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  Μαδρίτη, 3 Μαρτίου 2023 
   

ΘΕΜΑ: Συνεργασία Iberdrola-British Petroleum στον τομέα ηλεκτροκίνησης στην Ιβηρική  

 

O μεγάλος ισπανικός ενεργειακός Όμιλος Iberdrola και o βρετανικός πετρελαϊκός κολοσσός British 

Petroleum (BP) υπέγραψαν στις 2/3 στρατηγική συμφωνία για ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Έχοντας 

ανακοινώσει την πρόθεσή τους να σχηματίσουν κοινοπραξία ήδη τον Ιούλιο του 2022, οι δύο μεγάλοι 

ενεργειακοί Όμιλοι σχεδιάζουν να επενδύσουν κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη δικτύου 

11.700 σημείων ταχείας και υπερταχείας φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Ισπανία και την 

Πορτογαλία. Η συμφωνία στοχεύει στην εγκατάσταση και λειτουργία 5.000 σημείων ταχείας φόρτισης έως 

το 2025, τα οποία θα αυξηθούν σε περίπου 12.000 έως το 2030. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η BP 

και η Iberdrola θα συνεισφέρουν από κοινού στην ανάπτυξη υφιστάμενων και μελλοντικών σημείων 

ταχείας φόρτισης στην Ιβηρική. Στη συμφωνία προβλέπεται ότι έκαστο των δύο μερών θα συνεχίσει να 

λειτουργεί ανεξάρτητα ως έμπορος υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης και ότι αμφότερα τα μέρη θα έχουν 

πρόσβαση στις υποδομές της κοινοπραξίας. Παράλληλα, η κοινοπραξία θα χρησιμοποιήσει μέρος του 

εκτεταμένου δικτύου πρατηρίων της BP ως κόμβους φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ισπανία και την 

Πορτογαλία. Από την πλευρά της, η Iberdrola θα προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια προερχόμενη 

αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές στο δίκτυο σημείων επαναφόρτισης της εταιρείας, με όρους αγοράς. 

 

Ο Πρόεδρος της Iberdrola κ. Ignacio Sánchez Galán χαρακτήρισε την ηλεκτρική ενέργεια ως «κλειδί» για 

τη μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα και προέβλεψε πως η εν λόγω συμφωνία θα ωθήσει τη 

διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων στην αγορά και την ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα της Ισπανίας. 

 

Σύμφωνα με πηγές της Iberdrola, μόλις εγκριθεί η συμφωνία, θα επιτρέψει στους δύο Ομίλους να 

επεκτείνουν σημαντικά την υποδομή ταχείας δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, γεγονός που θα 

επιταχύνει την υψηλότερη και ταχύτερη διείσδυση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ισπανία και την 

Πορτογαλία και θα συμβάλει στην ταχεία εγκατάλειψη της χρήσης του άνθρακα. Σημειώνεται ότι σήμερα η 

Iberdrola διαθέτει πάνω από 3.500 σημεία επαναφόρτισης σε λειτουργία στην Ιβηρική, καθώς και άλλα τα 

οποία βρίσκονται υπό ανάπτυξη, τα οποία χρησιμοποιούν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και 

εξυπηρετούν πάνω από 100.000 χρήστες. 

 

 

 

 

 

        Παντελής Γκάσιος 
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