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  Μαδρίτη, 29 Μαρτίου 2023 
   

ΘΕΜΑ: Υπογραφή συμβάσης στον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας μεταξύ Iberdrola και 

Siemens Gamesa και εξομάλυνση των μεταξύ τους σχέσεων  

 

Όπως αναφέρουν εδώ έγκυρες κλαδικές πηγές, εξομαλύνονται οι σχέσεις μεταξύ του ισπανικού 

ενεργειακού κολοσσού Iberdrola και του παγκόσμια εμβέλειας προμηθευτή ανεμογεννητριών 

Siemens Gamesa, με την υπογραφή συμβάσης στον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω πηγές, οι σχέσεις μεταξύ των δύο Ομίλων είχαν φθάσει σε κρίσιμο 

σημείο στο τέλος του 2022, όταν η Iberdrola δεν προχώρησε στην οριστικοποίηση και υλοποίηση 

συμφωνίας με την Siemens Gamesa που προέβλεπε την προμήθεια ανεμογεννητριών για τα 

υπεράκτια αιολικά συγκροτήματα της Iberdrola στα ανοικτά του Ηνωμένου Βασιλείου. Πιο 

συγκεκριμένα, σημείο διαφωνίας υπήρξε τότε η αξία της σύμβασης, την οποία η Iberdrola, από 

την πλευρά της, είχε πιέσει να διατηρήσει σε χαμηλό επίπεδο, ενώ η Siemens Gamesa είχε 

ασκήσει πιέσεις προσπαθώντας να προασπίσει τα περιθώρια κέρδους της, τα οποία ιδιαίτερα 

στον κλάδο της αιολικής ενέργειας έχουν πληγεί από τον πληθωρισμό του κόστους της ενέργειας 

και των πρώτων υλών.  

 

Έπειτα από βελτίωση που σημειώθηκε στους σχετικούς όρους, στην παρούσα φάση η Iberdrola 

ανέθεσε στη Siemens Gamesa την παράδοση των 95 ανεμογεννητριών που θα εξοπλίσουν το 

υπεράκτιο αιολικό πάρκο “East Anglia Three” (EA3), προσδοκώμενης παραγωγικής ισχύος 1,4 

GW, το οποίο είναι το δεύτερο από τα τέσσερα επενδυτικά έργα που ο Όμιλος Scottish Power, 

θυγατρικός της Iberdrola στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναπτύσσει στο πλαίσιο του υπεράκτιου 

αιολικού προγράμματος με τίτλο “East Anglia”, το οποίο έχει σχεδιαστεί με στόχο την εγκατάσταση 

δυναμικότητας παραγωγικής ισχύος της τάξεως των 2,9 GW με ανεμογεννήτριες τοποθετημένες 

στα ανοικτά των ανατολικών βρετανικών ακτών. Το ύψος της επένδυσης της Iberdrola ανέρχεται 

σε περίπου 4 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η Siemens Gamesa ανέλαβε και σύμβαση συντήρησης 

των ανεμογεννητριών για μια αρχική περίοδο οκτώ ετών.  

 

Η εγκατάσταση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την άνοιξη του 2026 και να ολοκληρωθεί προς 

το τέλος του 2026. Μόλις ολοκληρωθεί η εν λόγω επένδυση, το αιολικό πάρκο “East Anglia Three”  

θα καλύπτει περίπου 305 τετραγωνικά χιλιόμετρα και θα τροφοδοτεί 1,3 εκατομμύρια κατοικίες 

στο Ηνωμένο Βασίλειο με καθαρή ενέργεια.  

 

 

 

 

 

        Παντελής Γκάσιος 
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