναι ιδιαίτερα ισχυροί 

ευνοώντας την εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Επιπλέον, σημαντικό 

παράγοντα αποτελεί και η κοινωνία της Ισπανίας, η οποία αξιολογεί θετικά και 

στηρίζει την οικολογική μετάβαση, χαιρετίζοντας τα επενδυτικά έργα ΑΠΕ. Η 

συμβολή του κράτους είναι επίσης σημαντική, το οποίο, αντιλαμβανόμενο τη 

στρατηγική θέση της Ισπανίας, έχοντας υπόψιν τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και 

ακολουθώντας τις απαιτήσεις της κοινωνίας παρέχει οικονομική στήριξη σε 

έργα ΑΠΕ και υλοποιεί στρατηγικά σχέδια για την παραγωγή ρεαλιστικών 

ποσοτήτων ενέργειας από ΑΠΕ. Τέλος, μέχρι πριν μερικά χρόνια, η Ισπανία 

εξαρτάτο, σχεδόν αποκλειστικά, από την εισαγωγή γαιάνθρακα, αερίου και 

ουρανίου από άλλες χώρες για την παραγωγή ενέργειας. Η στροφή της στις 

ΑΠΕ της επέτρεψε να μειώσει την εξάρτησή της και να γίνει περισσότερο 

αυτάρκης όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας.  

 

Α.2 Ιστορική Αναδρομή 

Η ιστορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ισπανία αρχίζει από τις 

αρχές του 20ου αιώνα, όμως το μεγάλο άνοιγμα πραγματοποιείται στα τέλη του 

ίδιου αιώνα και αρχές του 21ου. Αρχικά, η Ισπανία εξαρτάτο αποκλειστικά από 

τρίτες χώρες για την παραγωγή ενέργειας, αφού εισήγαγε, σχεδόν 

αποκλειστικά, τον γαιάνθρακα και τις υπόλοιπες αναγκαίες πρώτες ύλες για 

την παραγωγή.   
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Το πρώτο κέντρο παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ δημιουργήθηκε το 1910 και 

ήταν το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο El Molinar de Villa de Ves στην ομώνυμη 

τοποθεσία της Καστίλης - Λα Μάντσα. Η λειτουργία του διακόπηκε στα μέσα 

του 1950, όμως τη δεκαετία του 1960 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους νέα 

υδροηλεκτρικά εργοστάσια συνολικής ισχύος 1.243 MW. Έως και τα μέσα της 

δεκαετίας του 1980 δεν είχαν γίνει σπουδαία βήματα προς την εφαρμογή 

άλλων πηγών ΑΠΕ στη χώρα. Το 1984 όμως, ξεκινά πειραματικά η πρώτη 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη περιοχή San Agustin de Guadalix στην 

Κοινότητα της Μαδρίτης, συνολικής ισχύος 100 kW. Το έργο ανέλαβε η 

ισπανική ενεργειακή Iberdrola, η οποία σήμερα είναι από τις μεγαλύτερες 

παραγωγούς ενέργειας από ΑΠΕ στην Ευρώπη. Εντός των επόμενων δέκα 

ετών δεν δημιουργήθηκε κανένα επιπλέον έργο φωτοβολταϊκών στη χώρα.  

Παράλληλα, οκτώ Ισπανοί μηχανικοί, ακτιβιστές ενάντια της πυρηνικής 

ενέργειας ίδρυσαν την Ecotécnica, με την οποία, το 1984, εγκατέστησαν την 

πρώτη ανεμογεννήτρια στην Ισπανία στην περιοχή Vilopriu της Καταλονίας, 

συνολικής ισχύος μόνον 15kW. Λίγες ημέρες μετά την εν λόγω εγκατάσταση 

στην περιοχή Garriguella της ίδιας Κοινότητας,  εγκαταστάθηκε και το πρώτο 

αιολικό πάρκο της Ισπανίας, στο οποίο υπήρχαν πέντε ανεμογεννήτριες 

συνολικής ισχύος 24kW η κάθε μία.  

Έκτοτε, η σημασία που αποδίδετο στην αιολική και ηλιακή ενέργεια ξεκίνησε να 

αυξάνεται. Την επόμενη δεκαετία υπήρξε πρόοδος με τη δημιουργία νέων 

εγκαταστάσεων, ωστόσο σε σχετικά περιορισμένο βαθμό. Με το πέρασμα του 

χρόνου, τη σημασία των ΑΠΕ με βάση και το πλεονέκτημα της 

γεωμορφολογίας της χώρας άρχισαν να αντιλαμβάνονται, πέραν των 

επενδυτών και οι Κυβερνήσεις της Ισπανίας. Το 2000 υπήρξε το έτος κατά το 

οποίο το κράτος ξεκίνησε να χορηγεί οικονομικές ενισχύσεις με σκοπό την 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών. Επιπλέον, το 2005 η χώρα 

ξεκίνησε την εφαρμογή μεσοπρόθεσμων αναπτυξιακών προγραμμάτων για τις 

ΑΠΕ, καθώς εκείνη τη χρονιά ψηφίστηκε το πρώτο αντίστοιχο πρόγραμμα, με 

την ονομασία «Σχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 2005-2010» (“Plan 

de Energías Renovables 2005-2010”). Έκτοτε έχουν ψηφιστεί δύο επιπλέον 

Σχέδια, το «Σχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 2011-2020» (“Plan de 

Energías Renovables 2011-2020”) και το «Ενοποιημένο Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030» (“Plan Nacional Integrado de Energía y 

Clima 2021-2030”). 

Οι ως άνω κυβερνητικές πρωτοβουλίες και ο σχεδιασμός απέδωσαν, αφού η 

Ισπανία θεωρείται σήμερα από τις πρωτοπόρους χώρες στην ανάπτυξη των 

ΑΠΕ παγκοσμίως. Πλησίον του ημίσεως της εγχώριας παραγωγής ενέργειας 

προέρχεται πλέον από ΑΠΕ, ενώ η παραγωγική ισχύς αυτών αυξάνεται χρόνο 

με τον χρόνο. Επιπλέον, η γενικότερη στρατηγική της χώρας είναι η οικολογική 

μετάβαση, σημειώνοντας αξιόλογη πρόοδο, πέραν των ΑΠΕ, και σε άλλους 

τομείς, όπως η ηλεκτροκίνηση.   
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Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Β.1 Δομή Παραγωγής 

Στη χώρα δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που 

ασχολούνται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, η πλειοψηφία των οποίων 

είναι ισπανικές. Ορισμένες από αυτές βρίσκονται και εντός των μεγαλύτερων 

εταιριών ΑΠΕ παγκοσμίως, όπως οι Abengoa, Acciona, Cobra, Iberdrola, 

Elecnor, Endesa, Siemens-Gamesa, Gestamp, Grupo Ortiz, Naturgy, OPDE, 

Sener, Solaria, X-ELIO. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού εγκαταστάσεων, 

πέραν των εταιριών που κατέχουν τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, 

δραστηριοποιούνται και εταιρείες παροχής υπηρεσιών, εγκατάστασης 

εξοπλισμού κλπ., γεγονός που ανεβάζει κατά πολύ τον αριθμό των 

επιχειρήσεων και των ατόμων που δραστηριοποιούνται άμεσα και έμμεσα στον 

κλάδο των ΑΠΕ.  

Οι ισπανικοί Όμιλοι ΑΠΕ διαθέτουν μεγάλο κύρος σε παγκόσμιο επίπεδο, 

καθώς οι μεγαλύτεροι από αυτούς συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων 

εταιρειών ΑΠΕ παγκοσμίως. Ο μεγαλύτερος ισπανικός ενεργειακός Όμιλος 

ΑΠΕ, Iberdrola, ο οποίος δραστηριοποιείται επί μακρόν και έντονα και στην 

Ελλάδα, αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων παγκοσμίως τόσο σε ό,τι αφορά την 

αιολική ενέργεια, όσο και το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ. 

Παγκόσμια δύναμη αποτελεί και ο Όμιλος Siemens Gamesa, που προέρχεται 

από την συγχώνευση της ισπανικής Gamesa με τη γερμανική Siemens και 

δραστηριοποιείται στην παραγωγή, διαχείριση και συντήρηση 

ανεμογεννητριών και αιολικών πάρκων.  

 

Β.2 Εξέλιξη Παραγωγής 

Γενικά στην Ισπανία παρατηρείται μία συνολικά ελαφρά πτωτική τάση της 

συνολικής παραγωγής ενέργειας την τελευταία δεκαετία. Συγκεκριμένα, το 2012, 

η συνολική παραγωγή ανερχόταν στις 283,12 χιλ. GWh, σημειώνοντας μικρές 

σταδιακές πτώσεις με κάποιες διακυμάνσεις τα επόμενα έτη. Το 2021 η 

συνολική παραγωγή ενέργειας ανήλθε στις 260,01 χιλ. GWh, ενώ το 2022 

καταγράφηκε αξιόλογη άνοδος της παραγωγής, στις 276,31 χιλ. GWh.  

Η συνολική εγκαθιστάμενη ισχύς από ΑΠΕ στην Ισπανία χαρακτηρίζεται από 

δύο περιόδους. Αρχικά, από το 2005 έως και το 2012, όταν σημειώθηκε μεγάλη 

αύξηση στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και 

ανεμογεννητριών, καθώς και άλλων μορφών ΑΠΕ. Η τάση αυτή διακόπηκε για 

τα επόμενα περίπου έξι έτη, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Εντούτοις, οι 

ισπανικές εταιρείες ξεκίνησαν τη δημιουργία νέων φωτοβολταϊκών και αιολικών 

πάρκων, με αποτέλεσμα η συνολική ισχύς να εκτιναχθεί, ιδιαίτερα κατά την 

τελευταία πενταετία.  
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Στον κατωτέρω πίνακα βλέπουμε την εξέλιξη της συνολικής παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία, από κάθε είδους πηγές, κατά την περίοδο 

2012-2022 (σε GWh).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΣΕ GWh 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

283.119 

273.286 

266.512 

267.454 

261.836 

262.306 

260.982 

260.829 

251.399 

260.011 

276.315 
Πηγή: Δημόσια Εταιρεία Διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος (Red Eléctrica de España) 

https://www.ree.es 

Στην Ισπανία, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με υψηλή ανάπτυξη στον 

κλάδο ΑΠΕ, ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στην απεξάρτηση από τον άνθρακα και στην ενεργειακή μετάβαση και ο 

διαχειριστής του ηλεκτρικού δικτύου της Ισπανίας, Red Eléctrica, ως κεντρικός 

παράγοντας στο ηλεκτρικό σύστημα, είναι θεμελιώδους σημασίας στην 

εγκαθίδρυση του νέου ενεργειακού μοντέλου, του οποίου τα κύρια στοιχεία 

είναι η ηλεκτροδότηση της οικονομίας, η μέγιστη ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο 

ενεργειακό μείγμα και η βέλτιστη ενεργειακή αποδοτικότητα, διασφαλίζοντας 

πάντα την ασφάλεια του εφοδιασμού.  

Η συνολικά εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς ΑΠΕ στην Ισπανία στα τέλη του 

2022 ανερχόταν σε 70.217 MW (αύξηση κατά 5.663 MW έναντι του 2021), που 

αποτελεί το 59% της συνολικής παραγωγικής ισχύος. Η αύξηση της 

εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ηλιακής 

ενέργειας, και κυρίως της ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Η συμβολή των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην εθνική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

κατά τη διάρκεια του 2021 ανήλθε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο φτάνοντας 

μερίδιο 46,7% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2022 

ωστόσο, εξαιτίας της αύξησης της παραγωγής κυρίως από συμβατικές 

μονάδες συνδυασμένου κύκλου, το μερίδιο των ΑΠΕ στη συνολική παραγωγή 

μειώθηκε στο 42,2% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

 

 

 

 

 

https://www.ree.es/
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΣΧΥΣ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ (σε MW) 

Πηγή: Δημόσια Εταιρεία Διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος (Red Eléctrica de España) 

https://www.ree.es 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΣΧΥΣ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ  

 (% συνολικού ενεργειακού μείγματος) 

Πηγή: Δημόσια Εταιρεία Διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος (Red Eléctrica de España) 

https://www.ree.es 

Σημαντική συνδρομή στην ανάπτυξη των ΑΠΕ είχε η απόφαση της Ισπανίας για 

την απολιγνιτοποίηση του τομέα παραγωγής ενέργειας. Η απόφαση αυτή 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Υδροηλεκτρική 17.064 17.099 17.098 17.094 17.094 

Αιολική 23.427 25.678 27.591 28.594 29.976 

Ηλιακή φωτοβολταϊκή  4.771 8.746 11.692 15.288 19.569 

Ηλιακή Θερμική  2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 

Υδρο-αιολική  11 11 11 11 11 

Άλλες ΑΠΕ 891 1.042 1.091 1.093 1.093 

Ανανεώσιμα απόβλητα  157 157 157 170 170 

Σύνολο ΑΠΕ 48.625 55.037 59.944 64.554 70.217 

Συνδυασμένος κύκλος 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250 

Πυρηνική 7.117 7.117 7.117 7.117 7.117 

Συμπαραγωγή 5.848 5.725 5.709 5.658 5.639 

Άνθρακας 10.030 9.683 5.733 3.764 3.464 

Στροβιλοάντληση 3.331 3.331 3.331 3.331 3.331 

Μη ανανεώσιμα απόβλητα 449 442 432 445 426 

Λοιπές συμβατικές πηγές 2.451 2.408 2.408 2.408 2.408 

Σύνολο συμβατικών πηγών 55.476 54.956 50.980 48.973 48.635 

Σύνολο εγκατεστημένης ισχύος 104.103 109.994 110.927 113.528 118.853 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Υδροηλεκτρική 16,4% 15,5% 15,4% 15,1% 14,4% 

Αιολική 22,5% 23,3% 24,9% 25,2% 25,2% 

Ηλιακή φωτοβολταϊκή  4,6% 8,0% 10,5% 13,5% 16,5% 

Ηλιακή Θερμική  2,2% 2,1% 2,1% 2,0% 1,9% 

Υδρο-αιολική  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Άλλες ΑΠΕ 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 0,9% 

Ανανεώσιμα απόβλητα  0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Σύνολο ΑΠΕ 46,80% 49,90% 54,00% 56,90% 59,00% 

Συνδυασμένος κύκλος 25,2% 23,9% 23,7% 23,1% 22,1% 

Πυρηνική 6,8% 6,5% 6,4% 6,3% 6,0% 

Συμπαραγωγή 5,6% 5,2% 5,1% 5,0% 4,7% 

Άνθρακας 9,6% 8,8% 5,2% 3,3% 2,9% 

Στροβιλοάντληση 3,2% 3,0% 3,0% 2,9% 2,8% 

Μη ανανεώσιμα απόβλητα 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

Λοιπές συμβατικές πηγές 2,4% 2,2% 2,2% 2,1% 2,0% 

Σύνολο συμβατικών πηγών 53,20% 50,00% 46,00% 43,10% 40,90% 

Σύνολο εγκατεστημένης ισχύος 100% 100% 100% 100% 100% 

https://www.ree.es/
https://www.ree.es/
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ξεκίνησε να σχεδιάζεται στις αρχές του 2010, με σκοπό να σταματήσουν τη 

λειτουργία τους τα κέντρα παραγωγής ενέργειας, μέσω γαιάνθρακα. Από τα 

21 κέντρα που λειτουργούσαν το 2011 στη χώρα, τα 15 συνέχιζαν τη λειτουργία 

τους έως το 2018. Τα κέντρα αυτά επρόκειτο να διακόψουν τη λειτουργία τους 

έως και το τέλος του 2020, ωστόσο, τρία κέντρα παραμένουν ενεργά.  

Β.3 Παραγωγική δυναμικότητα κλάδου/ προϊόντος 

Το 2021, η Ισπανία βρέθηκε δεύτερη στην κατάταξη των ευρωπαϊκών χωρών με 

την μεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική και ηλιακή 

(φωτοβολταϊκά και θερμική), πίσω μόνο από τη Γερμανία, ξεπερνώντας Γαλλία 

και Ιταλία, σύμφωνα με τα στοιχεία του ENTSO-E (European Network of 

Transmission System Operators for Electricity). 

Η αιολική ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί το πιο σημαντικό συστατικό στο 

εθνικό ενεργειακό μείγμα ΑΠΕ, αντιπροσωπεύοντας το 22,1% της συνολικής 

παραγωγής και το 52,5% της συνολικής ενεργειακής παραγωγής το έτος 2022. 

Από πλευράς παραγωγής Αυτόνομων Κοινοτήτων της Ισπανίας, το 

μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

προέρχεται από την Καστίλη και Λεόν, η οποία ακολουθείται στην σχετική 

κατάταξη από την Ανδαλουσία, τη Γαλικία, την Αραγονία και την Καστίλη Λα 

Μάντσα, με τις πέντε εν λόγω περιφέρειες να αντιπροσωπεύουν αθροιστικά 

μερίδιο 65% της παραχθείσης ανανεώσιμης ενέργειας στην Ισπανία κατά τη 

διετία 2021-22.  

Στην αιολική ενέργεια, τη διετία 2021-22 ισχυρότερες ισπανικές περιφέρειες 

εμφανίζονται οι Καστίλη και Λεόν (συνολική παραγωγή 23.993 GWh), 

Αραγονία (19.067 GWh) και Γαλικία (17.035 GWh). Στην ηλιακή / φωτοβολταϊκή 

ενέργεια ισχυρότερη παραγωγή εμφανίζεται την ίδια ως άνω διετία στις 

Κοινότητες Εστρεμαδούρας (παραγωγή 11.252 GWh) και Ανδαλουσίας (10.119 

GWh), ενώ στην ηλιοθερμική προηγούνται οι περιφέρειες Εστρεμαδούρας 

(παραγωγή 3.398 GWh) και Ανδαλουσίας (3.786 GWh). Στον υποκλάδο της 

υδροηλεκτρικής ενέργειας, η μεγαλύτερη παραγωγή συγκεντρώνεται τη διετία 

2021-22 στην Καστίλη και Λεόν (παραγωγή 12.197 GWh), την Καταλονία (5.779 

GWh) και Αραγονία (4.611 GWh).   

Στον κατωτέρω πίνακα βλέπουμε την εξέλιξη της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από διάφορες πηγές στην Ισπανία, μεταξύ των ετών 2012 και 2022, 

σε GWh.     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ (σε GWh) 

Πηγή: Δημόσια Εταιρεία Διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος (Red Eléctrica de España) 

https://www.ree.es 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ (σε ποσοστά επί συνόλου) 

Πηγή: Δημόσια Εταιρεία Διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος (Red Eléctrica de España) 

https://www.ree.es 

 

Οι ΑΠΕ στην Ισπανία, ενώ το 2012 αντιπροσώπευαν σχετικά μικρό ποσοστό 

του ενεργειακού μείγματος, γνώρισαν τεράστια άνοδο το 2013, φτάνοντας στο 

40,2%, λόγω της ραγδαίας αύξησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και άλλων 

ΑΠΕ και χάρη στο βασιλικό διάταγμα  9/2013 που άλλαξε το σύστημα 

τιμολογίων τροφοδότησης και θέσπισε ένα ειδικό καθεστώς αμοιβών για τις 

εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. Ωστόσο, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, η εγκατάσταση νέων 

έργων ΑΠΕ μειώθηκε για τα επόμενα περίπου 6 έτη, προκαλώντας, αστάθεια 

και η ανασφάλεια στον τομέα, προκαλώντας πτώση στην εξέλιξη της 

παραγωγής, σε ποσοστά κάτω του 40%. Οι ΑΠΕ κατάφεραν να βρεθούν εκ 

νέου σε ποσοστά άνω του 40% από το 2020 και μετά, λόγω της εκ νέου 

δημιουργίας αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, με την μεγαλύτερη άνοδο 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   2012 2013 2014 2015 2016 2017   2018    2019    2020     2021     2022 

Υδροηλεκτρική 20.654 37.385 39.182 28.383 36.115 18.451 34.117 24.719 30.632 29.626 17.863 

Αιολική 48.525 54.713 51.032 48.118 47.697 47.907 49.581 54.245 54.906 60.526 61.176 

Ηλιακή φωτοβολταϊκή 8.202 8.327 8.208 8.244 7.977 8.398 7.766 9.252 15.302 20.981 27.864 

Ηλιακή θερμική 3.447 4.442 4.959 5.085 5.071 5.348 4.424 5.166 4.538 4.706 4.123 

Υδρο-αιολική - - 1 8 18 20 24 23 20 23 23 

Λοιπές ανανεώσιμες 3.791 4.334 3.816 3.433 3.426 3.610 3.557 3.618 4.482 4.720 4.656 

Ανανεώσιμα απόβλητα 720 556 678 818 785 877 874 890 726 878 878 

Σύνολο ΑΠΕ 85.339 109.758 107.876 94.088 101.089 84.611 100.343 97.913 110.606 121.460 116.583 

Συνδυασμένος κύκλος 41.074 27.570 24.829 29.027 29.006 37.066 30.044 55.242 44.023 44.500 68.138 

Πυρηνική 58.595 54.211 54.781 54.662 56.022 55.539 53.198 55.824 55.758 54.041 55.984 

Συμπαραγωγή 32.444 30.836 24.153 25.201 25.909 28.212 29.007 29.615 27.030 26.090 17.758 

Άνθρακας 53.780 39.442 43.246 52.616 37.314 45.019 37.277 12.671 5.021 4.983 7.765 

Στροβιλοάντληση 3.202 3.290 3.416 2.895 3.134 2.249 1.994 1.646 2.751 2.649 3.776 

Μη ανανεώσιμα απόβλητα 1.589 1.617 1.966 2.480 2.607 2.608 2.435 2.222 2.016 2.239 1.900 

Λοιπές συμβατικές πηγές 7.095 6.564 6.244 6.484 6.755 7.002 6.683 5.696 4.194 4.049 4.413 

Σύνολο συμβατικών πηγών 197.780 163.529 158.636 173.366 160.747 177.695 160.638 162.916 140.793 138.551 159.734 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   2012 2013 2014 2015 2016 2017   2018    2019    2020     2021     2022 

Υδροηλεκτρική 7,3% 13,7% 14,7% 10,6% 13,8% 7,0% 13,1% 9,5% 12,2% 11,4% 6,5% 

Αιολική 17,1% 20,0% 19,1% 18,0% 18,2% 18,3% 19,0% 20,8% 21,8% 23,3% 22,1% 

Ηλιακή φωτοβολταϊκή 2,9% 3,0% 3,1% 3,1% 3,0% 3,2% 3,0% 3,5% 6,1% 8,1% 10,1% 

Ηλιακή θερμική 1,2% 1,6% 1,9% 1,9% 1,9% 2,0% 1,7% 2,0% 1,8% 1,8% 1,5% 

Υδρο-αιολική - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Λοιπές ανανεώσιμες 1,3% 1,6% 1,4% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,8% 1,8% 1,7% 

Ανανεώσιμα απόβλητα 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

Σύνολο ΑΠΕ 30,1% 40,2% 40,5% 35,2% 38,6% 32,3% 38,4% 37,5% 44,0% 46,7% 42,2% 

Συνδυασμένος κύκλος 14,5% 10,1% 9,3% 10,9% 11,1% 14,1% 11,5% 21,2% 17,5% 17,1% 24,7% 

Πυρηνική 20,7% 19,8% 20,6% 20,4% 21,4% 21,2% 20,4% 21,4% 22,2% 20,8% 20,3% 

Συμπαραγωγή 11,5% 11,3% 9,1% 9,4% 9,9% 10,8% 11,1% 11,4% 10,8% 10,0% 6,4% 

Άνθρακας 19,0% 14,4% 16,2% 19,7% 14,3% 17,2% 14,3% 4,9% 2,0% 1,9% 2,8% 

Στροβιλοάντληση 1,1% 1,2% 1,3% 1,1% 1,2% 0,9% 0,8% 0,6% 1,1% 1,0% 1,4% 

Μη ανανεώσιμα απόβλητα 0,6% 0,6% 0,7% 0,9% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,9% 0,7% 

Λοιπές συμβατικές πηγές 2,5% 2,4% 2,3% 2,4% 2,6% 2,7% 2,6% 2,2% 1,7% 1,6% 1,6% 

Σύνολο συμβατικών πηγών 69,9% 59,8% 59,5% 64,8% 61,4% 67,7% 61,6% 62,5% 56,0% 53,3% 57,8% 

https://www.ree.es/
https://www.ree.es/
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το 2021 στο ιστορικά υψηλό ποσοστό του 46,7%. Το 2022 παρουσιάστηκε 

ωστόσο μικρή πτώση, στο 42,2%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ  

(σε ποσοστό επί του ενεργειακού μείγματος)  

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

30,1% 

40,2% 

40,5% 

35,2% 

38,6% 

32,3% 

38,4% 

37,5% 

44,0% 

46,7% 

42,2% 
Πηγή: Δημόσια Εταιρεία Διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος (Red Eléctrica de España) 

https://www.ree.es 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΕ ΑΝΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2021-2022 (σε MWh) 

Πηγή: Δημόσια Εταιρεία Διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος (Red Eléctrica de España) 

https://www.ree.es 

 

Αιολική Ενέργεια 

Η σημαντικότερη μορφή ΑΠΕ στην Ισπανία είναι η αιολική ενέργεια, αφού, 

μέσω αυτής, το 2022, παράχθηκε το 22,1% της συνολικής παραγόμενης 

ενέργειας και πάνω από το ήμισυ της συνολικά παραγόμενης ενέργειας από 

ΑΠΕ. Το 2022 παράχθηκαν συνολικά 61.176 GWh ηλεκτρικού ρεύματος από 

αιολικές πηγές, έναντι 60.526 GWh το 2021 και 54.906 GWh το 2020. 

Περιφέρεια Αιολική Ηλιακή 

Φωτοβολταϊκή 

Ηλιακή 

Θερμική 

Υδροηλεκτρική Άλλες ΑΠΕ Σύνολο 

παραγωγής 

ΑΠΕ 

Ανδαλουσία 12.905.499 
 

10.119.270 
 

3.786.337 
 

766.158 
 

3.087.840 
 

30.665.104 

 

Αραγονία 19.067.325 
 

4.548.008 
 

0 
 

4.611.180 
 

90.116 
 

28.316.629 

 

Καστίλη-Λα 

Μάντσα 

13.919.357 
 

9.166.994 
 

1.099.492 
 

1.259.566 
 

1.002.317 
 

26.447.726 

 

Καστίλη και 

Λεόν 

23.992.818 
 

3.304.595 
 

0 
 

12.197.514 
 

1.039.462 
 

40.534.389 

 

Καταλονία 4.665.438 
 

758.097 
 

152.123 
 

5.779.409 
 

545.468 
 

11.900.536 

 

Εστρεμαδούρα 225.240 
 

11.252.491 
 

3.397.836 3.024.647 
 

491.451 
 

18.391.665 

 

Γαλικία 17.034.561 
 

42.927 
 

0 
 

10.144.884 
 

1.246.919 
 

28.469.292 

 

Λοιπές 17.638.194 
 

7.003.937 
 

228.465 
 

5.651.601 
 

2.847.697 33.369.894 

 

https://www.ree.es/
https://www.ree.es/
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Σύμφωνα με στοιχεία του IRENA (2020), η Ισπανία είναι η έβδομη χώρα 

παγκοσμίως από απόψεως παραγωγής αιολικής ενέργειας, μετά τις Κίνα, 

Η.Π.Α., Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Ινδία και Βραζιλία. Η Ισπανία είναι η πέμπτη 

χώρα στον κόσμο όσον αφορά την εγκατεστημένη ισχύ αιολικής ενέργειας, 

μετά την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία και την Ινδία και η δεύτερη 

στην Ευρώπη μετά τη Γερμανία. H χώρα  καταγράφει μέση ετήσια ταχύτητα 

ανέμου 6,5 μέτρα ανά δευτερόλεπτο και σημειώνει συνεχή ροή ανέμου που 

διευκολύνει την παραγωγή ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Οι περισσότερες 

από 21.500 ανεμογεννήτριες που είναι εγκατεστημένες στην Ισπανία 

παρήγαγαν το 2021, 10% περισσότερη αιολική ενέργεια από ό,τι το 2020. 

Η μεγαλύτερη παραγωγή σημειώνεται στην Κοινότητα της Καστίλης και Λεόν, 

με 23.993 GWh τη διετία 2021-22, όπου η αιολική ενέργεια αντιπροσωπεύει 

μερίδιο 59,2% της συνολικής παραγωγής από ΑΠΕ, ακολουθούμενη από τις 

Κοινότητες Αραγονίας (19.067 GWh  τη διετία 2021-22, 67,3% της παραγωγής 

ΑΠΕ), Γαλικίας (17.035 GWh, 59,8% της παραγωγής ΑΠΕ), Καστίλης Λα 

Μάντσα (13.919 GWh, 52,6% της παραγωγής ΑΠΕ) και Ανδαλουσίας (12.905 

GWh, 42,1% της παραγωγής ΑΠΕ.  

Η Επιχειρηματική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (AEE), έχει θέσει ως στόχο ως το 

2030 η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να φθάνει τα 40.000 MW και έως το 2050 

τα 60.000 MW. 

Υδροηλεκτρική ενέργεια  

Ο τρίτος μεγαλύτερος κλάδος παραγωγής από ΑΠΕ είναι η υδροηλεκτρική 

ενέργεια, καθώς από το έτος 2022 στην δεύτερη θέση πέρασε η ηλιακή-

φωτοβολταϊκή ενέργεια. Ιστορικά, η υδροηλεκτρική ενέργεια υπήρξε σημαντική 

για την Ισπανία λόγω του μεγάλου αριθμού υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

που διαθέτει η χώρα. Η Ισπανία κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 

ευρωπαϊκών χωρών σε εγκατεστημένη υδροηλεκτρική ισχύ. Σημαντικότερες 

παραγωγοί υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι οι Αυτόνομες Κοινότητες Καστίλης 

και Λεόν (12.197 GWh την διετία 2021-22), Γαλικίας (10.145 GWh  την εν λόγω 

διετία), Καταλονίας (5.779 GWh), Αραγονίας (4.611 GWh) και Εξτρεμαδούρας 

(3.025 GWh). Το 2022, η συνολική παραγωγή έφθασε τις 14.863 GWh, 

ακολουθώντας σταθερά πτωτική πορεία από το έτος 2018 και μετά, ιδιαίτερα δε 

την τελευταία διετία, γεγονός που πιθανότατα συνδέεται με την λειψυδρία που 

έπληξε τη χώρα τα τελευταία χρόνια. 

Σήμερα, το 80% της υδροηλεκτρικής παραγωγής προέρχεται από μονάδες 

στην Καστίλη και Λεόν, τη Γαλικία, την Αραγονία, την Καταλονία και την 

Εστρεμαδούρα. Η υδροηλεκτρική ενέργεια ήταν ιστορικά η κύρια ανανεώσιμη 

πηγή μέχρι την τελευταία δεκαετία, οπότε και ξεπεράστηκε από την αιολική 

ενέργεια, η οποία αποτελεί σήμερα την κύρια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας στην 

Ισπανία. Με εξαίρεση τις Βαλεαρίδες Νήσους, όλες οι Αυτόνομες Κοινότητες 

της Ισπανίας παράγουν υδροηλεκτρική ενέργεια σε μεγαλύτερο ή μικρότερο 
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βαθμό. Ωστόσο, υπάρχουν 5 Κοινότητες που αντιπροσωπεύουν περισσότερο 

από το 80% του συνόλου της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, και 

συγκεκριμένα: Καστίλλη και Λεόν, Γαλικία, Αραγονία, Καταλονία, 

Εστρεμαδούρα. Επί του παρόντος, το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας από 

υδροηλεκτρική ενέργεια στην Ισπανία είναι μόλις το 20% της συνολικής 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Υπάρχουν περισσότεροι από 1.300 υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Ισπανία. Η 

συντριπτική πλειονότητα αυτών, περίπου 1.200, ανήκουν στην κατηγορία των 

μίνι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μίνι υδροηλεκτρικοί σταθμοί 

αντιπροσωπεύουν λίγο πάνω από το 12% της συνολικής παραγωγής 

υδροηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι συμβατικοί υδροηλεκτρικοί σταθμοί 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 88%. 

Ηλιακή ενέργεια 

Σε πολλές περιοχές της Ισπανίας και ιδιαίτερα στα νότια της χώρας, 

παρατηρείται μεγάλη ηλιοφάνεια που επιτρέπει την μετατροπή της ηλιακής 

ενέργειας σε ηλεκτρική. Για το λόγο αυτό, η χώρα προσελκύει συνεχώς 

επενδύσεις στη συγκεκριμένη μορφή ΑΠΕ, ενώ το 2022 εγκαταστάθηκαν 

φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 6.883 MW, εκ της οποίας αξιόλογο μέρος 

αφορούσε την ιδιωτική κατανάλωση νοικοκυριών.  

Η συνολική συμβολή της ηλιακής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα είναι 

μικρότερη από εκείνη της αιολικής, ωστόσο το έτος 2022 πέρασε στη δεύτερη 

θέση μπροστά από την υδροηλεκτρική, συμβάλλοντας κατά 10,1% της 

συνολικής παραγόμενης ενέργειας και στο 23,9% της συνολικής ενέργειας από 

ΑΠΕ Συνολικά, τα φωτοβολταϊκά πάρκα της Ισπανίας διαθέτουν ισχύ της 

τάξεως των 19.569 MW, ενώ η συνολική ισχύς των ηλιοθερμικών ενεργειακών 

εγκαταστάσεων φθάνει τα 2.304 MW.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Green Rhino Energy, η Ισπανία έχει ηλιακή 

ακτινοβολία μεταξύ 1.600 kW/m2 και 1.950 kW/m2, στοιχεία που την καθιστούν 

την ευρωπαϊκή χώρα με τη μεγαλύτερη δυνατότητα απόκτησης φωτοβολταϊκής 

ενέργειας. Όσον αφορά τους ανταγωνιστές, οι μεσογειακές χώρες έχουν τα 

μεγαλύτερα μερίδια στον τομέα αυτό, αλλά δεν διαθέτουν μεγάλα οροπέδια και 

λιβάδια για να φιλοξενήσουν και να συλλέξουν όλη αυτή την ενέργεια. 

Συγκεκριμένα, είναι η περιοχή της Αραγονίας που καταγράφει την υψηλότερη 

ηλιακή ακτινοβολία. 

Η ηλιακή ενέργεια, η οποία στο παρελθόν ενδεχομένως είχε υψηλότερο κόστος 

λόγω του εξοπλισμού που απαιτείται για την εγκατάσταση των ηλιακών 

συλλεκτών και των μπαταριών, με την έρευνα και την καινοτομία στην 

τεχνολογία, έχει καταστεί σημαντικά φθηνότερη. Το γεγονός αυτό, σε 

συνδυασμό με τα νέα κανονιστικά πλαίσια και τις οικονομικές ενισχύσεις που 

προσφέρουν οι περιφερειακές διοικήσεις, καθιστά όλο και πιο συνηθισμένο το 
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φαινόμενο να συναντά κανείς μεγάλα πάρκα φωτοβολταϊκών στοιχείων, τα 

οποία απολαμβάνουν πληθώρας ενισχύσεων για την στήριξη της ηλιακής 

ενέργειας. Επί του παρόντος, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη της 

ηλιακής ενέργειας, ειδικά κονδύλια του προϋπολογισμού έχουν επίσης 

προβλεφθεί λεπτομερώς στα οικονομικά κονδύλια του σχεδίου "Next 

Generation EU" που έχει υιοθετήσει η Ε.Ε. για την ανάκαμψη. Ομοίως, έχει 

παρατηρηθεί η με εκθετική αύξηση δραστηριοποίηση των νοικοκυριών στον 

τομέα αυτό. Η εγκατάσταση του ηλιακού εξοπλισμού με χαμηλό κόστος 

καταδεικνύει το γεγονός ότι η ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας επιτυγχάνεται 

χάρη στο υψηλό δυναμικό της Ισπανίας στην αυτοκατανάλωση ηλιακής 

ενέργειας. 

Ηγέτιδες ισπανικές περιφέρειες στον υποκλάδο της ηλιακής ενέργειας 

αποτελούν οι Κοινότητες της Εστρεμαδούρας και της Ανδαλουσίας, με 

παραγωγή 11.252 GWh και 10.119 GWh ηλιακής ενέργειας από φωτοβολταϊκά 

αντίστοιχα την διετία 2021-22, καθώς και 3.398 GWh και 3.786 GWh 

ηλιοθερμικής ενέργειας αντίστοιχα την ίδια ως άνω διετία, ακολουθούμενες 

από την Καστίλη Λα Μάντσα με παραγωγή 9.167 GWh και 1.099 GWh 

αντίστοιχα τη διετία 2021-22.    

Υδρογόνο 

Επί του παρόντος, η κατανάλωση υδρογόνου στην Ισπανία ανέρχεται σε 

πλησίον των 500.000 τόνους ανά έτος, κυρίως γκρι υδρογόνου, που 

χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη κυρίως σε διυλιστήρια (που αντιστοιχούν σε 

περίπου 70% της κατανάλωσης, κυρίως σε εκείνα που βρίσκονται στις περιοχές 

Huelva, Cartagena, Puertollano και Tarragona), καθώς και σε χημικές 

βιομηχανίες (25% της κατανάλωσης, κυρίως σε μονάδες παραγωγής 

αμμωνίας), ενώ η υπολειπόμενη κατανάλωση αντιστοιχεί σε βιομηχανικούς 

κλάδους όπως η μεταλλουργία. Σε πολλές περιπτώσεις, το υδρογόνο 

παράγεται απ’ ευθείας στην ίδια τη μονάδα κατανάλωσης μέσω 

εγκαταστάσεων αναμόρφωσης ατμού φυσικού αερίου. Η αυξανόμενη 

σταδιακά χρήση υδρογόνου στην ισπανική βιομηχανία αντανακλά τις 

δυνατότητες απεξάρτησης από τον άνθρακα στους βιομηχανικούς κλάδους, 

δια της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υδρογόνου, με σταδιακή 

αντικατάσταση της χρήσης γκρι υδρογόνου από πιο πράσινες εναλλακτικές. 

Β.4 Προοπτικές στην εξέλιξη της παραγωγής 

Όπως έχει ήδη γίνει κατανοητό, η ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ισπανία έχει 

σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης αφού μπορεί να έχει σημαντική ιστορία 

αλλά βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια. Συγκεκριμένα, πλήθος εγχώριων και 

διεθνών ενεργειακών Ομίλων έχουν ανακοινώσει στρατηγικά σχέδια 

επενδύσεων στη χώρα, τα οποία υπερβαίνουν το επίπεδο των 42,1 δισ. ευρώ.  

Τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα έως το έτος 2025 έχει 

ανακοινώσει ο μεγάλος ισπανικός Όμιλος ενεργειακών επενδύσεων (energy 
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developer) Capital Energy, ο οποίος σκοπεύει να επενδύσει συνολικά 

κεφάλαια ύψους 10 δισ. ευρώ σε ανάπτυξη εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ισπανία, 

η πλειονότητα των οποίων θα διοχετευθεί στην ανάπτυξη αιολικών και 

φωτοβολταϊκών πάρκων σε περιφέρειες της χώρας. Επιπλέον, οι Όμιλοι Repsol 

και Acciona έχουν ανακοινώσει επενδύσεις σε ΑΠΕ συνολικού ύψους 5,5 δισ. 

και 4 δισ. ευρώ, αντίστοιχα. Από τα συνολικά προγραμματιζόμενα επενδυτικά 

projects του εδρεύοντος στο Οβιέδο μεγάλου Ομίλου ΑΠΕ EDP Renewables, 

αναφέρεται ότι κεφάλαια περίπου 1,3 δισ. ευρώ θα δοθούν σε έργα ΑΠΕ στην 

Ισπανία, ενώ επίσης επενδύσεις συνολικού ύψους 7,9 δισ. ευρώ αναμένεται να 

πραγματοποιήσει ο μεγάλος εγχώριος ενεργειακός Όμιλος Endesa, μέλος του 

ιταλικού κολοσσού Enel. Ο σημαντικός εν λόγω ενεργειακός Όμιλος, με βάση 

το αναθεωρημένο στρατηγικό του σχέδιο με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030,  

προγραμματίζει συνολικές επενδύσεις της τάξεως των 31 δισ. ευρώ, σε έργα 

«απανθρακοποίησης», ενίσχυσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισπανίας-

Πορτογαλίας, «μαζικής» ηλεκτροδότησης των εγχώριων επιχειρήσεων και 

νοικοκυριών με βιώσιμες μορφές ενέργειας. Ένα αξιόλογο μέρος (40%) των 

ανωτέρω κεφαλαίων αναμένεται να διατεθεί για την μεγέθυνση του ενεργειακού 

πάρκου της χώρας σε ΑΠΕ, με προσθήκη πλησίον των 16 GW πρόσθετης 

παραγωγικής ισχύος έναντι εκείνης των μονάδων που λειτουργούσαν στο 

τέλος του 2020. Μερίδιο 40% των επενδύσεων της Endesa αναμένεται εξάλλου 

να κατευθυνθεί σε ενίσχυση του εγχώριου δικτύου ηλεκτροδότησης. 

Σημαντική σε επίπεδο εγχώριου σχεδιασμού μελλοντικής παραγωγής μείγματος 

ΑΠΕ είναι και η συμβολή του υδρογόνου, όπου η Ισπανία ευελπιστεί να 

πρωτοστατήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, έως και το 2030, η 

Ισπανία αναμένεται να επενδύσει κονδύλια της τάξεως των 8,9 δισ. ευρώ, με 

στόχο να παράγει περί το 10%  της ευρωπαϊκής ενέργειας μέσω χρήσης 

υδρογόνου.  Επιπλέον, η ισπανική Enagás είναι μία από τις ένδεκα ευρωπαϊκές 

εταιρείες που έχουν υπογράψει το European Hydrogen Backbone, σχέδιο για 

τη μεταφορά υδρογόνου μεταξύ δέκα κρατών (Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, 

Ελβετία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία και Τσεχία). 

Το σχέδιο European Hydrogen Backbone για την Ισπανία

 
Πηγή: European Hydrogen Backbone, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 
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Εθνικό Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030 

Tο Εθνικό Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030 (Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima, PNIEC), υποβλήθηκε στην Ευρ. 

Επιτροπή από το ισπανικό Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του 

Υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικής Πρόκλησης. 

Αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κατά 

23% σε σύγκριση με το 1990, αύξηση στο 42% των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας επί της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας για την Ε.Ε. στο 

σύνολό της, 39,6% βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αύξηση στο 74% 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για 

το 2050, ο στόχος είναι να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα με τη μείωση 

τουλάχιστον του 90% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε συνοχή με 

την Ευρωπαϊκή Στρατηγική, καθώς και ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας εξ 

ολοκλήρου παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές. 

Το Εθνικό Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030 

(PNIEC) προβλέπει την ανάπτυξη διαφορετικών τύπων ανανεώσιμων αερίων 

που  μπορούν να αξιοποιηθούν ως «καθαρές» ενεργειακές πηγές, μεταξύ των 

οποίων βιοαέριο, βιομεθάνιο και υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές. Το Σχέδιο 

ορίζει ότι θα προωθηθεί, μέσω της έγκρισης συγκεκριμένων επενδυτικών 

σχεδίων, η διείσδυση ως άνω ανανεώσιμων αέριων πηγών στο ενεργειακό 

μείγμα της χώρας, καθώς και η προώθηση της ηλεκτροκίνησης, 

συμπεριλαμβανομένων οχημάτων κυψελών καυσίμου. 

Παράλληλα, η Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για μια ισπανική Οικονομία, 

Σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη σε χρονικό ορίζοντα 2050, 

χαράσσει τον δρόμο για την επίτευξη του στόχου κλιματικής ουδετερότητας 

έως το έτος 2050, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια με σκοπό την 

μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τουλάχιστον κατά 90% έως το 

2050, σε σύγκριση με το έτος αναφοράς 1990. Αυτή η μεταβολή αναμένεται να 

γίνει μέσω βαθέων μετατροπών των δομών του εγχώριου ενεργειακού 

συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 

και της «έξυπνης» ενεργειακής ολοκλήρωσης. 

Ως συνέπεια όλων των παραπάνω, η ισπανική Κυβέρνηση έχει εκπονήσει τον 

λεγόμενο Οδικό Χάρτη προκειμένου να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες και 

οι αναγκαίοι πόροι, καθώς και τις βασικές προκλήσεις για την ανάπτυξη του 

ανανεώσιμου υδρογόνου, όπως και τα πιθανά μέτρα για την αντιμετώπισή 

τους, επιτρέποντας την ανάπτυξη αυτού του ενεργειακού μοντέλου εγχωρίως 

και τοποθετώντας την Ισπανία ως διεθνές τεχνολογικό σημείο αναφοράς στο 

μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της χώρας να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στην αποθήκευση ενέργειας από υδρογόνο και στην 

απεξάρτηση της οικονομίας από τον άνθρακα, ιδιαίτερα δε εκείνων των 

κλάδων που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες εκπομπές και την σημαντικότερη 

αντίσταση στην πλήρη απαλλαγή από τον άνθρακα. Ομοίως, αξιόλογη είναι η 
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συμβολή του Οδικού Χάρτη στην ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής κατά της 

Δημογραφικής Πρόκλησης, προωθώντας την εμφάνιση νέων κέντρων 

παραγωγής που συμβάλλουν στην αποφυγή της ερήμωσης της υπαίθρου και 

στην επίτευξη των στόχων εν όψει της δημογραφικής πρόκλησης. 

Γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

Γ.1Ροές εμπορίου - εμπορικό ισοζύγιο κλάδου/προϊόντος 

Υφίστανται συστηματικές ροές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Ισπανίας και 

των γειτονικών της χωρών, Γαλλίας, Πορτογαλίας, Μαρόκου και Ανδόρρας. 

Αν και η Ισπανία εξάγει την τρίτη μεγαλύτερη παγκοσμίως ποσότητα αιολικής 

ενέργειας, η εισαγωγή φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας από το Μαρόκο έχει 

αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη και αυτό, λόγω του χαμηλότερου κόστους 

παραγωγής στη χώρα αυτή, αφού οι άδειες εκπομπής αερίων στην Ε.Ε. έχουν 

αυξηθεί.  

 

Πηγή: Δημόσια Εταιρεία Διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος (Red Eléctrica de España) 

https://www.ree.es 

 

Γ.2 Ανάλυση εξαγωγών- εισαγωγών 

Γαλλία 

Μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας, υπάρχει συνεχής ανταλλαγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η Ισπανία κατά κανόνα εισάγει μεγαλύτερη ισχύ από ότι εξάγει στη 

γείτονα χώρα. Ωστόσο, το 2022 καταγράφηκε ισχυρό πλεόνασμα υπέρ της 

Ισπανίας στο διμερές ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας, ανερχόμενο σε 8,83 χιλ. 

GWh. Η δυναμικότητα εξαγωγής ηλεκτρισμού προς Γαλλία ανήλθε το 2022 σε 

έως περίπου 3.500 MW, ενώ η αντίστοιχη εισαγωγής από Γαλλία σε έως 

περίπου 3.600 MW.   

 

https://www.ree.es/
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Πορτογαλία 

Στην Πορτογαλία, η Ισπανία είναι εκείνη που κυρίως εξάγει ηλεκτρική ενέργεια. 

Σε αμφότερα τα υπό εξέταση έτη καταγράφηκε πλεόνασμα υπέρ της Ισπανίας 

στο διμερές ισοζύγιο, που σχεδόν διπλασιάστηκε μάλιστα το 2022, φθάνοντας 

τις 9,25 χιλ. GWh. Η δυναμικότητα εξαγωγής ηλεκτρισμού προς Πορτογαλία 

ανήλθε το 2022 σε έως περίπου 5.000 MW, ενώ η αντίστοιχη εισαγωγής από 

Πορτογαλία σε έως περίπου 4.050 MW.   

Μαρόκο 

Oι ροές ηλεκτρικού ρεύματος με το Μαρόκο είναι συνήθως αρνητικές για την 

Ισπανία, ήτοι εξάγεται περισσότερη ενέργεια στη γείτονα, ωστόσο, εξαιτίας της 

μειωμένης τιμής παραγωγής μέσω κέντρων γαιάνθρακα στο Μαρόκο, 

παρατηρούνται ενίοτε και θετικές ροές προς την Ισπανία, όπως το 2021. Το 

2022 πάντως υπήρξε καθαρή εκροή ηλεκτρικής ενέργειας προς το Μαρόκο, 

της τάξεως των 1,43 χιλ. GWh. Η δυναμικότητα εξαγωγής ηλεκτρισμού προς 

Πορτογαλία ανήλθε το 2022 σε έως περίπου 5.000 MW, ενώ η αντίστοιχη 

εισαγωγής από Πορτογαλία σε έως περίπου 4.050 MW.    

Ανδόρρα 

Η Ισπανία τροφοδοτεί την Ανδόρρα με ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς 

παρατηρούνται σχεδόν πάντα μικρές αρνητικές ροές ηλεκτρικού ρεύματος 

προς το Πριγκιπάτο.  

Πίνακας 8: Ροές Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισπανίας με γείτονες χώρες 2021-2022 (σε GWh) 

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
2021 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
2021 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
2021 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
2022 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
2022 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
2022 

Γαλλία -6.280,8 11.931,3 5.650,5 -13.379,6 4.549,0 -8.830,6 

Πορτογαλία -9.543,5 4.791,8 -4.751,7 -12.315,2 3.059,6 -9.255,6 

Μαρόκο -509,4 688,2 178,8 -1.852,7 422,9 -1.429,8 

Ανδόρρα -225,1 0,0 -225,1 -285,7 0,0 -285,6 

ΣΥΝΟΛΟ -16.559 17.411 853 -27.833 8.032 -19.802 
Πηγή: Δημόσια Εταιρεία Διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος (Red Eléctrica de España) 

https://www.ree.es 

 

Δ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
  

Δ.1 Δομή αγοράς – μεγάλοι Όμιλοι ΑΠΕ 

Στην Ισπανία, η διανομή ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται μέσω ιδιωτικών εταιρειών, 

οι οποίες προσφέρουν τις δικές τους υπηρεσίες και τιμές. Πολλές από τις 

εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται και στη διανομή φυσικού αερίου, 

προσφέροντας συνολικές λύσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ο 

συνολικός αριθμός των ηλεκτρικών εταιρειών διανομής ανέρχεται σε 

https://www.ree.es/
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περισσότερες από 200. Παρόλα αυτά, οι μεγάλοι διανομείς είναι οι όμιλοι 

Endesa, Iberdrola, Naturgy EDP España, Repsol, E.ON España.  

Αναφορικά με τις εταιρείες που απασχολούνται στις ΑΠΕ, ο αριθμός είναι 

εξίσου μεγάλος. Επίσης, ισπανικές εταιρείες είναι και αυτές που έχουν 

σημαντική διεθνή παρουσία, καθώς υλοποιούν και διαχειρίζονται μεγάλα έργα 

σε όλο τον κόσμο. Οι σημαντικότερες εταιρείες είναι οι: ABENGOA, ACCIONA, 

COBRA, IBERDROLA, ELECNOR, SIEMENS-GAMESA, GESTAMP, GRUPO ORTIZ, 

NATURGY, OPDE, SENER και X-ELIO. 

Δ.2 Τιμές λιανικής πώλησης 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ έχει ανατρέψει σημαντικά το 

κόστος ηλεκτρισμού παγκοσμίως. Δεδομένου ότι η Ισπανία έχει επικεντρωθεί 

στην παραγωγή ενέργειας μέσω ΑΠΕ, τα οφέλη για τους καταναλωτές είναι 

εμφανή. Τα τελευταία έτη, εξαιτίας της ανάπτυξης της τεχνολογίας και της 

πτώσης κόστους κατασκευής μονάδων παραγωγής, μέσω ΑΠΕ και των 

μπαταριών στις οποίες αποθηκεύονται, το κόστος παραγωγής μειώνεται όλο 

και περισσότερο.  

Τιμή Ηλεκτρισμού στην Ισπανία 2022 

 
Πηγή: Δημόσια Εταιρεία Διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος (Red Eléctrica de España) 

https://www.ree.es 

Ορισμένες σημαντικές ισπανικές εταιρείες κλάδου ΑΠΕ  

Παρέχονται κατωτέρω ορισμένα στοιχεία για τις τέσσερις κύριες ισπανικές 

εταιρείες που πρωτοστατούν στην υιοθέτηση, ανάπτυξη και επέκταση της 

χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

Iberdrola 

Η Iberdrola, με έδρα το Μπιλμπάο και περισσότερα από 170 χρόνια εμπειρίας, 

είναι ένας ενεργειακός κολοσσός που παρέχει ενέργεια σε σχεδόν 100 εκατ. 

https://www.ree.es/
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ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο και διαθέτει περιουσιακά στοιχεία άνω 

των 120 δισ. εκατ. ευρώ. Η Iberdrola είναι μια εταιρεία αναφοράς στον τομέα 

της καθαρής ενέργειας, καθώς οι εκπομπές της άνθρακα είναι σημαντικά 

χαμηλότερες από αυτές των ανταγωνιστών της. Η εταιρεία σχεδιάζει να 

επενδύσει περισσότερα από 150 δισ. ευρώ τα επόμενα δέκα χρόνια για να 

επεκτείνει την αειφόρο ενεργειακή της δυναμικότητα και να καταστεί μια εταιρεία 

ουδέτερη από άνθρακα έως το 2030. Το χαρτοφυλάκιο ενεργειακών 

περιουσιακών στοιχείων της Iberdrola περιλαμβάνει αιολικά πάρκα και 

φωτοβολταϊκούς σταθμούς. 

Η Iberdrola αποτελεί ηγετικό Όμιλο παγκοσμίως στην αιολική ενέργεια και, 

ιδίως, στα υπεράκτια αιολικά πάρκα, έχοντας παράλληλα σημαντική παρουσία 

και στην ηλιακή ενέργεια, ενώ στο στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας 

περιλαμβάνεται, επίσης, το υδρογόνο. Μάλιστα, εργάζεται για την κατασκευή 

του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού κέντρου ενέργειας από υδρογόνο, το οποίο 

βρίσκεται στη Θιουδάδ Ρεάλ της Ισπανίας. 

Acciona 

Η Acciona, η οποία γεννήθηκε πριν από περισσότερα από 100 χρόνια στη 

Γαλικία, είναι μια πολυεθνική με δραστηριότητες σε περισσότερες από 40 χώρες 

και μεγάλη εστίαση σε βιώσιμα έργα. Η εταιρεία είναι ουδέτερη στον άνθρακα 

από το έτος 2016. Παρά τα σημαντικά της επιτεύγματα, η εταιρεία επιδιώκει να 

επεκτείνει τις προσπάθειές της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Η Acciona συμβάλλει στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 

Εθνών, με τους οποίους επιδιώκει να αντιμετωπίσει διάφορες σημαντικές 

προκλήσεις για την ανθρωπότητα, όπως η αύξηση της κατανάλωσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το χαρτοφυλάκιο «πράσινων» έργων της 

Acciona περιλαμβάνει αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκούς σταθμούς ηλιακής 

ενέργειας, υδροηλεκτρικούς σταθμούς, εγκαταστάσεις ηλιακής θερμικής 

ενέργειας και μονάδες βιομάζας. 

Siemens Gamesa 

Η ισπανική πολυεθνική Siemens Gamesa είναι νεότερη από τις άλλες εταιρείες 

της λίστας (ιδρύθηκε το 1976), ωστόσο διαθέτει 107 GW εγκατεστημένης 

ισχύος σε περίπου 75 χώρες. Ο Όμιλος ειδικεύεται στην αιολική ενέργεια. 

Στρατηγικός στόχος της Siemens Gamesa είναι να καταστεί μία από τις 

κορυφαίες εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κόσμο, γι' αυτό και 

έχει μειώσει σημαντικά τις εκπομπές άνθρακα τα τελευταία πέντε χρόνια και 

επιδιώκει να επιτύχει ένα ουδέτερο επίπεδο εκπομπών έως το 2050. 

Κατασκευάζει μία σειρά ανεμογεννητριών τόσο για χερσαία όσο και για 

υπεράκτια αιολικά πάρκα, ενώ παρέχει και υπηρεσίες εγκατάστασης, 

συντήρησης, μελέτης κλπ. Επιπλέον, τα τελευταία έτη εργάζεται σε 

προγράμματα υδρογόνου και αποθήκευσης ηλεκτρικής θερμικής ενέργειας 

ETES. 
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Endesa 

Η ισπανική εταιρεία ενέργειας και αερίου Endesa είναι εκ των σημαντικότερων 

και παλαιότερων προμηθευτών ΑΠΕ στην Ισπανία, δραστηριοποιούμενη από 

το 1944. Στην Ιβηρική δραστηριοποιείται και στην Πορτογαλία ενώ έχει 

παρουσία και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Το 70% αυτής ανήκει στον 

ιταλικό όμιλο Enel από το έτος 2009.  

Ανερχόμενοι νεότεροι σημαντικοί ισπανικοί Όμιλοι ΑΠΕ είναι η Solaria και η 

Grenergy, οι οποίες ιδρύθηκαν το 2022 και το 2007 αντίστοιχα, η πρώτη 

ασχολούμενη με την παραγωγή και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ με 

παρουσία στην Ευρώπη και τη Νότια Αμερική (Ουρουγουάη), η δε δεύτερη 

ασχολούμενη με ανάπτυξη επενδυτικών projects ΑΠΕ και με αυξανόμενη 

παρουσία στην Ευρώπη αλλά και στη Λατινική Αμερική (Μεξικό, Κολομβία, 

Περού).  

Ενεργειακές εταιρείες κλάδου ΑΠΕ με παρουσία σε Ελλάδα και Ισπανία 

Iberdrola 

Την διετία 2004-2006 η Iberdrola εξαγόρασε το 49,9% του ελληνικού Ομίλου ΑΠΕ 

ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ (Rokas Renewables). Η εξαγορά ολοκληρώθηκε το 2007, με 

αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της Iberdrola στο 52,7% του μετοχικού 

κεφαλαίου της ΡΟΚΑΣ. Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία Iberdrola, ο 

Όμιλος Rokas Renewables συνιστά έναν εκ των market leaders στην ελληνική 

αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχοντας εγκατεστημένα 21 αιολικά και 4 

φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ελλάδα, σε περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας, της 

Κρήτης, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου και των 

Δωδεκανήσων (Κως, Λέρος), συνολικής ισχύος 335,1 MW, εκ των οποίων 308 

MW αφορούν projects αιολικής ενέργειας. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Rokas 

Renewables τα τελευταία χρόνια έχει εκκινήσει προσπάθεια επέκτασης της 

δυναμικότητας και στον τομέα της ηλιακής ενέργειας / φωτοβολταϊκών 

πάρκων, με τη συνεργασία της Iberdrola.    

Τον Απρίλιο 2022 η Iberdrola ξεκίνησε την κατασκευή αιολικού πάρκου Askio III, 

δυναμικότητας 50,4 MW, με δυνατότητα τροφοδοσίας 54.000 νοικοκυριών, 

στην περιοχή της Κοζάνης. Το εν λόγω αιολικό πάρκο θα αποτελείται από 12 

ανεμογεννήτριες ισχύος 4,2 MW εκάστη. Σημειώνεται ότι η Iberdrola, σε 

συνεργασία με τον Όμιλο Rokas, έχει ανακοινώσει τη δημιουργία τριών ακόμη 

αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, συγκεκριμένα των ακολούθων: (α) Mikronoros 

στη Ροδόπη, ισχύος 33,6 MW (που έχει τεθεί σε λειτουργία και συνδεθεί με το 

ελληνικό ηλεκτρικό δίκτυο τον Ιούνιο 2022), (β) Rokani στη Βοιωτία, ισχύος 18 

MW και (γ) Askio II στην Κοζάνη, ισχύος 37,8 MW. 

Siemens Gamesa 

Η παρουσία της Siemens Gamesa στην Ελλάδα έγκειται στο γεγονός ότι 

περίπου 663 MW παράγονται στη χώρα από ανεμογεννήτριες 
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κατασκευασμένες από την Siemens Gamesa, γεγονός που την καθιστά τον 

τρίτο μεγαλύτερο προμηθευτή ανεμογεννητριών της Ελλάδας. Η εταιρεία 

διατηρεί τη θυγατρική της στη χώρα μας (SIEMENS GAMESA RENEWABLE 

ENERGY GREECE EPE), αν και έχει πωλήσει το χαρτοφυλάκιό της υπό ανάπτυξη 

αιολικών projects στη Ν. Ευρώπη (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα). 

Solaria 

Η ισπανική πολυεθνική Solaria εξειδικεύεται στην ηλιακή ενέργεια και αποτελεί τη 

μεγαλύτερη εταιρεία στην εν λόγω ενέργεια στη νότια Ευρώπη. Κατασκευάζει 

και διαχειρίζεται φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την 

Ιταλία, την Ουρουγουάη και την Ελλάδα. Στη χώρα μας κατέχει φωτοβολταϊκό 

πάρκο στην Ελασσόνα συνολικής ισχύος 0,4 MW.  

Acciona 

Η ισπανική Acciona στην Ελλάδα δραστηριοποιείτο με την Acciona 

Ενεργειακή, η οποία ήταν η μητρική της Αιολική Βεργίου Ε.Ε., κατόχου του 

αιολικού πάρκου στο Βέργιο. Επιπλέον, μέσω της σύμπραξης με την τότε Cesa 

Hellas, κατείχε την Αιολική Παναχαϊκή καθιστώντας την, την πρώτη ισπανική 

εταιρεία που επένδυσε στην Ελλάδα στον τομέα των ΑΠΕ.  Παρά τη δυναμική 

της παρουσία στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι διαμάχες που είχε με 

τοπικούς της συνεργάτες κατέληξαν στην αποχώρησή της από την Ελλάδα, 

πωλώντας όλες τις συμμετοχές και περιουσιακά στοιχεία στη χώρα. 

Σημειώνεται ότι η Acciona σχετίζεται με τον δανο-γερμανικό Όμιλο κατασκευής 

ανεμογεννητριών Nordex, ο οποίος συνιστά σημαντικότατο προμηθευτή 

ανεμογεννητριών της Ελλάδας. 

 

Endesa  

Στην Ελλάδα, είχε δημιουργήσει τη θυγατρική της, Endesa Hellas, της οποίας 

κατείχε το 50,01%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκε στον όμιλο Μυτιληναίος. Η 

εν λόγω εταιρεία κατασκεύασε τη μονάδα συνδυασμένου κύκλου στον Άγιο 

Νικόλαο της Βοιωτίας, η οποία ξεκίνησε το 2007. Ο όμιλος Enel, το 2010, 

αποφάσισε να πωλήσει το μερίδιο της Endesa Hellas στον όμιλο Μυτιληναίου 

έναντι 140 εκατ. ευρώ. Η πώληση έγινε αφότου η Endesa είχε εξαγοραστεί από 

τον ιταλικό όμιλο, διότι ο τελευταίος, την περίοδο εκείνη, αποφάσισε να αλλάξει 

στρατηγική και να μειώσει το επίπεδο δανεισμού, πωλώντας ευρωπαϊκά 

περιφερειακά περιουσιακά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, o ιταλικός ενεργειακός 

όμιλος συνεχίζει να έχει παρουσία στην Ελλάδα. 

 

Όμιλος Μυτιληναίου 

Επισημαίνεται ότι μακρόχρονη παρουσία στην Ισπανία στον τομέα των ΑΠΕ 

διαθέτει ο Όμιλος Μυτιληναίου, δια της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου 

στο Caceres (2018), της απόκτησης αιολικού πάρκου στη Jaén (2020), αλλά 

και εκτελώντας συμβάσεις EPC για δύο φωτοβολταϊκά πάρκα (Manzanares 

ισχύος 90MW για τον επενδυτικό όμιλο Nexwell και Badajoz ισχύος 50MW για 

τον διεθνή ανεξάρτητο παραγωγό ηλιακής ενέργειας Sonnedix). Επιπλέον, ο 

https://nexwellpower.com/
https://www.sonnedix.com/


Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

             

 
22 

 

Όμιλος Μυτιληναίου έχει σχετικά πρόσφατα ολοκληρώσει φωτοβολταϊκό έργο  

ισχύος 28 MW στη χώρα, με παραγωγική δυναμικότητα δυνατότητα 

παραγωγής περίπου 53.000 MWh ετησίως, για λογαριασμό του ισραηλινών 

συμφερόντων Ομίλου Ellomay Solar, σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης 

του φωτοβολταϊκού έργου μεγάλης κλίμακας «Talasol» στην Εστρεμαδούρα. Το 

2022, ο Όμιλος Μυτιληναίου πώλησε σε γερμανικό ενεργειακό Όμιλο δύο 

φωτοβολταϊκούς ηλιακούς σταθμούς (Jaén και Guillena στην Ανδαλουσία, 

ισχύος 50 MW έκαστος).  

Υφίστανται επίσης ορισμένες μικρότερου βεληνεκούς επενδυτικές ή άλλου 

είδους εκατέρωθεν συνεργασίες στον χώρο των ΑΠΕ. 

Ε. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ   
 

Ε.1 Νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του κλάδου  

 Διάταγμα 9/2013 της 12ης Ιουλίου  

(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7705)  

 Τροποποίησε το Άρθρο 30.4 του Ν54/1997, καθορίζοντας στενότερο 

πλαίσιο παροχής ανταποδόσεων από την κυβέρνηση για την 

εγκατάσταση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, σύμφωνα με 

συγκεκριμένες παραμέτρους, οι οποίες θα καλύπτουν το κόστος 

επένδυσης. O στόχος είναι να εξισωθεί το κόστος εγκατάστασης 

εναλλακτικών μορφών ενέργειας με αυτές που ήδη υπάρχουν στην 

αγορά. 

 Εισήγαγε μέτρα με χαρακτήρα κατ’ επείγοντος για τη διανομή και 

μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας, τροποποιώντας το Ν54/1997 και 

προσθέτοντας νέες πρόσθετες ανταποδόσεις του ισπανικού κράτους 

για την μεταφορά και τη διανομή ενέργειας.  

 Θεσμοθέτησε νέα μέτρα σχετικά με το Ταμείο Tιτλοποίησης Χρέους για 

τον τομέα της Τεχνολογίας,  

 Αναθεώρησε το απαιτούμενο ποσό για την ανταπόδοση κίνητρων 

επενδύσεων στα 10,000/ΜW/χρόνο (προηγουμένως 26,000ΜW/χρόνο). 

 

 Βασιλικό Διάταγμα 15/2018 της 6ης Νοεμβρίου 

(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-13593)  

 Υιοθέτησε δημοσιονομικά μέτρα με πρωταρχικό στόχο να περιορίσει την 

άνοδο στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Απάλλαξε από το Φόρο επί 

της αξίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την ενέργεια που 

παράχθηκε και ενσωματώθηκε στο δίκτυο των εταιριών ενέργειας για  έξι 

μήνες, όπου παρατηρήθηκε αύξηση στην ζήτηση και αύξηση στις τιμές 

του ηλεκτρικού ρεύματος. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7705
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-13593


Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

             

 
23 

 

 Τροποποίησε το Νόμο 38/1992 που αφορούσε Ειδικούς Φόρους για να 

εισάγει μια απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο για τους υδρογονάνθρακες, 

για τα προϊόντα τα οποία προορίζονται για την παραγωγή ηλεκτρικού 

ρεύματος σε εργοστάσια ή με τη μέθοδο της συμπαραγωγής 

(cogeneration). 

 

 Βασιλικό Διάταγμα 17/2019 της 22ης Νοεμβρίου 

(https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16862)  

Περιείχε ένα  και μοναδικό Άρθρο, το οποίο είχε σκοπό: 

 Να αυξήσει την κερδοφορία των μονάδων παραγωγής ανανεώσιμης 

ενέργειας, αλλάζοντας και τις προϋποθέσεις του Ν24/2013. Το μέτρο 

αυτό αναμένεται ότι θα επηρεάσει 60.000 μονάδες. 

 Να δημιουργήσει περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα και δημιουργία 

θέσεων εργασίας ως αντίβαρο για το κλείσιμο εργοστασίων 

θερμοηλεκτρικής και θερμοατομικής ενέργειας. 

 Να αυξήσει την κερδοφορία εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, που βρίσκονται σε αποκεντρωμένες περιοχές. 

 

 Βασιλικό Διάταγμα 244/2019 της 5ης Απριλίου  

(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-5089)  

 Το συγκεκριμένο Διάταγμα είχε ως σκοπό να καθορίσει: 

 Τις διοικητικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις της 

αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτές ορίζονται στο 

Άρθρο 9 του Ν 24/2013 της 26 Δεκεμβρίου για τον Ενεργειακό Τομέα. 

 Την ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ατομικό 

και συλλογικό επίπεδο 

 Έναν απλοποιημένο μηχανισμό μείωσης του ελλείμματος μεταξύ των 

καταναλωτών και της υπερπληθώρας των σχετικών εγκαταστάσεων 

παραγωγής 

 Την οργάνωση, όπως και τη διαδικασία εγγραφής και επικοινωνίας 

δεδομένων στο διοικητικό αρχείο, για την αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

 

 Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030 (Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima) 

(https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx)  

Το συγκεκριμένο σχέδιο βάζει τις βάσεις για τον εκσυγχρονισμό της ισπανικής 

οικονομίας. Συνοπτικά θεωρεί ότι η κίνηση προς μία οικονομία απαλλαγμένη 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16862
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-5089
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx
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από το διοξείδιο του άνθρακα, θα προσελκύσει 236 δισ. ευρώ στο διάστημα 

από το 2021 έως το 2030. Από αυτά, το 80% σχεδιάζεται να προέρχεται από τον 

ιδιωτικό τομέα και το 20%, ήτοι 47 δισ., θα προέρχονται από διαφορετικούς 

δημόσιους πόρους. 

Πρωταρχικοί στόχοι: 

 Η μείωση κατά 21% των εκπομπών αερίων που ευθύνονται για το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου στα επίπεδα του 1990. Στο κλείσιμο του 

έτους 2017, η Ισπανία ήταν 18 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από την εν 

λόγω τιμή αναφοράς. 

 Να φτάσει η κατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας το 42%, στο σύνολο 

της κατανάλωσης ενέργειας της χώρας. Στην περίπτωση της 

παραγωγής ενέργειας το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών το  2030 

θα είναι 74%. 

 Η ενεργειακή αποδοτικότητα της χώρας θα βελτιωθεί κατά 39,6%. 

 

 Οδικός Χάρτης για το Υδρογόνο (Hoja de Ruta del Hidrógeno: una 

apuesta por el hidrógeno verde) https://energia.gob.es/es-

es/Novedades/Paginas/publicacion-hoja-de-ruta-del-hidrogeno-

apuesta-hidrogeno-renovable.aspx 

 Θέτει τη βάση για την ανάπτυξη του υδρογόνου ως φορέα βιώσιμης 

ενέργειας,  με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, με ένα 100% 

σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, το αργότερο 

έως το 2050. 

 Προσφέρει ένα Όραμα 2030 και 2050, καθιερώνοντας ορισμένους 

φιλόδοξους στόχους της χώρας, η επίτευξη των οποίων θα εξασφαλίσει 

τη βιομηχανική και τεχνολογική τοποθέτηση της οικονομίας στο 

Κοινοτικό πλαίσιο, η «απανθρακοποίηση» ενός μέρους του υδρογόνου 

που καταναλώνεται σήμερα και την πλήρη εισαγωγή υδρογόνου στην 

βιώσιμη κινητικότητα. 

 Οι στόχοι αυτοί εναρμονίζονται με την προσπάθεια για επίτευξη των 

στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 

2021-2030.  

 Προβλέπει χωρητικότητα εγκατάστασης 4GW για τις συσκευές 

ηλεκτρόλυσης και μια σειρά από ορόσημα στον βιομηχανικό τομέα, την 

κινητικότητα και τον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, για τον οποίο θα 

χρειαστεί να κινητοποιηθούν επενδύσεις που υπολογίζονται στα 8.900 

εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2020-2030.  

 Ως ενδιάμεσο ορόσημο μέχρι την επίτευξη του στόχου των 4 GW, ο 

Χάρτης εκτιμά ότι μέχρι το 2024 θα είναι δυνατή η εγκατεστημένη ισχύς 

ηλεκτρολυτών μεταξύ 300 και 600 MW. 

https://energia.gob.es/es-es/Novedades/Paginas/publicacion-hoja-de-ruta-del-hidrogeno-apuesta-hidrogeno-renovable.aspx
https://energia.gob.es/es-es/Novedades/Paginas/publicacion-hoja-de-ruta-del-hidrogeno-apuesta-hidrogeno-renovable.aspx
https://energia.gob.es/es-es/Novedades/Paginas/publicacion-hoja-de-ruta-del-hidrogeno-apuesta-hidrogeno-renovable.aspx
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 Προβλέπει αξιολόγηση και ενδεχόμενη αναθεώρηση των εν λόγω 

στόχων κάθε 3 έτη 

Οικονομικό καθεστώς για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Πεδίο εφαρμογής 

Περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που περιλαμβάνονται στην κατηγορία β) που 

ορίζεται στο άρθρο 2.1 του βασιλικού διατάγματος 413/2014, της 6ης Ιουνίου, 

το οποίο ρυθμίζει τη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπαραγωγή και απόβλητα. Η κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνει εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ως πρωτογενή ενέργεια 

οποιαδήποτε από τις μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

Το οικονομικό καθεστώς για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Το βασιλικό διάταγμα-νόμος 23/2020, της 23ης Ιουνίου, για την έγκριση μέτρων 

στον τομέα της ενέργειας και σε άλλους τομείς οικονομικής 

επανενεργοποίησης, εξουσιοδοτεί την κυβέρνηση να θεσπίσει ένα άλλο 

πλαίσιο αμοιβών, ως εναλλακτική λύση στο ειδικό καθεστώς αμοιβών, 

προκειμένου να προωθηθεί η προβλεψιμότητα και η σταθερότητα στο 

εισόδημα και τη χρηματοδότηση των νέων εγκαταστάσεων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές. Η πράξη αυτή 

θεωρείται απαραίτητη για την προώθηση της ανάπτυξης νέων έργων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που απαιτούνται για την εκπλήρωση των 

δεσμεύσεων της Ισπανίας στην Ε.Ε. και τις διεθνείς δεσμεύσεις της στον τομέα 

αυτό. 

Αυτό το πλαίσιο αμοιβής, γνωστό ως οικονομικό καθεστώς για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βασίζεται στη μακροπρόθεσμη αναγνώριση 

μιας σταθερής τιμής για την ενέργεια και χορηγείται μέσω ανταγωνιστικών 

διαδικασιών υποβολής προσφορών, στις οποίες το προϊόν προς 

δημοπράτηση είναι η ηλεκτρική ενέργεια, η εγκατεστημένη δυναμικότητα ή ένας 

συνδυασμός και των δύο, και η μεταβλητή για την οποία θα υποβάλλονται 

προσφορές είναι η τιμή αμοιβής για την εν λόγω ενέργεια. 

Ρυθμίζεται στο βασιλικό διάταγμα 960/2020, της 3ης Νοεμβρίου, το οποίο 

ρυθμίζει το οικονομικό καθεστώς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις 

εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
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ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η Ισπανία έχει εκμεταλλευθεί σε σημαντικό βαθμό τα χαρακτηριστικά της 

γεωγραφίας της προκειμένου να επωφεληθεί από την παραγωγή ενέργειας 

μέσω ΑΠΕ. Πέραν ωστόσο του γεωγραφικού της πλεονεκτήματος που 

επιτρέπει την παραγωγή όλων σχεδόν των μορφών ΑΠΕ και, ιδίως, της 

αιολικής και της ηλιακής ενέργειας, σημαντικό ρόλο έχουν παίξει και άλλοι 

παράγοντες, χωρίς τους οποίους θα ήταν αδύνατον η χώρα να έχει 

αναπτυχθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό στον συγκεκριμένο τομέα. 

Πολλές ισπανικές ενεργειακές εταιρείες στον κλάδο των τεχνολογιών 

ανανεώσιμων πηγών έχουν αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό, που θεωρούνται από 

τις σημαντικότερες στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως. Οι εταιρείες αυτές 

επενδύουν όλο και περισσότερο σε έργα ΑΠΕ τόσο στην Ισπανία όσο και σε 

άλλες αγορές του κόσμου, γεγονός το οποίο τους δίνει την κατάλληλη εμπειρία 

και τεχνογνωσία. Παράλληλα, αφιερώνουν μεγάλα ποσά σε έρευνα και 

ανάπτυξη, γεγονός που επιτρέπει τη διαρκή βελτίωση και εφαρμογή 

καινοτομιών σε όλο το φάσμα της παραγωγής και διανομής ενέργειας. 

Επιπλέον, τα σχέδια της ισπανικής Κυβέρνησης των τελευταίων ετών έχουν ως 

στόχο την παραγωγή «πράσινης» ενέργειας με αυξάνοντα ρυθμό, με σκοπό 

να καρπωθεί η χώρα πρόσθετα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, πέραν της 

μείωσης των ρύπων, όπως η μείωση του κόστους του ηλεκτρισμού για τα 

ισπανικά νοικοκυριά. Οι πρωτοβουλίες αυτές έρχονται σε συνδυασμό με τους 

στόχους που θέτει η Ε.Ε. για τον περιορισμό των ρύπων και την μεγέθυνση της 

συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό 

μείγμα, ενώ παράλληλα η ισπανική κοινωνία είναι συνειδητοποιημένη σε 

μεγάλο βαθμό και επιζητά τις εν λόγω αλλαγές. Εντός των επόμενων ετών, 

αναμένεται να αναπτυχθεί σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό η παραγωγή ενέργειας 

μέσω ΑΠΕ στην Ισπανία και ιδιαίτερα, μέσω αιολικών και φωτοβολταϊκών 

πάρκων. Ιστορικά οι μεγάλοι ισπανικοί ενεργειακοί Όμιλοι, τόσο στις ΑΠΕ όσο 

και σε συμβατικές μορφές ενέργειας, «βλέπουν» την Ελλάδα ως ευνοϊκό 

επενδυτικό προορισμό αλλά και ως χώρα που προσφέρεται για ανάπτυξη 

επενδυτικών συνεργασιών. Ευκαιρίες ενίσχυσης των υφιστάμενων και 

ανάπτυξης πρόσθετων επιχειρηματικών συνεργασιών στον κλάδο της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές υπάρχουν και αναμένεται να 

παρουσιάσουν αύξηση στο μέλλον, οπότε η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη 

προς τον σκοπό αυτό δραστηριοποίηση εξωστρεφών ελληνικών Ομίλων για 

συνεργασίες τόσο στη μία όσο και στην άλλη χώρα, είναι απολύτως επιθυμητή 

και δύναται να καταστεί καρποφόρα.   
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Ζ. ΠΗΓΕΣ-ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

 
Υπουργείο Ενεργειακής Μετάβασης και Δημογραφικής Πρόκλησης (MITECO): 

https://www.miteco.gob.es 

Όμιλος Διανομής και Διαχείρισης Ηλεκτρικού Ρεύματος Ισπανίας (Grupo REE): 

https://www.ree.es 

Ένωση Επιχειρήσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας (Aelec): https://aelec.es  

 

Ισπανική Ομάδα Ενέργειας (Enerclub): https://www.enerclub.es 

 

Ένωση Επιχειρήσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (APPA): 

https://www.appa.es 

Ισπανική Ένωση ΦωτοβολταΊκής Ενέργειας (UNEF): https://unef.es 

Εθνική Ένωση Παραγωγών Φωτοβολταϊκής Ενέργειας (Anpier): 

https://anpier.org 

Ισπανική Ένωση Προώθησης Θερμοηλεκτρικής Βιομηχανίας (Protermo Solar): 

https://www.protermosolar.com 

Αιολική Επιχειρηματική Ένωση (AEE): https://www.aeeolica.org 

Ινστιτούτο για τη Διαφοροποίηση και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (IDAE): 

https://www.idae.es 

Κέντρο Ενεργειακών, Περιβαλλοντικών και Τεχνολογικών Ερευνών (Ciemat): 

https://www.ciemat.es 

Ένωση Παραγωγών Υδροηλεκτρικής Ενέργειας (URWATT): 

https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/urwatt-asociacion-productores-energia-

hidroelectrica  

Iberdola: https://www.iberdrola.es  

Acciona: https://www.acciona.com 

Siemens Gamesa: https://www.siemensgamesa.com/en-int  

Endesa: https://www.endesa.com  

Solaria: https://www.solaria.com  
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