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               Μαδρίτη, 31 Ιουλίου 2018 

                                                                                                        

 

 

Η διαμάχη των ισπανικών εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας  Endesa, Iberdrola 

              και Naturgy για το μέλλον του πυρηνικού εργοστασίου Almaraz 

 

Την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους λήγει η προθεσμία, για τους ιδιοκτήτες της πρώτης 

πυρηνικής ομάδας του Almaraz, έγκρισης άδειας από το ισπανικό Υπουργείο Οικολογικής 

Μετάβασης για την παράταση της άδειας εκμετάλλευσης του εργοστασίου, το οποίο 

συμπληρώνει τα 40 χρόνια λειτουργίας του το 2023.  

 

Σχεδόν οκτώ μήνες πριν από τη λήξη αυτής της προθεσμίας, έχει ξεκινήσει η διαμάχη 

μεταξύ των τριών ισπανικών εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας που μετέχουν σε αυτό. Η 

Iberdrola (με 53%) και η Naturgy (με 11%) τάσσονται υπέρ της αίτησης παράτασης, έως 

την ημερομηνία που το εργοστάσιο θα συμπληρώσει 40 έτη λειτουργίας. Από την άλλη 

πλευρά, η Endesa (με 36%) επιθυμεί τη συνέχιση της λειτουργίας μέχρι τη συμπλήρωση 

των 50 ετών, το 2033.  

Το εργοστάσιο Almaraz I, όπως και οι υπόλοιπες πυρηνικές εγκαταστάσεις που ανήκουν 

σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις, ανήκει στην ομάδα οικονομικού συμφέροντος 

(AIE), στην οποία ανήκουν και το Almaraz II (με την ίδια συμμετοχή όπως και το Almaraz I) 

και το Trillo, στο οποίο η Iberdrola έχει ποσοστό συμμετοχής 48%, η Naturgy 34,5%, η 

EDP España 15,5% και η Nuclenor 2%. 

Κατά την παρουσίαση των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων τους, τα κορυφαία στελέχη της 

Endesa και της Iberdrola κατέστησαν σαφείς τις θέσεις τους ως προς το θέμα αυτό. Ο 

διευθύνων σύμβουλος της Endesa έκρινε αδύνατο το κλείσιμο οποιουδήποτε πυρηνικού 

σταθμού στα 40 έτη λειτουργίας του (το τελευταίο θα κλείσει το 2028), καθώς αυτό θα 

οδηγούσε σε προβλήματα ενεργειακού εφοδιασμού της Ισπανίας και αύξηση των τιμών 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος της Iberdrola, κ. Ignacio Galán, υποστήριξε ανοιχτά το 

κλείσιμο του εργοστασίου, όταν συμπληρώσει 40 έτη λειτουργίας και ζήτησε να τεθούν πιο 

φιλόδοξοι στόχοι στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο πρόεδρος της Naturgy, κ. 

Francisco Reynés, διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της εταιρείας 

στα τέλη Ιουνίου τ.έ., ότι θα επενδύσει μόνο σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς (άνθρακα και 

πυρηνικών) που θα αποφέρουν κέρδη στην εταιρεία. 
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Οι θέσεις της κάθε εταιρείας συνδέονται άμεσα με την αποδοτικότητα των πυρηνικών 

περιουσιακών στοιχείων και των περιόδων απόσβεσης. Η Iberdrola, η οποία το 2012 

προχώρησε σε λογιστική ανατίμηση αυτών των στοιχείων ενεργητικού κατά 40%, η οποία 

παρείχε σημαντικά φορολογικά οφέλη, διατηρεί τους στόχους απόσβεσης σε 40 έτη. Κάτι 

αντίστοιχο συμβαίνει με τη Naturgy, η  οποία διαθέτει μικρή πυρηνική παρουσία και δεν 

διαχειρίζεται το μοναδικό εργοστάσιο στο οποίο έχει σχετικά σημαντική συμμετοχή, εκείνη 

του Trillo. Η συγκεκριμένη  εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας προχώρησε σε υποτίμηση 

στοιχείων ενεργητικού κατά 4.905 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3.929 εκ. αντιστοιχούν στις 

μονάδες παραγωγής της στην Ισπανία, αν και δεν έχουν διευκρινιστεί οι επιπτώσεις που 

μπορεί να έχουν, είτε στον τομέα της τεχνολογίας είτε στις εγκαταστάσεις. Από την άλλη 

πλευρά, η Endesa δεν έχει ενημερώσει τη λογιστική αξία των πυρηνικών της 

εκμεταλλεύσεων και των αποσβέσεων εδώ και 50 χρόνια και το πρόωρο κλείσιμο του 

εργοστασίου θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για την εταιρεία. 

Η θέση της ισπανικής κυβέρνησης και της υπουργού Οικολογικής Μετάβασης, κας Teresa 

Ribera, είναι ότι τα πυρηνικά εργοστάσια που συμπληρώνουν 40 έτη λειτουργίας, θα 

πρέπει να κλείνουν. Συνεπώς, από τις τρεις εταιρείες, η Endesa φαίνεται να είναι αντίθετη 

προς αυτή την κατεύθυνση, αν και δηλώνει ότι θα σεβαστεί την απόφαση της κυβέρνησης. 

Σημειώνεται ότι τα κορυφαία στελέχη της Endesa, της Iberdrola και της Naturgy 

πραγματοποίησαν ξεχωριστές συναντήσεις με την υπουργό, αν και σύμφωνα με 

διαφορετικές πηγές, οι συζητήσεις δεν αφορούσαν μόνο το συγκεκριμένο ζήτημα. 

 


