Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας το 2018
Τη Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2018 ανακοίνωσε η Ελληνική Επιστημονική
Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).
Με βάση τη Στατιστική, κατά τη χρονιά που πέρασε συνδέθηκαν στο δίκτυο 103 νέες
ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 191,6 MW. Αυτό αντιστοιχεί σε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 7,2%
το 2018 σε σχέση με το τέλος του 2017.
Την ίδια περίοδο απεγκαταστάθηκαν παλαιές ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 15,43 MW οι οποίες
ήδη αντικαθίστανται με νεότερες (repowering). Έτσι, τo σύνολο της αιολικής ισχύος που το τέλος
2018 βρισκόταν πραγματικά σε εμπορική ή δοκιμαστική λειτουργία είναι 2.828,5 MW.
Η ισχύς αυτή κατανέμεται ως εξής:
•

Στα Μη Διασυνδεμένα Νησιά :

•

Στο Διασυνδεμένο Σύστημα:

310 MW πλέον τα παλαιά 15,43 MW σε repowering
2.518,5 MW

Σε επίπεδο Περιφερειών, η Στερεά Ελλάδα παραμένει στην κορυφή των αιολικών εγκαταστάσεων
αφού φιλοξενεί 907 MW (32%) και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 550 ΜW (19%) και η Ανατολική
Μακεδονία – Θράκη όπου βρίσκονται 375 MW (13%).
Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους, στο Top-5 κατατάσσονται:
•

η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 536,1 MW (19%)

•

η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ με 285,6 MW (10,1%)

•

η Iberdrola Rokas με 250,7 MW (8,9%)

•

η EDF ΕΝ Hellas με 238,2 MW (8,4%) και

•

η EREN με 210,9 MW (7,5%)

H εικόνα για τους κατασκευαστές των ανεμογεννητριών είναι η εξής: η Vestas έχει προμηθεύσει
το 52,5% της συνολικής αιολικής ισχύος που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα. Ακολουθούν η
Enercon με 22%, η Siemens Gamesa με 19% και η Nordex με 5,3%.
Ειδικά για το 2018 τις νέες ανεμογεννήτριες προμήθευσαν η Vestas κατά 78,2%, η Enercon κατά
15,5% και η Siemens Gamesa κατά 6,3%.
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Παράλληλα, το τέλος του 2018 κατασκευάζονταν πρόσθετες αιολικές επενδύσεις συνολικής ισχύος
άνω των 500MW που αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία εντός των επόμενων 18 μηνών.

Επισυνάπτεται η στατιστική
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Σημείωμα για τους συντάκτες
H ΕΛΕΤΑΕΝ ιδρύθηκε το 1990 με την ονομασία Ελληνική Εταιρεία Αιολικής Ενέργειας και μετονομάστηκε το
2005 σε Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας. Είναι μέλος και εθνικός εκπρόσωπος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας WindEurope.
Η ΕΛΕΤΑΕΝ διατηρεί και υπηρετεί διπλό σκοπό:
• επιδιώκει την προαγωγή της επιστήμης και έρευνας στον τομέα της αιολικής ενέργειας και παράλληλα
• προσπαθεί να εκφράσει και να προωθήσει αποτελεσματικά τα ενδιαφέροντα του κλάδου της αιολικής
ενέργειας.
Μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ γίνονται εταιρείες και φορείς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και φυσικά πρόσωπα,
επαγγελματίες και επιστήμονες.
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