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Όκηινο Ρόθαο - πξσηνπνξία ζηηο ΑΠΔ από ην 1998
Όκηινο Ρόθαο
 Πξσηνπόξνο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα
 17 αηνιηθά πάξθα 255,3MW ζηελ Διιάδα & 4 ΦΒ 6,2MW

 1 αηνιηθό πάξθν 20MW ζηελ Κύπξν
 150 εξγαδόκελνη, 60 πξνεξρόκελνη από ηηο ηνπηθέο
θνηλσλίεο ησλ πεξηνρώλ ιεηηνπξγίαο αηνιηθώλ πάξθσλ
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Όκηινο Ρόθαο - Γεκηνπξγία Τπνδνκώλ
Γίθηπα Μέζεο & Τςειήο Σάζεο Αηνιηθώλ Πάξθσλ
Γίθηπν Μέζεο Σάζεο

Ηδηνθηεζία Rokas
Renewables (km)

Ελαέξην

35,41 (πξνο ππνγεηνπνίεζε)

Τπόγεην

44,00

Γίθηπν Τςειήο Σάζεο

Ηδηνθηεζία ΓΔΖ
(km)
41,98
-

Ηδηνθηεζία Rokas
Renewables (km)

Ηδηνθηεζία ΓΔΖ
(km)

Ελαέξην

20

Τπόγεην

0,4

Τπνζηαζκνί
20/150kV

Ηδηνθηεζία Rokas
Renewables

Ηδηνθηεζία ΓΔΖ

3

2+1(Κύπξν)
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IBERDROLA
Iberdrola
 13.560ΜW εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο ζε ΑΠΔ
 5.517MW αηνιηθά
 6.300MW ππεξάθηηα αηνιηθά πάξθα ππό αλάπηπμε
 ην ηέινο ηνπ 2011 ε Iberdrola είρε ηελ θπξηόηεηα


933 ππνζηαζκώλ,

 19.771 km δηθηύνπ πςειήο ηάζεο θαη
 217.738 km δηθηύνπ κέζεο θαη ρακειήο Σάζεο
 Με 10,8 εθαηνκκύξηα ζεκεία ζύλδεζεο θαη 96.379
GWh δηαλνκήο ελέξγεηαο
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IBERDROLA
Iberdrola
 Παγθόζκηνο εγέηεο ζηνλ ηνκέα ηεο Αηνιηθήο Δλέξγεηαο


Μία από ηηο θνξπθαίεο Δπηρεηξήζεηο Ζιεθηξηζκνύ ζηνλ θόζκν



Νν 1 Δλεξγεηαθόο Όκηινο ζηελ Ηζπαλία

Video Iberdrola
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Παξαγσγή ελέξγεηαο από ζπκβαηηθέο πεγέο

ι ηγλίηεο , πεηξέ ιαην, θπζηθό αέ ξην, νπξάλην
θαύζηκν ξππνγόλν, «εμαληιήζηκν», εηζαγόκελν
δηαζέζηκν κέ ζσ εμόξπμεο - άληιεζεο
× εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ
× αλάγθε δηαρείξηζεο ζηεξεώλ & πγξώλ θαηαινίπσλ
× θίλδπλνο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο / δηαξξνήο
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Παξαγσγή ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο

ά λ ε κ ν ο , ή ι η ν ο , λ ε ξ ό , β η ν κ ά δα , γ ε σ ζ ε ξ κ ί α
πεγ ή θαζαξ ή , αλ εμάλ ηι εη ε , εγ ρώξηα
πεγή ειεύζεξε ζηε θύζε
√

ελεξγεηαθή απηάξθεηα – απεμάξηεζε από εηζαγσγέο

√

αεηθόξνο αλάπηπμε – απνθεληξσκέλε παξαγσγή

√

απιέο θαηαζθεπέο – κεδεληθά απόβιεηα
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εκαληηθόηεξα νθέιε ησλ ΑΠΔ






Αμηνπνίεζε πινύζηνπ δπλακηθνύ ΑΠΕ, εγρώξηνπ πόξνπ
Επίηεπμε εζληθώλ δεζκεπηηθώλ ζηόρσλ ΑΠΕ / CO2

Αδηάιεηπηε παξνρή ελέξγεηαο – αζθάιεηα ζηελ ηξνθνδνζία
Εηήζηα αληαπνδνηηθά έζνδα γηα Δήκνπο & νηθηαθνύο θαηαλαισηέο
Σόλσζε ηεο εζληθήο θαη ηνπηθήο νηθνλνκίαο – αγνξά εξγαζίαο, εκπνξηθή
δξαζηεξηόηεηα – ζηελ αλάπηπμε, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ

Σνκείο Απαζρόιεζεο
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Σνκείο Απαζρόιεζεο
ρεδηαζκόο
 Εγθαηάζηαζε / ζπληήξεζε
κεηεσξνινγηθώλ ηζηώλ
 Επεμεξγαζία αλεκνινγηθώλ δεδνκέλσλ
 Αλεκνινγηθέο / ελεξγεηαθέο κειέηεο
 ρεδηαζκόο ρσξνζέηεζεο Α/Γ
 Μειέηεο νδηθήο πξόζβαζεο
 Μειέηεο ζύλδεζεο κε ην δίθηπν
 Μειέηεο ζνξύβνπ – ζέαζεο
 Οξληζνινγηθέο κειέηεο
 Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Επηπηώζεσλ
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Σνκείο Απαζρόιεζεο
Αδεηνδόηεζε











Πξνεηνηκαζία θαθέισλ αδεηώλ
πλαληήζεηο κε ππεξεζίεο
Ελεκέξσζε ηνπηθώλ θνηλσληώλ
πκβόιαηα κε ηδηνθηήηεο γεο
Υξνλνδηαγξάκκαηα κειεηώλ
Απηνςίεο κε κειεηεηέο
Απηνςίεο κε ππεξεζίεο
Πξνϋπνινγηζκόο έξγσλ
Σερλννηθνλνκηθέο κειέηεο
Εθζέζεηο πξνόδνπ
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Σνκείο Απαζρόιεζεο
Καηαζθεπή










Σνπνγξάθεζε / γεσηερληθέο / ζηαηηθέο κειέηεο
Ηιεθηξνινγηθέο κειέηεο
ρέδην Αζθάιεηαο & Τγείαο εξγνηαμίνπ
Εθζθαθέο – κεραλήκαηα
ηδεξνπιηζκόο – Μπεηόλ
Κηίξην ειέγρνπ
Ορήκαηα κεηαθνξάο / γεξαλνί αλέγεξζεο Α/Γ
Εγθαηάζηαζε ππόγεησλ θαισδίσλ / εμνπιηζκνύ Τ
Μειέηεο θπηνηερληθήο απνθαηάζηαζεο
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Σνκείο Απαζρόιεζεο
Λεηηνπξγία






Επίβιεςε ιεηηνπξγίαο - SCADA
Αλαθνξέο παξαγσγήο
Πξνγξακκαηηζκόο ζπληήξεζεο
Σήξεζε απνζήθεο αληαιιαθηηθώλ
Εθπαίδεπζε ηερληθώλ / πιάλν αζθάιεηαο & πγείαο
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Σππηθή Αλεκνγελλήηξηα 2ΜW
Μηα ζύγρξνλε αλεκνγελλήηξηα
 έρεη νλνκαζηηθή ηζρύ 2MW, ύςνο πύξγνπ 67κ θαη κήθνο πηεξπγίνπ 40κ
 παξάγεη 9 θνξέο πεξηζζόηεξε ελέξγεηα από ηελ Α/Γ ηνπ ’90
 παξάγεη εηεζίσο 4.300.000 kWh
 ελέξγεηα αξθεηή γηα λα θαιύπηεη ηηο εηήζηεο αλάγθεο 1.000 λνηθνθπξηώλ
 θαη λα εμνηθνλνκεί 4.300 ηόλνπο CO2

 όζν δειαδή εθιύνπλ εηεζίσο 1.700 απηνθίλεηα
 απνθέξεη βάζεη λνκνζεζίαο εηήζηα έζνδα 100.000€ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία
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Ζ Δπξσπατθή Έλσζε πέξαζε ηα
100 GW !

Διιάδα έρεη θαηαθέξεη λα εγθαηαζηήζεη
έσο ην 2012 κόλν ηα 1.723MW από ηα
7.500MW πνπ είλαη
ν εζληθόο ζηόρνο γηα ην 2020

…ε Ηζπαλία έρεη πάλσ από 21.500MW
θαη κε ζηόρν λα θηάζεη ηα 35.000MW
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Σί ρξεηάδεηαη;
 Πνιηηηθή βνύιεζε

 “Los Gobiernos deberían hacer
energía con la política y no política
de la energía”

 Kαιή παξαθνινύζεζε θαη δηαθάλεηα ζε
ό,ηη ζπκβαίλεη ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο

 δηόξζσζε ηνπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ
ηνπ ΕΣΜΕΑΡ

 …γηα ηηο ΑΠΕ: Λνγηθέο θαη πξνβιέςηκεο
απνδόζεηο κε νηθνλνκηθά απνδνηηθέο
ηερλνινγίεο
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Αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ κέρξη ζήκεξα
 Ελ κέζσ θξίζεο, ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα νη
ΑΠΕ ζπλερίδνπλ λα αλαπηύζζνληαη…

 2011 έηνο ξεθόξ ζηελ εγθαηαζηεκέλε
ηζρύ ζηα αηνιηθά πάξθα

 2012 έηνο ξεθόξ ζηελ εγθαηαζηεκέλε
ηζρύ ζηα θσηνβνιηατθά

 Σν 2012, κέρξη θαη ην επηέκβξην,
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί επελδύζεηο
ΑΠΕ ζηελ Ειιάδα πνπ αγγίδνπλ ηα 2
δηο επξώ
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Αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ από ζήκεξα θαη ζην κέιινλ
 Η Αλάπηπμε ΑΠΕ είλαη κνλόδξνκνο ζήκεξα, θαη ζεκαίλεη:
 Οπζηαζηηθή απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο
 Μαδηθή αλάπηπμε ησλ ΑΠΕ θαη ηδηαίηεξα ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο
 Επελδπηηθή αζθάιεηα θαη δηαθάλεηα θόζηνπο γηα ηνλ θαηαλαισηή
 Η ΑΠΕ είλαη εξγαιεία εμόδνπ από ηελ θξίζε, εξγαιεία αλάπηπμεο,
δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ελεξγεηαθήο αλεμαξηεζίαο

 ύκθσλα κε λέα κειέηε ηνπ WWF αλ ε Επξώπε ζπλερίζεη ζηνλ ίδην δξόκν , ε
κείσζε ησλ εθπνκπώλ ζα αγγίμεη κόιηο ην 40% έσο ην 2050. Αληίζεηα, ε
άκεζε θαη εληνλόηεξε δηείζδπζε ησλ ΑΠΕ ζην ελεξγεηαθό κίγκα, θαζώο θαη ε
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, απνηεινύλ ηα θιεηδηά γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ
κείσζεο ησλ εθπνκπώλ ηεο ΕΕ θαηά 95%, έσο ηα κηζά ηνπ 21νπ αηώλα

 Η πνιηηηθή γηα ηηο ΑΠΕ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ επελδύζεσλ
ρσξίο ππεξβνιηθή απνδεκίσζε θαη ηελ βησζηκόηεηα ηνπ κεραληζκνύ
ζηήξημεο κέζσ ηεο άξζεο ησλ ζηξεβιώζεσλ ηνπ Εηδηθνύ Σέινπο, νη νπνίεο
επηβαξύλνπλ ηνλ θαηαλαισηή, επηδνηνύλ ην θόζηνο ησλ πξνκεζεπηώλ θαη
δπζθεκνύλ ηηο ΑΠΕ
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ύγρξνλνη Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο γηα ηελ Πνξεία ησλ ΑΠΔ
 Δήισζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΕΗ
 «Πράγματι σπάρτει έλλειμμα στον λογαριασμό τφν ανανεώσιμφν πηγών και
πράγματι οι τιμές αγοράς της ενέργειας από τα υφτοβολταχκά ήταν συηλές. Δεν
καταλαβαίνφ για ποιο λόγο επιβλήθηκε έκτακτη εισυορά στις λοιπές τετνολογίες
ανανεώσιμφν πηγών»

 Να ζηακαηήζνπλ νη ζηξεβιώζεηο θαη λα εθαξκόζνπκε ηελ ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ!:
 ηελ Επξώπε κηα θνηλή ελεξγεηαθή πνιηηηθή πξέπεη λα ζηείιεη ηα ζσζηά κελύκαηα
ζηηο επηρεηξήζεηο γηα λα κπνξέζνπλ λα ιάβνπλ θαηάιιειεο επελδπηηθέο
απνθάζεηο, ηόζν ζε όγθν όζν θαη ζε ηερλνινγία. Απηά ζα πξέπεη λα απνζθνπνύλ
ζηελ επίηεπμε ελόο ελεξγεηαθνύ κείγκαηνο πνπ ζα παξέρεη εγγπήζεηο κε ρακειέο
εθπνκπέο ξύπσλ θαη πνπ ζα ρξεζηκνπνίεη αξθεηά ώξηκεο ηερλνινγίεο γηα λα
εμαζθαιίδεηαη εύινγν θόζηνο.
 ηαζεξά θαη πξνβιέςηκα λνκνζεηηθά πιαίζηα πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ εύινγε επελδπηηθή απόδνζε
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Επραξηζηνύκε

Μύξηακ Ρνληξίγθεδ – Ρνπίδ
mrodriguez@iberdrola.gr

