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Το «Νέο» Ενεργειακό Περιβάλλον – Αλλαγές 
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• Επαναπροσδιορισμός της σύνθεσης και της λειτουργίας της αγοράς (μείωση μεριδίου συμβατικής 
παραγωγής, ανάγκες ευελιξίας συμβατικών Μονάδων, χρονική μετατόπιση αιχμών φορτίου). 

Ταχύτατη Διείσδυση των ΑΠΕ 

• Αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις (ανάγκες επενδύσεων σε υφιστάμενες λιγνιτικές 
Μονάδες, απένταξη λιγνιτικών Μονάδων). 

• Καθίσταται σημαντική παράμετρος κόστους η δαπάνη για τις εκπομπές CO2.  

Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις & Κλιματική Αλλαγή 

• Μείωση της συμβατικής παραγωγής. 

Μείωση της Ζήτησης 

• Μείωση της θερμικής παραγωγής της ΔΕΗ στο Δ.Σ. 

Παρουσία Τρίτων Παραγωγών 

• Διαμόρφωση του τρόπου λειτουργίας της αγοράς – Ανάγκες προσαρμογής σε ρυθμιστικές 
απαιτήσεις και νομικές υποχρεώσεις. 

Ρυθμιστικό / Νομικό Πλαίσιο 

 Τα τελευταία χρόνια το ενεργειακό περιβάλλον στη χώρα μεταβάλλεται δραστικά ως αποτέλεσμα μιας σειράς 
ενδογενών και εξωγενών παραγόντων. Οι κύριες αλλαγές με σημαντικές επιπτώσεις στην ενεργειακή αγορά και 
κατά συνέπεια και στην ηλεκτροπαραγωγή της ΔΕΗ επισημαίνονται στη συνέχεια: 



«Ποσοτικοποίηση» Αλλαγών του Ενεργειακού Περιβάλλοντος 
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Λιγνιτικά Μαζούτ ΦΑ ΔΕΗ Υδροηλεκτρικά Θερμικά Τρίτων ΑΠΕ 

1. Μείωση της ζήτησης τα τελευταία χρόνια λόγω 

της οικονομικής κρίσης. 

2. Συνεχής αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ. 

3. Σημαντική αύξηση της θερμικής παραγωγής 

Τρίτων (φυσικό αέριο Τρίτων). 

4. Έντονη μείωση παραγωγής από Μονάδες 

φυσικού αερίου της ΔΕΗ. 

5. Πρακτικά μηδενική παραγωγή από Μονάδες 

Μαζούτ τα τελευταία 3 έτη. 

6. Περιορισμός της λιγνιτικής παραγωγής στα 

επίπεδα των 23 - 27 TWh. 



Δομικός Μετασχηματισμός της Αγοράς 
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 Το νέο οικονομικό περιβάλλον που 
διαμορφώνεται στη χώρα μας, αλλά 
και διεθνώς, λειτουργεί ως ένας 
επιπλέον και μάλιστα σημαντικός 
μοχλός αλλαγής στην κατεύθυνση της 
διαμόρφωσης του νέου ενεργειακού 
περιβάλλοντος: 

 Προκύπτει η ανάγκη αναθεώρησης και 
προσαρμογής μιας σειράς σημαντικών 
παραμέτρων διαμόρφωσης της 
λειτουργίας της αγοράς: 

Η οικονομική κρίση και η ύφεση οδηγούν σε περιορισμό της 
ζήτησης. 

Η χρηματοδότηση κατασκευής νέων Μονάδων συναρτάται με 
την Ελληνική και Διεθνή οικονομική συγκυρία. 

Αναμένεται η λήψη μέτρων σε υλοποίηση των προβλέψεων 
του «Μνημονίου».  

• Στο δομικό μετασχηματισμό της αγοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

Το υπό διαμόρφωση νέο ενεργειακό 
περιβάλλον δεν οδηγεί απλά σε αλλαγές 
στην αγορά Η/Ε, αλλά ωθεί: 

Ασφάλεια 
εφοδιασμού και 
διαθεσιμότητα 

καυσίμων. 

Παραγωγικό 
δυναμικό και 

τεχνολογικές εξελίξεις. 

Λειτουργία της αγοράς 
και οικονομική 
αποδοτικότητα. 

 Ο νέος τρόπος λειτουργίας της αγοράς, 
σε ημερήσια και εποχιακή βάση, 
δημιουργεί νέες απαιτήσεις για το 
παραγωγικό δυναμικό και κατάλληλη 
οργάνωση της λειτουργίας της αγοράς: 

Ανάγκη για νέου 
τύπου Μονάδες 

•Περισσότερο ευέλικτες  θερμικές Μονάδες. 
•Αναστρέψιμα αντλητικά ΥΗΕ. 

Οργάνωση 
αγοράς 

•Δημιουργία και λειτουργία αγοράς επικουρικών 
υπηρεσιών.  



Η Παραγωγή της ΔΕΗ στο σημερινό Ενεργειακό Περιβάλλον 
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 Ηγετική θέση στη συνολική 
παραγωγή στο Δ.Σ. (μερίδιο 63%). 

 Μοναδικός θερμικός παραγωγός 
στα ΜΔΝ. 

Λιγνίτης 
ΔΕΗ 

27,8% 

Υδροηλε-
κτρικά 

ΔΕΗ 
17,0% 

ΑΠΕ 
ΔΕΗ 
0,3% 

Πετρέ-
λαιο ΔΕΗ 

4,1% 

Φυσικό 
Αέριο 
ΔΕΗ 

13,5% 

Θερμικά 
IPPs 

15,4% 

ΑΠΕ IPPs 
21,9% 

Εγκατεστημένη Ισχύς Δ.Σ. 
(Σύνολο) ΔΕΗ 

63% 

Σύνολο = 17,7 GW 

Λιγνίτης 
38% 

Υδροηλε-
κτρικά 

23% 

ΑΠΕ 
1% 

Πετρέ-
λαιο 
19% 

Φυσικό 
Αέριο 
19% 

Εγκατεστημένη Ισχύς ΔΕΗ 
(Χώρα, 2013) 

Σύνολο = 12,9 GW 

❶ Λιγνίτης 
 Παραγωγή κυρίως σε 

ορυχεία της ΔΕΗ. Κόστος μη 
εξαρτώμενο από τις 
μεταβολές τιμών στις 
διεθνείς αγορές καυσίμων. 

 Λειτουργία Μονάδων βάσης 
με συγκριτικά  χαμηλό 
κόστος. 

❷ Φυσικό Αέριο 
 Ευελιξία λειτουργίας  για 

άμεση ανταπόκριση στην 
αύξηση της ζήτησης. 

 Χαμηλότερες εκπομπές CO2 
σε σύγκριση με τις λιγνιτικές 
Μονάδες. 

❸ Πετρέλαιο 
 Διασφάλιση παροχής Η/Ε 

στα Μη Διασυνδεδεμένα 
Νησιά. 

❹ Υδροηλεκτρικά 
 Φιλικά προς το περιβάλλον. 

 Χωρίς κόστη καυσίμων. 

 Η ΔΕΗ Α.Ε. μετά την απελευθέρωση της αγοράς συνεχίζει να διατηρεί την ηγετική της θέση στην παραγωγή και 
διαθέτει ένα ισορροπημένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παραγωγής που αξιοποιεί τις εγχώριες πηγές 
ενέργειας και παράλληλα ικανοποιεί τις πολλαπλές ανάγκες του ηλεκτρικού Συστήματος: 

 Ισορροπημένα διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο Μονάδων 
Παραγωγής. 



Στρατηγική Παραγωγής και Επενδυτικό Πρόγραμμα 
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❶ Κατασκευή νέων θερμικών Μονάδων που 
ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογίες και 
ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις της 
αγοράς. 

❷ Απόσυρση παλαιών και  μη αποδοτικών 
θερμικών Μονάδων Παραγωγής. 

❸ Επιτάχυνση ολοκλήρωσης Υδροηλεκτρικών 
Έργων – Διερεύνηση της ανάπτυξης 
αναστρέψιμων αντλητικών ΥΗΕ. 

❹ Περιβαλλοντική αναβάθμιση υφιστάμενων 
Μονάδων και δράσεις προσαρμογής στις 
Εθνικές υποχρεώσεις για την κλιματική 
αλλαγή. 

Ασφάλεια 
Εφοδιασμού 

Αποδοτικότητα και 
Ανταγωνιστικότητα 

Μονάδων 

Βελτίωση 
Περιβαλλοντικής 

Συμπεριφοράς  

 Η Στρατηγική 
Παραγωγής στο 
νέο ενεργειακό 
περιβάλλον 
υποστηρίζει τρεις 
κύριους στόχους: 

 Η στρατηγική αυτή (για το Δ.Σ.) υλοποιείται στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος μέσα από τέσσερις 
άξονες δράσεων : 

Νέα Ισχύς: 
1.919 MW 

ΜΣΚ (Φυσικό Αέριο): 1.259 MW 
  Λιγνιτικές Μονάδες: 660 MW 

Απόσυρση:  
2.200 MW 

Παλιές και μη αποδοτικές Μονάδες 
Φυσικού Αερίου: 537 MW 

Μονάδες Μαζούτ: 750 MW 
Λιγνιτικές Μονάδες: 913 MW 

Νέα Ισχύς:  
342 MW 

Τρία νέα ΥΗΕ 

Επενδύσεις 
Δράσεις προσαρμογής στις περιβαλλοντικές 

απαιτήσεις - Περιβαλλοντική αναβάθμιση 
των Μονάδων του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου  



Το Επενδυτικό Πρόγραμμα στο Δ.Σ. / Θερμικές Μονάδες (1) 

 Το Επενδυτικό Πρόγραμμα Παραγωγής, σε ότι αφορά τις θερμικές Μονάδες στο Δ.Σ., υλοποιείται σε δύο βήματα: 
 Ολοκλήρωση κατασκευής των Μονάδων φυσικού αερίου σε Αλιβέρι και Μεγαλόπολη. 
 Κατασκευή νέας λιγνιτικής Μονάδας στην Πτολεμαΐδα. 

• Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου, με καύσιμο φυσικό 
αέριο, ισχύος 417 ΜW και βαθμού απόδοσης 58,4% 
[net].  

• Ανάδοχος: ΜΕΤΚΑ  Α.Ε. με συμβατικό τίμημα € 275 εκατ. 

• Η Μονάδα έχει ήδη τεθεί σε Εμπορική Λειτουργία 
(καταχωρήθηκε στο Μητρώο Μονάδων του ΑΔΜΗΕ ως 
κατανεμόμενη Μονάδα στις 05.02.2014) και είναι η 
πρώτη θερμική Μονάδα που θέτει σε λειτουργία η ΔΕΗ 
στο Δ.Σ. από το έτος 2006.   

Αλιβέρι 5 

•Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου, με καύσιμο φυσικό 
αέριο, ισχύος 811 ΜW, και βαθμού απόδοσης 56,9% 
[net].  

•Ανάδοχος: Κοινοπραξία  METKA A.E. – TEΡNA  A.E. με 
συμβατικό τίμημα € 499,5  εκατ. 

•Η έναρξη της φάσης του commissioning συναρτάται με 
την άφιξη του φυσικού αερίου (εκτίμηση: Β’ Εξάμηνο 
2014), ενώ η έναρξη της Εμπορικής Λειτουργίας 
αναμένεται στο Α’ Εξάμηνο του 2015. 

Μεγαλόπολη 5 
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Το Επενδυτικό Πρόγραμμα στο Δ.Σ. / Θερμικές Μονάδες (2) 

• Μικτή ηλεκτρική 660 MWelec (καθαρή 615,7 MWelec net) + 140 MWthermal για τηλεθέρμανση. 

Ισχύς 

• Λέβητας καύσης κονιοποιημένου λιγνίτη, με υπερκρίσιμα χαρακτηριστικά ατμού. 

• Πύργος ψύξης φυσικής κυκλοφορίας. 

• Ηλεκτροστατικά φίλτρα. 

• Σύστημα υγρής Αποθείωσης καυσαερίων. 

• Πρωτογενή μέτρα μείωσης των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx). 

• Εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΑΤ). 

• Ετοιμότητα για εφαρμογή τεχνολογιών δέσμευσης CO2 (“CCS Ready”), όταν αυτές θα είναι εμπορικά διαθέσιμες. 

Βασικά Στοιχεία 

• 41,5% net (ο μεγαλύτερος δυνατός για την ποιότητα του λιγνίτη της περιοχής). 

Βαθμός Απόδοσης 

• Εκπομπές σωματιδίων ≤ 10 mg/Nm3 

• Εκπομπές SO2 ≤ 150 mg/Nm3 

• Εκπομπές NOX ≤ 200 mg/Nm3 

• Αξιοποίηση και εξοικονόμηση υδάτινων πόρων (ανακυκλοφορία / ανάκτηση υγρών αποβλήτων). 

Περιβαλλοντικές Επιδόσεις 

 Σχετικά με τη λιγνιτική Μονάδα Πτολεμαΐδα V σημειώνεται ότι υπεγράφη η Σύμβαση με τη μειοδότρια εταιρεία ΤΕΡΝΑ 
Α.Ε. (09.03.2013) και εγκρίθηκε η υπογραφή της και από τη Γ.Σ. των Μετόχων (29.03.2013) - Συμβατικό τίμημα € 1.388 
εκατ. 

 Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι – μέσα στην πιστωτική ασφυξία και την οικονομική κρίση – 
εξασφαλίσθηκε για το μεγάλο αυτό έργο ομολογιακό δάνειο ύψους 739 εκατ. €, από κοινοπραξία ξένων τραπεζών που 
θα υποστηρίζεται από τον Γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler-Hermes. 
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Το Επενδυτικό πρόγραμμα στο Δ.Σ. / Υδροηλεκτρικές Μονάδες 

• Υδροηλεκτρικό Έργο στον ποταμό Αλιάκμονα - Μονάδες 
ισχύος 2x76,5 MW + 1x4,1 MW.  

• Ανάδοχοι: ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και ΜΕΤΚΑ Α.Ε. με 
συνολικό συμβατικό τίμημα € 162 εκατ. 

• Έχει γίνει η έμφραξη της Σήραγγας Εκτροπής και η πλήρωση 
του Ταμιευτήρα. Βρίσκεται ήδη σε Δοκιμαστική Λειτουργία 
και θα είναι το πρώτο μεγάλο υδροηλεκτρικό Έργο που θέτει 
σε λειτουργία η ΔΕΗ από το έτος 1999. 

ΥΗΕ Ιλαρίωνα 

• Υδροηλεκτρικό Έργο στον άνω ρου του ποταμού Αχελώου - 
Μονάδες ισχύος 2x80MW + 1x1,6 MW. 

• Ανάγκη απεμπλοκής του ΥΗΕ Μεσοχώρας από το συνολικό 
έργο εκτροπής του Αχελώου (εκκρεμεί νομοθετική ρύθμιση) 
– Η ΔΕΗ κινείται ήδη προς την κατεύθυνση αυτή με τη 
σύνταξη ΜΠΕ και την αδειοδότηση του έργου ως αυτοτελούς  
(εκκρεμεί η έγκριση της Διαχειριστικής Μελέτης Υδάτων). 

• Αναμένεται να τεθεί σε Εμπορική Λειτουργία το 2016. 

ΥΗΕ Μεσοχώρας 

•Στον ποταμό Μετσοβίτικο – Μονάδες ισχύος 2x14,5 MW. 
•Συνολικό ύψος επένδυσης € 78 εκατ. 
•Αναμένεται να τεθεί σε Εμπορική Λειτουργία το 2017. 

ΥΗΕ Μετσοβίτικου  
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Πορεία επενδυτικού προγράμματος στα Νησιά 

 Το Επενδυτικό Πρόγραμμα Παραγωγής, σε ότι αφορά τις θερμικές Μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 
(ΜΔΝ) διακρίνεται σε έργα που απαιτούνται:  

 Στην Κρήτη και τη Ρόδο 

 Στα Λοιπά ΜΔΝ. 

• Η προσθήκη νέας ισχύος στην Κρήτη (σε Αθερινόλακκο και Κορακιά), καθώς και η τεχνολογία που 
θα χρησιμοποιηθεί, συναρτάται άμεσα με τις τελικές αποφάσεις της Πολιτείας αναφορικά με τον 
μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό της Κρήτης και ειδικότερα το ενδεχόμενο διασύνδεσης της 
Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα. 

Κρήτη 

• Ισχύος 115,4 MW, με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου.  

• Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με συμβατικό τίμημα € 185,4 εκατ. 

• Αναμένεται σύντομα η επανεκκίνηση του έργου με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 16 – 18 μήνες. 

Νέος ΘΗΣ Ρόδου 

• Σταδιακή προσθήκη νέας ισχύος σε συνάρτηση με τις ανάγκες και την εξέλιξη των διασυνδέσεων. 

Λοιπά ΜΔΝ 

8/5/2014 ΓΔ/Π - ΔΣΑΠ 10 



Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις 

 Μετά το 2015 και κατ’ εφαρμογή της νέας Οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές θα υπάρξουν αυστηρότερες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις σχετικά με τα όρια εκπομπών (σωματιδίων,  SO2, NOX): 

 

400 

200 
150 

Σήμερα Νέα Οδηγία / 
Υφιστάμενες 

Μονάδες 

Νέα Οδηγία / Νέες 
Μονάδες 

SO2, mg/Nm3 

500 

200 150 

Σήμερα Νέα Οδηγία / 
Υφιστάμενες 

Μονάδες 

Νέα Οδηγία / Νέες 
Μονάδες 

NOX, mg/Nm3 

100 

20 10 

Σήμερα Νέα Οδηγία / 
Υφιστάμενες 

Μονάδες 

Νέα Οδηγία / Νέες 
Μονάδες 

Σκόνη, mg/Nm3 

Για λιγνίτη: 
200mg/Nm3 
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 Με βάση τη νέα Οδηγία, οι εναλλακτικές επιλογές που υπάρχουν για τις υφιστάμενες Μονάδες Παραγωγής από 
01.01.2016 είναι οι εξής: 
• Λειτουργία σε πλήρη συμμόρφωση με τις νέες οριακές τιμές συγκεντρώσεων εκπομπών. 
• Ένταξη σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας για τη χρονική περίοδο 01.01.2016 - 31.12.2023. 
• Ένταξη σε Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ) για τη χρονική περίοδο 01.01.2016 - 

30.06.2020. 

 Με βάση τις ως άνω επιλογές και σε συνέχεια της σχετικής αξιολόγησης εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιχείρησης η 
υποβολή πρότασης προς το ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με την οποία: 

Εντάσσονται στο ΜΕΣΜΕ οι Μονάδες: 

• Αγ. Δημήτριος 1, 2, 3, 4, 5 

• Μελίτη 

• Μεγαλόπολη 3, Μεγαλόπολη 4 

Εντάσσονται σε καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης 
διάρκειας οι Μονάδες 

• Καρδιά 1, 2, 3, 4 

• Αμύνταιο 1, 2 



Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Λιγνιτικών Μονάδων 

8/5/2014 ΓΔ/Π - ΔΣΑΠ 12 

ΑΗΣ Πτολεμαΐδας & 
ΛΙΠΤΟΛ 

• Σταδιακή απένταξη έως το 2015. 

ΑΗΣ Μελίτης 

ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α & Β 
• Πλήρης περιβαλλοντική προσαρμογή. 

ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 5 
• Πλήρης περιβαλλοντική προσαρμογή. Σε εξέλιξη διαδικασίες ανάθεσης των 

έργων περιβαλλοντικής αναβάθμισης (μείωση NΟΧ και στη συνέχεια υγρή 
αποθείωση).  

ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 1 – 4 

• Σταδιακή περιβαλλοντική προσαρμογή. Εφαρμογή ξηρής αποθείωσης με 
έγχυση ροφητικού μέσου στους αγωγούς καυσαερίων προ των νέων Η/Φ 
(στη βάση δοκιμών με καταρχήν θετικά αποτελέσματα) και έργα μείωσης NOΧ 
(επιλογή της υγρής αποθείωσης σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής της 
ξηρής). 

ΑΗΣ Καρδιάς • Ένταξη σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας και απένταξη το 2020. 

ΑΗΣ Αμυνταίου 
• Ένταξη σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας έως το 2023 με δυνατότητα 

περιβαλλοντικής αναβάθμισης και λειτουργίας ως νέας εγκατάστασης. 

 Στη συνέχεια επισημαίνεται το καθεστώς στο οποίο εντάσσονται οι υφιστάμενες λιγνιτικές Μονάδες και ο 
αντίστοιχος – κατά περίπτωση - σχεδιασμός περιβαλλοντικής αναβάθμισης: 



Τα οφέλη του επενδυτικού προγράμματος της Παραγωγής 

Ενίσχυση 
ανταγωνιστικότητας της 
Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. 

Ανανέωση του χαρτοφυλακίου 
των συμβατικών Μονάδων 

Παραγωγής. 

Αύξηση της μέσης απόδοσης 
του χαρτοφυλακίου των 

Μονάδων - Μείωση στην 
κατανάλωση καυσίμων. 

Μείωση των εκπομπών CO2 
και του συνεπαγόμενου 

κόστους, όπως επίσης και των 
συμβατικών ρύπων. 

Περεταίρω μείωση του 
λειτουργικού κόστους της 

Παραγωγής. 

Ο αναπτυξιακός χαρακτήρας 
του επενδυτικού 
προγράμματος  

Συμβολή στην Ασφάλεια 
Εφοδιασμού, την Αξιοπιστία 

και την Ευστάθειας του 
Συστήματος (διείσδυση ΑΠΕ).  

Μείωση εισαγωγών καυσίμων 
και, κατά συνέπεια, μείωση 

της εξάρτησης από 
προμηθευτές τρίτων χωρών. 

Αύξηση απασχόλησης κατά 
την φάση της  κατασκευής των 
έργων αλλά και κατά τη φάση 

της λειτουργίας τους.  

Συμμετοχή Ελληνικών 
εταιρειών - Ανάπτυξη νέων 

δραστηριοτήτων και 
τεχνογνωσίας. 

Η κοινωνική διάσταση και η 
συναίνεση των τοπικών 

κοινωνιών  

Επενδύσεις φιλικές προς το 
περιβάλλον. 

Αύξηση της απασχόλησης και 
ανάπτυξη εταιρειών παροχής 
υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο. 

Παροχή υπηρεσιών στις 
τοπικές κοινωνίες (ύδρευση, 

τηλεθέρμανση). 

Συμβολή στη διατήρηση 
χαμηλών τιμών Η/Ε για τον 

καταναλωτή 
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Συμπερασματικά …  

 Διαμορφώνεται πλέον ένα νέο ενεργειακό περιβάλλον με βασικούς μοχλούς αλλαγής τις οικονομικές 

συνθήκες, τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις σε σχέση με την κλιματική 

αλλαγή, καθώς και τις προβλέψεις του ρυθμιστικού / νομικού πλαισίου. 

 Στο νέο αυτό περιβάλλον κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί ο δομικός μετασχηματισμός της αγοράς ενέργειας, με 

την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, τον επαναπροσδιορισμό της παρουσίας της συμβατικής 

ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και την ανάγκη εξορθολογισμού των κανόνων της λειτουργίας της αγοράς. 

 Στο νέο αυτό περιβάλλον είναι αναγκαίο να διαμορφωθούν συνθήκες που θα επιτρέψουν τη διαχείριση των 

κινδύνων και των αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με τις εν λόγω εξελίξεις και τη γενικότερη δυσμενή 

οικονομική συγκυρία, με κόστος αποδεκτό από την αγορά και διαδικασίες, οι οποίες θα διασφαλίζουν την 

ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ Α.Ε. στη συμβατική παραγωγή 

αναμένεται να έχει καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη της Εταιρείας και στην επιδιωκόμενη αναστροφή 

του οικονομικού κλίματος της χώρας μέσα από: 

Την ενδυνάμωση της 
αποδοτικότητας και 

την  
ανταγωνιστικότητα της 

ΔΕΗ Α.Ε. 

Τον αναπτυξιακό 
χαρακτήρα των 

επενδύσεων σε Εθνικό 
επίπεδο 

Την κοινωνική 
διάσταση του 

συνολικού 
επενδυτικού 

προγράμματος 
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


