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Σα μζςα παραγωγισ Η/Ε ςτθν Ελλάδα
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φνολο = 12,9 GW

 Με τθν απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ Η/Ε, τθ δραςτθριοποίθςθ των Ανεξάρτθτων Παραγωγϊν και τθν ζντονθ 
διείςδυςθ των ΑΠΕ, διαμορφϊνεται μια νζα εικόνα ςτο χαρτοφυλάκιο παραγωγισ τθσ χϊρασ, με ςθμαντικι 
πλζον τθν παρουςία των Μονάδων φυςικοφ αερίου και των Μονάδων ΑΠΕ (25,2% και 22,0% αντίςτοιχα τθσ 
ςυνολικισ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ τθσ χϊρασ).

 Κυρίαρχο ρόλο ςτθν εικόνα του χαρτοφυλακίου τθσ χϊρασ ςυνεχίηει να παίηει το χαρτοφυλάκιο τθσ ςυμβατικισ 
παραγωγισ τθσ ΔΕΗ (12.800 MW ι 64,3% τθσ ςυνολικισ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ τθσ χϊρασ για το ζτοσ 2013).

 Με τον όρο ςυμβατικι παραγωγι αναφζρεται θ παραγωγι από τισ κερμικζσ Μονάδεσ (λιγνιτικζσ, φυςικοφ 
αερίου, πετρελαϊκζσ) και τισ μεγάλεσ υδροθλεκτρικζσ Μονάδεσ. 
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Εγκατεςτθμζνθ Ιςχφσ Χϊρασ 
(2013)

ΔΕΗ Α.Ε. - ΓΔ/Π



Σο «νζο» ενεργειακό περιβάλλον – Αλλαγζσ
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• Επαναπροςδιοριςμόσ τθσ ςφνκεςθσ και τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ (μείωςθ μεριδίου κερμικισ 
παραγωγισ, ανάγκεσ ευελιξίασ ςυμβατικϊν Μονάδων, χρονικι μετατόπιςθ αιχμϊν φορτίου).

Σαχφτατθ Διείςδυςθ των ΑΠΕ

• Αυςτθρότερεσ περιβαλλοντικζσ απαιτιςεισ (ανάγκεσ επενδφςεων ςε υφιςτάμενεσ λιγνιτικζσ 
Μονάδεσ, απζνταξθ λιγνιτικϊν Μονάδων).

• θμαντικι παράμετροσ κόςτουσ θ δαπάνθ για τισ εκπομπζσ CO2. 

Περιβαλλοντικζσ Απαιτιςεισ & Κλιματικι Αλλαγι

• Περιοριςμόσ τθσ ηιτθςθσ που οδθγεί ςε μείωςθ τθσ κερμικισ παραγωγισ.

• Σαμιακζσ δυςχζρειεσ – Ανάγκθ διαςφάλιςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ των νζων επενδυτικϊν ζργων. 

Οικονομικό Περιβάλλον

• Παρουςία ανεξάρτθτων παραγωγϊν Η/Ε - Μείωςθ τθσ κερμικισ παραγωγισ τθσ ΔΕΗ ςτο Δ..

• Ειςαγωγι LNG από παραγωγοφσ Η/Ε.

Απελευκζρωςθ Αγορϊν

• Διαμόρφωςθ του τρόπου λειτουργίασ τθσ αγοράσ.

• Ανάγκεσ προςαρμογισ ςε ρυκμιςτικζσ απαιτιςεισ και νομικζσ υποχρεϊςεισ.

Ρυκμιςτικό / Νομικό Πλαίςιο

 Σα τελευταία χρόνια το ενεργειακό περιβάλλον ςτθ χϊρα μεταβάλλεται δραςτικά ωσ αποτζλεςμα 
τθσ επίδραςθσ μιασ ςειράσ ενδογενϊν και εξωγενϊν παραγόντων. Οι κφριεσ αλλαγζσ με ςθμαντικζσ 
επιπτϊςεισ ςτθν θλεκτροπαραγωγι επιςθμαίνονται ςτθ ςυνζχεια:

ΔΕΗ Α.Ε. - ΓΔ/Π



«Ποςοτικοποίθςθ» των αλλαγϊν του ενεργειακοφ περιβάλλοντοσ
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Λιγνιηικά Μαζούη Φ.Α. ΔΕΗ Φ.Α. IPPs Υδποηλεκηπικά ΑΠΕ

1. Μείωζη ηηρ ζήηηζηρ ηα ηελεςηαία σπόνια λόγω 

ηηρ οικονομικήρ κπίζηρ.

2. Σςνεσήρ αύξηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων ΑΠΕ.

3. Σημανηική αύξηζη ηηρ θεπμικήρ παπαγωγήρ 

ηων Ανεξάπηηηων Παπαγωγών (θςζικό αέπιο).

4. Ένηονη μείωζη παπαγωγήρ από Μονάδερ 

θςζικού αεπίος ηηρ ΔΕΗ.

5. Ππακηικά μηδενική παπαγωγή από Μονάδερ 

Μαζούη ηα ηελεςηαία 3 έηη.

6. Πεπιοπιζμόρ ηηρ εηήζιαρ λιγνιηικήρ παπαγωγήρ 

ζηα επίπεδα ηων 23 - 27 TWh.

ΔΕΗ Α.Ε. - ΓΔ/Π



Μεγάλεσ επενδφςεισ μζςα ςτθν κρίςθ…
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Σον εκςυγχρονιςμό των δομϊν και  λειτουργιϊν τθσ. 

Σθν ανανζωςθ  του παραγωγικοφ τθσ δυναμικοφ και τθν ενίςχυςθ των δικτφων 
μεταφοράσ, με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ τθσ προγράμματοσ.

 Η ΔΕΗ Α.Ε. προκειμζνου να ενιςχφςει τθν ανταγωνιςτικότθτά τθσ ςτο υπό 

διαμόρφωςθ νζο ενεργειακό περιβάλλον και να εξυπθρετιςει καλφτερα τουσ πελάτεσ 

τθσ, ζχει κζςει ωσ προτεραιότθτζσ τθσ:

Μζςα ςτθ μεγαλφτερθ οικονομικι κρίςθ που βιϊνει θ χϊρα ο Όμιλοσ ΔΕΗ ζχει μια 
μοναδικι ςυμβολι ςτθ ςτιριξθ τθσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ μζςω μεγάλων Επενδφςεων που 
υλοποιοφνται από τθ μθτρικι εταιρεία και τισ κυγατρικζσ τθσ.

Παρά τισ πρωτοφανείσ εξωτερικζσ οικονομικζσ αντιξοότθτεσ των τελευταίων ετϊν, όχι 
μόνο δεν παρεμποδίςκθκε ο Επενδυτικόσ χεδιαςμόσ τθσ, αλλά αντίκετα ολοκλθρϊνεται 
ζνα τεράςτιο επενδυτικό πρόγραμμα.

05.11.2014ΔΕΗ Α.Ε. - ΓΔ/Π



τρατθγικι παραγωγισ και επενδυτικό πρόγραμμα
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❶ Καταςκευι νζων κερμικϊν Μονάδων που 
ενςωματϊνουν ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ και 
ανταποκρίνονται ςτισ νζεσ απαιτιςεισ τθσ 
αγοράσ.

❷ Απόςυρςθ παλαιϊν και  μθ αποδοτικϊν 
κερμικϊν Μονάδων Παραγωγισ.

❸ Επιτάχυνςθ ολοκλιρωςθσ Τδροθλεκτρικϊν 
Ζργων (ΤΗΕ) – Διερεφνθςθ τθσ ανάπτυξθσ 
αναςτρζψιμων αντλθτικϊν ΤΗΕ.

❹ Περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων 
Μονάδων και δράςεισ προςαρμογισ ςτισ 
Εκνικζσ υποχρεϊςεισ για τθν κλιματικι 
αλλαγι.

Αςφάλεια 
Εφοδιαςμοφ

Αποδοτικότθτα και 
Ανταγωνιςτικότθτα 

Μονάδων

Βελτίωςθ 
Περιβαλλοντικισ 

υμπεριφοράσ 

 Η τρατθγικι 
Παραγωγισ ςτο 
νζο ενεργειακό 
περιβάλλον 
υποςτθρίηει τρεισ 
κφριουσ ςτόχουσ:

 Ειδικότερα για το Δ.. θ ςτρατθγικι αυτι υλοποιείται, ςτο πλαίςιο του επενδυτικοφ προγράμματοσ, μζςα από 
τζςςερισ άξονεσ δράςεων:

Νζα Ιςχφσ:
1.919 MW

ΜΚ (Φυςικό Αζριο): 1.259 MW
Λιγνιτικζσ Μονάδεσ: 660 MW

Απόςυρςθ: 
2.200 MW

Παλιζσ και μθ αποδοτικζσ Μονάδεσ
Φυςικοφ Αερίου: 537 MW

Μονάδεσ Μαηοφτ: 750 MW
Λιγνιτικζσ Μονάδεσ: 913 MW

Νζα Ιςχφσ: 
342 MW

Σρία νζα ΤΗΕ

Επενδφςεισ
Δράςεισ προςαρμογισ ςτισ περιβαλλοντικζσ 
απαιτιςεισ - Περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ 

λιγνιτικϊν Μονάδων 

ΔΕΗ Α.Ε. - ΓΔ/Π



Σο επενδυτικό πρόγραμμα ςτο Δ.. / Θερμικζσ Μονάδεσ (1)

 Σο Επενδυτικό Πρόγραμμα Παραγωγισ, ςε ότι αφορά τισ κερμικζσ Μονάδεσ ςτο Δ.., υλοποιείται ςε δφο βιματα:
 Ολοκλιρωςθ καταςκευισ των Μονάδων φυςικοφ αερίου ςε Αλιβζρι και Μεγαλόπολθ.
 Καταςκευι νζασ λιγνιτικισ Μονάδασ ςτθν Πτολεμαΐδα.

• Μονάδα υνδυαςμζνου Κφκλου, με καφςιμο φυςικό 
αζριο, ιςχφοσ 417 ΜW και βακμοφ απόδοςθσ 58,4% 
[net]. 

• Ανάδοχοσ: ΜΕΣΚΑ  Α.Ε. με ςυμβατικό τίμθμα € 275 εκατ.

• Η Μονάδα ζχει ιδθ τεκεί ςε Εμπορικι Λειτουργία 
(καταχωρικθκε ςτο Μθτρϊο Μονάδων του ΑΔΜΗΕ ωσ 
κατανεμόμενθ Μονάδα ςτισ 05.02.2014) και είναι θ 
πρϊτθ κερμικι Μονάδα που ζκεςε ςε λειτουργία θ ΔΕΗ 
ςτο Δ.. από το ζτοσ 2006.  

Αλιβζρι 5

•Μονάδα υνδυαςμζνου Κφκλου, με καφςιμο φυςικό 
αζριο, ιςχφοσ 811 ΜW, και βακμοφ απόδοςθσ 56,9%
[net]. 

•Ανάδοχοσ: Κοινοπραξία  METKA A.E. – TEΡNA  A.E. με 
ςυμβατικό τίμθμα € 499,5  εκατ.

•Η ζναρξθ τθσ φάςθσ του commissioning ςυναρτάται με 
τθν άφιξθ του φυςικοφ αερίου ςτο τακμό (εκτίμθςθ: 
τζλθ 2014), ενϊ θ ζναρξθ τθσ Εμπορικισ Λειτουργίασ 
αναμζνεται ςτο Α’ Εξάμθνο του 2015.

Μεγαλόπολθ 5

05.11.2014 6ΔΕΗ Α.Ε. - ΓΔ/Π



Σο επενδυτικό πρόγραμμα ςτο Δ.. / Θερμικζσ Μονάδεσ (2)

• Μικτι θλεκτρικι 660 MWelec (κακαρι 615,7 MWelec net) + 140 MWthermal για 
τθλεκζρμανςθ.

Ιςχφσ

• Λζβθτασ καφςθσ κονιοποιθμζνου λιγνίτθ, με υπερκρίςιμα χαρακτθριςτικά 
ατμοφ.

• Πφργοσ ψφξθσ φυςικισ κυκλοφορίασ.

• Ηλεκτροςτατικά φίλτρα.

• φςτθμα υγρισ Αποκείωςθσ καυςαερίων.

• Πρωτογενι μζτρα μείωςθσ των εκπομπϊν οξειδίων του αηϊτου (NOx).

• Εφαρμογι των Βζλτιςτων Διακζςιμων Σεχνικϊν (ΒΑΣ).

• Ετοιμότθτα για εφαρμογι τεχνολογιϊν δζςμευςθσ CO2 (“CCS Ready”), όταν 
αυτζσ κα είναι εμπορικά διακζςιμεσ.

Βαςικά τοιχεία

• 41,5% net (ο μεγαλφτεροσ δυνατόσ για τθν ποιότθτα του λιγνίτθ τθσ 
περιοχισ).

Βακμόσ Απόδοςθσ

• Εκπομπζσ ςωματιδίων ≤ 10 mg/Nm3

• Εκπομπζσ SO2 ≤ 150 mg/Nm3

• Εκπομπζσ NOX ≤ 200 mg/Nm3

• Αξιοποίθςθ και εξοικονόμθςθ υδάτινων πόρων (ανακυκλοφορία / 
ανάκτθςθ υγρϊν αποβλιτων).

Περιβαλλοντικζσ Επιδόςεισ

• Λιγνιτικι Μονάδα με βάςθ 
τα παρατικζμενα 
παραπλεφρωσ τεχνικά 
ςτοιχεία.

• Ανάδοχοσ: ΣΕΡΝΑ Α.Ε. με 
ςυμβατικό τίμθμα € 1.388 
εκατ.

• Εκτιμϊμενθ ζναρξθ 
εμπορικισ λειτουργίασ: 
2019.

• Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να 
υπογραμμιςκεί ότι – μζςα 
ςτθν πιςτωτικι αςφυξία και 
τθν οικονομικι κρίςθ –
εξαςφαλίςκθκε για το 
μεγάλο αυτό ζργο 
ομολογιακό δάνειο φψουσ 
739 εκατ. €, από κοινοπραξία 
ξζνων τραπεηϊν που κα 
υποςτθρίηεται από τον 
Γερμανικό Οργανιςμό 
Αςφάλιςθσ Εξαγωγικϊν 
Πιςτϊςεων Euler-Hermes.

Πτολεμαΐδα 5
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Σο επενδυτικό πρόγραμμα ςτο Δ.. / Τδροθλεκτρικζσ Μονάδεσ

• Τδροθλεκτρικό Ζργο ςτον ποταμό Αλιάκμονα - Μονάδεσ 
ιςχφοσ 2x76,5 MW + 1x4,1 MW. 

• Ανάδοχοι: ΑΕΓΕΚ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ Α.Ε. και ΜΕΣΚΑ Α.Ε. με 
ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα € 162 εκατ.

• Ζχει γίνει θ ζμφραξθ τθσ ιραγγασ Εκτροπισ και θ πλιρωςθ 
του Σαμιευτιρα. Βρίςκεται ιδθ ςε Δοκιμαςτικι Λειτουργία 
και κα είναι το πρϊτο μεγάλο υδροθλεκτρικό Ζργο που κζτει 
ςε λειτουργία θ ΔΕΗ από το ζτοσ 1999.

ΤΗΕ Ιλαρίωνα

• Τδροθλεκτρικό Ζργο ςτον άνω ρου του ποταμοφ Αχελϊου -
Μονάδεσ ιςχφοσ 2x80MW + 1x1,6 MW.

• Ανάγκθ απεμπλοκισ του ΤΗΕ Μεςοχϊρασ από το ςυνολικό 
ζργο εκτροπισ του Αχελϊου – Η ΔΕΗ κινείται ιδθ προσ τθν 
κατεφκυνςθ αυτι με τθ ςφνταξθ ΜΠΕ και τθν αδειοδότθςθ 
του ζργου ωσ αυτοτελοφσ  (μετά τθν ζγκριςθ τθσ 
Διαχειριςτικισ Μελζτθσ Τδάτων).

• Αναμζνεται να τεκεί ςε Εμπορικι Λειτουργία το 2018.

ΤΗΕ Μεςοχϊρασ

•τον ποταμό Μετςοβίτικο – Μονάδεσ ιςχφοσ 2x14,5 MW.
•υνολικό φψοσ επζνδυςθσ € 78 εκατ.
•Αναμζνεται να τεκεί ςε Εμπορικι Λειτουργία το 2018.

ΤΗΕ Μετςοβίτικου 

05.11.2014 8ΔΕΗ Α.Ε. - ΓΔ/Π



Πορεία επενδυτικοφ προγράμματοσ ςτα Νθςιά

 Σο Επενδυτικό Πρόγραμμα Παραγωγισ, ςε ότι αφορά τισ κερμικζσ Μονάδεσ ςτα Μθ Διαςυνδεδεμζνα Νθςιά
(ΜΔΝ) διακρίνεται ςε ζργα που απαιτοφνται:

 τθν Κριτθ και τθ Ρόδο.

 τα Λοιπά ΜΔΝ.

• Η προςκικθ νζασ ιςχφοσ ςτθν Κριτθ, κακϊσ και θ τεχνολογία που κα χρθςιμοποιθκεί, ςυναρτάται 
άμεςα με τθν οριςτικοποίθςθ του μακροχρόνιου Ενεργειακοφ χεδιαςμοφ τθσ Κριτθσ και 
ειδικότερα τον χρονικό προγραμματιςμό τθσ θλεκτρικισ διαςφνδεςθσ τθσ Κριτθσ με το 
Ηπειρωτικό φςτθμα.

Κριτθ

• Ιςχφοσ 115,4 MW, με καφςιμο μαηοφτ χαμθλοφ κείου και δυνατότθτα καφςθσ φυςικοφ αερίου. 

• Ανάδοχοσ: ΣΕΡΝΑ Α.Ε. με ςυμβατικό τίμθμα € 185,4 εκατ.

• Άμεςθ επανεκκίνθςθ του ζργου.

Νζοσ ΘΗ Ρόδου

• ταδιακι προςκικθ νζασ ιςχφοσ ςε ςυνάρτθςθ με τισ ανάγκεσ και τθν εξζλιξθ των διαςυνδζςεων.

• Ζνταξθ 160 MW για τθν περίοδο 2015 – 2018 με ςυνολικό προχπολογιςμό 140 εκατ. €.

Λοιπά ΜΔΝ

05.11.2014 9ΔΕΗ Α.Ε. - ΓΔ/Π



Άξονεσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ ςτθ ςυμβατικι παραγωγι

 Η περιβαλλοντικι πολιτικι τθσ ΔΕΗ Α.Ε. ςτθ ςυμβατικι παραγωγι διαμορφϊνεται με 
βάςθ τρεισ άξονεσ αναφοράσ:

1005.11.2014ΔΕΗ Α.Ε. - ΓΔ/Π

Προςκικθ νζου παραγωγικοφ δυναμικοφ και απόςυρςθ 
παλαιϊν Μονάδων (διαφοροποίθςθ του χαρτοφυλακίου 
Μονάδων ςτο Δ..). 

Βελτίωςθ τθσ περιβαλλοντικισ ςυμπεριφοράσ των 
υφιςτάμενων Μονάδων (περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ 
λιγνιτικϊν Μονάδων) / Προςαρμογι ςτισ Εκνικζσ 
υποχρεϊςεισ για τθν κλιματικι αλλαγι.

Εφαρμογι υςτθμάτων Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ.



Διαφοροποίθςθ του χαρτοφυλακίου Μονάδων ςτο Δ..
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Νζα Ιςχφσ:
2.261 MW

ΜΚ (Φυςικό Αζριο): 1.259 MW
Λιγνιτικζσ Μονάδεσ: 660 MW

Τδροθλεκτρικά: 342 MW

Απόςυρςθ: 
2.200 MW

Παλιζσ και μθ αποδοτικζσ 
Μονάδεσ Φ.Α.: 537 MW

Μονάδεσ Μαηοφτ: 750 MW
Λιγνιτικζσ Μονάδεσ: 913 MW

 Η υλοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ ζνταξθσ νζων Μονάδων ςτο Δ.. (ζργα ςε εξζλιξθ και Πτολεμαΐδα 5) και του
αντίςτοιχου των αποςφρςεων κα διαμορφϊςει, περί τα τζλθ τθσ δεκαετίασ, ζνα νζο χαρτοφυλάκιο Μονάδων:

Πιο αποδοτικζσ και ανταγωνιςτικζσ Μονάδεσ.

Μείωςθ ειδικϊν εκπομπϊν CO2.

Μείωςθ ειδικϊν εκπομπϊν ςωματιδίων, SO2 και NOX.

Σο νζο Χαρτοφυλάκιο με τθν 

προςκικθ Μονάδων νζασ 

τεχνολογίασ κα οδθγιςει ςε:

3,018

5,250

750

1,966

10,984

Χαπηοθςλάκιο 2010 (MW)

Φυςικό Αζριο Μαηοφτ

Λιγνίτεσ Τδροθλεκτρικά

3,360

4,997

0

2,688

11,045

Νέο Χαπηοθςλάκιο (MW)

Φυςικό Αζριο Μαηοφτ

Λιγνίτεσ Τδροθλεκτρικά

Σθμ.:Τα ςτοιχεία αφοροφν εγκατεςτθμζνθ ιςχφ. 
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ΑΗ Μελίτθσ

ΑΗ Μεγαλόπολθσ Α & Β

• Πλιρθσ περιβαλλοντικι προςαρμογι. Ανάγκθ επεμβάςεων περιοριςμζνθσ 
κλίμακασ.

ΑΗ Αγ. Δθμθτρίου 5
• Πλιρθσ περιβαλλοντικι προςαρμογι. ε εξζλιξθ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ 

των ζργων περιβαλλοντικισ αναβάκμιςθσ (μείωςθ NΟΧ και ςτθ ςυνζχεια 
υγρι αποκείωςθ). 

ΑΗ Αγ. Δθμθτρίου 1 – 4

• ταδιακι περιβαλλοντικι προςαρμογι. Εφαρμογι ξθρισ αποκείωςθσ με 
ζγχυςθ ροφθτικοφ μζςου ςτουσ αγωγοφσ καυςαερίων προ των νζων Η/Φ 
(ςτθ βάςθ δοκιμϊν με καταρχιν κετικά αποτελζςματα) και ζργα μείωςθσ 
NOΧ (επιλογι τθσ υγρισ αποκείωςθσ ςε περίπτωςθ αδυναμίασ εφαρμογισ 
τθσ ξθρισ).

 Ζνασ αρικμόσ παλαιϊν λιγνιτικϊν Μονάδων κα χρειαςτεί ζωσ τα τζλθ τθσ δεκαετίασ να ενταχκεί
ςε πρόγραμμα περιβαλλοντικισ αναβάκμιςθσ, ςφμφωνα με τισ εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ που
προβλζπονται ςτθ νζα Οδθγία τθσ Ε.Ε. για τισ βιομθχανικζσ εκπομπζσ, με ςτόχο τθν πλιρθ
προςαρμογι ςτισ περιβαλλοντικζσ απαιτιςεισ:

ΔΕΗ Α.Ε. - ΓΔ/Π

 Επιπλζον: Χοριγθςθ από Ανεξάρτθτουσ Φορείσ Πιςτοποιθτικϊν υςτθμάτων Περιβαλλοντικισ
Διαχείριςθσ ςε δζκα εννζα Ατμοθλεκτρικοφσ και Τδροθλεκτρικοφσ τακμοφσ Παραγωγισ, τα
οποία επικαιροποιοφνται ανά ζτοσ.



Σα οφζλθ του επενδυτικοφ προγράμματοσ τθσ ςυμβατικισ παραγωγισ

Ενίςχυςθ 
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 
Παραγωγισ τθσ ΔΕΗ Α.Ε.

Ανανζωςθ του χαρτοφυλακίου 
των ςυμβατικϊν Μονάδων 

Παραγωγισ.

Αφξθςθ τθσ μζςθσ απόδοςθσ 
του χαρτοφυλακίου των 

Μονάδων - Μείωςθ ςτθν 
κατανάλωςθ καυςίμων.

Μείωςθ των εκπομπϊν CO2

και του ςυνεπαγόμενου 
κόςτουσ, όπωσ επίςθσ και των 

ςυμβατικϊν ρφπων.

Περεταίρω μείωςθ του 
λειτουργικοφ κόςτουσ τθσ 

Παραγωγισ.

Ο αναπτυξιακόσ χαρακτιρασ 
του επενδυτικοφ 
προγράμματοσ 

υμβολι ςτθν Αςφάλεια 
Εφοδιαςμοφ, τθν Αξιοπιςτία 

και τθν Ευςτάκεια του 
υςτιματοσ (διείςδυςθ ΑΠΕ). 

Μείωςθ ειςαγωγϊν καυςίμων 
και, κατά ςυνζπεια, μείωςθ 

τθσ εξάρτθςθσ από 
προμθκευτζσ τρίτων χωρϊν.

Αφξθςθ απαςχόλθςθσ κατά 
τθν φάςθ τθσ  καταςκευισ των 
ζργων, αλλά και κατά τθ φάςθ 

τθσ λειτουργίασ τουσ. 

υμμετοχι Ελλθνικϊν 
εταιρειϊν - Ανάπτυξθ νζων 

δραςτθριοτιτων και 
τεχνογνωςίασ.

Η κοινωνικι διάςταςθ και θ 
ςυναίνεςθ των τοπικϊν 

κοινωνιϊν 

Επενδφςεισ φιλικζσ προσ το 
περιβάλλον – Βελτίωςθ 

περιβαλλοντικοφ 
αποτυπϊματοσ.

Αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και 
ανάπτυξθ εταιρειϊν παροχισ 

υπθρεςιϊν ςε τοπικό επίπεδο.

Παροχι υπθρεςιϊν ςτισ 
τοπικζσ κοινωνίεσ (φδρευςθ, 

τθλεκζρμανςθ).

υμβολι ςτθ διατιρθςθ 
χαμθλϊν τιμϊν Η/Ε για τον 

καταναλωτι
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υμπεραςματικά …

 Διαμορφϊνεται πλζον ζνα νζο ενεργειακό περιβάλλον με βαςικοφσ μοχλοφσ αλλαγισ τισ οικονομικζσ

ςυνκικεσ, τισ αυςτθρότερεσ περιβαλλοντικζσ απαιτιςεισ και τισ υποχρεϊςεισ ςε ςχζςθ με τθν κλιματικι

αλλαγι, κακϊσ και τισ προβλζψεισ του ρυκμιςτικοφ / νομικοφ πλαιςίου.

 το νζο αυτό περιβάλλον κυρίαρχο ςτοιχείο αποτελεί ο δομικόσ μεταςχθματιςμόσ τθσ αγοράσ ενζργειασ, με

τθν αφξθςθ τθσ διείςδυςθσ των ΑΠΕ, τον επαναπροςδιοριςμό τθσ παρουςίασ τθσ ςυμβατικισ

θλεκτροπαραγωγισ, αλλά και τθν ανάγκθ εξορκολογιςμοφ των κανόνων τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ.

 το νζο αυτό περιβάλλον είναι αναγκαίο να διαμορφωκοφν ςυνκικεσ που κα επιτρζψουν τθ διαχείριςθ των

κινδφνων και των αβεβαιοτιτων που ςχετίηονται με τισ εν λόγω εξελίξεισ και τθ γενικότερθ δυςμενι

οικονομικι ςυγκυρία, με κόςτοσ αποδεκτό από τθν αγορά και διαδικαςίεσ, οι οποίεσ κα διαςφαλίηουν τθν

ανάπτυξθ τθσ Εκνικισ Οικονομίασ.

 Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω το επενδυτικό πρόγραμμα τθσ ΔΕΗ Α.Ε. ςτθ ςυμβατικι παραγωγι

αναμζνεται να ζχει κακοριςτικι ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ τθσ Εταιρείασ και ςτθν επιδιωκόμενθ αναςτροφι

του οικονομικοφ κλίματοσ τθσ χϊρασ μζςα από:

Σθν ενδυνάμωςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ και 

τθν  
ανταγωνιςτικότθτα τθσ 

ΔΕΗ Α.Ε.

Σον αναπτυξιακό 
χαρακτιρα των 

επενδφςεων ςε Εκνικό 
επίπεδο

Σθν κοινωνικι 
διάςταςθ του 

ςυνολικοφ 
επενδυτικοφ 

προγράμματοσ
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Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ!


