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Οι αλλαγές στο Ενεργειακό Περιβάλλον και 
ειδικότερα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

 Σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο ενεργειακό περιβάλλον

 Ριζικός μετασχηματισμός του κλάδου και των εταιρειών των αγορών Η/Ε

 Βασικό μοχλός πίεσης για αυτές τις αλλαγές αποτελούν τα περιβαλλοντικά θέματα 
και κυρίως η κλιματική αλλαγή.

Στο επίκεντρο του μετασχηματισμού βρίσκονται τα 3D

 Decarbonization

 Decentralization

 Digitalization
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Στόχευση αλλαγών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

 Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και μείωση της έντασης του 
φαινομένου της κλιματικής αλλαγής

 Διατήρηση της ασφάλειας εφοδιασμού

 Τιμές ενέργειας αποδεκτές από την αγορά και τους καταναλωτές.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 Ταχύτερη διείσδυση των ΑΠΕ

 Σημαντική μείωση της κατανάλωσης μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας

 Αποθήκευση Η/Ε (Αντλησιοταμίευση/Μπαταρίες)

 Εξηλεκτρισμός άλλων δραστηριοτήτων (Μεταφορές ανθρώπων/προϊόντων) 
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Μετασχηματισμός ΔΕΗ

από μία εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας σε μια Ενεργειακή
Εταιρεία που σχεδιάζει και προωθεί ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες της,
έχοντας στο επίκεντρο αυτού του μετασχηματισμού τις αλλαγές που συντελούνται στα
περιβαλλοντικά θέματα και την κλιματική αλλαγή, εστιάζοντας σε :

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ μετασχηματίζεται …

 Μεγαλύτερη διείσδυση στις ΑΠΕ

 Αποθήκευση Η/Ε

 Είσοδο στην αγορά του Φυσικού Αερίου

 Αποδοτικές & Ολοκληρωμένες Ενεργειακές Υπηρεσίες

 Πράσινη Ηλεκτροκίνηση
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Καθεστώς επιβολής υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης

Στο πλαίσιο του Ν. 4342/2015 η ΔΕΗ εκπλήρωσε για το έτος 2017, μέσω των παρακάτω 
δράσεων, τις υποχρεώσεις της ως Προμηθευτής Η/Ε, υπερκαλύπτοντας μάλιστα τον 
αντίστοιχο ετήσιο στόχο για την εξοικονόμηση 31,76 ktoe*.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΗ
 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου ΔΕΗ.

 Αντικατάσταση εξοπλισμού και κεντρικών συστημάτων κλιματισμού ΔΕΗ με ενεργειακά 
αποδοτικότερα συστήματα.

 Αποστολή ενημερωτικού φυλλαδίου στους οικιακούς πελάτες της στη χαμηλή τάση με 
χρήσιμες συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας.

 Αποστολή αντίστοιχου ενημερωτικού φυλλαδίου στους εμπορικούς πελάτες της στη χαμηλή 
και στη μέση τάση.

 Αναβάθμιση φωτισμού με τη διανομή λαμπτήρων LED σε σχεδόν 1.400 ευάλωτες, πολύτεκνες 
οικογένειες.

 Αναβάθμιση φωτισμού με τη διανομή λαμπτήρων LED σε οικογένειες σε τρία ακριτικά νησιά 
(Άγιος Ευστράτιος, Αγαθονήσι, Γαύδος). *1ktoe=11,63 GWh
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Προτάσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών

Στόχος της ΔΕΗ η παροχή 
Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών:

 Υπηρεσία πράσινης 
ηλεκτροκίνησης σε ΜΜΜ

 Υπηρεσία πράσινου 
οδοφωτισμού & φωτισμού 
μεγάλων κτιριακών 
εγκαταστάσεων

 Εξοικονόμηση ενέργειας 
σε αντλιοστάσια

Κοινά χαρακτηριστικά των 
Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών: 

 Υπηρεσία στη βάση μακροχρόνιας 
σύμβασης (ανεξάρτητης ή 
συμπληρωματική σε υπάρχουσα 
σύμβαση προμήθειας Η/Ε)

 Ενσωμάτωση
 Εξοπλισμού
 Συντήρησης/Λειτουργικότητας
 Προμήθεια Η/Ε
 Εγγύηση προέλευσης
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Προτάσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΜΜΜ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (1)

o Απανθρακοποίηση (de-carbonization) του κλάδου των μεταφορών (ΕΕ)
o Ηλεκτροκίνηση στις μεταφορές: μέσο αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής

Συστηματικά και ταχύτατα οι περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις επιλέγουν ηλεκτροκίνητα 
αστικά λεωφορεία για να βελτιώσουν ριζικά την ποιότητα του αστικού αέρα και να 
μειώσουν το θόρυβο

Μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις έχουν ανακοινώσει φιλόδοξους στόχους διείσδυσης της 
ηλεκτροκίνησης για τα επόμενα έτη

Οι ελληνικές μεγαλουπόλεις έχουν καθυστερήσει σημαντικά στον τομέα αυτό σε σχέση με 
τις ευρωπαϊκές
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Προτάσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΜΜΜ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (2)

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ:

Εισέρχεται στον κλάδο των ηλεκτροκίνητων αστικών συγκοινωνιών μέσω παροχής 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών και προϊόντων μετακίνησης

Ως ο μεγαλύτερος πάροχος Η/Ε στα Βαλκάνια συνεργάζεται με πρωτοπόρες εταιρείες στον 
κλάδο της ηλεκτροκίνησης στα ΜΜΜ, προσφέροντας ολοκληρωμένη πρόταση που 
διασφαλίζει την παροχή «πράσινης ηλεκτροκίνησης» με εγγυημένο συνολικό κόστος και 
ελαχιστοποίηση της αβεβαιότητας για τον πελάτη.

Συζητά με εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να αναπτυχθεί κατάλληλο επιχειρηματικό 
μοντέλο υλοποίησης συναφών έργων με δυνατότητες επιδότησης και χρηματοδότησης

Στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένου προϊόντος αστικής μετακίνησης με «καθαρό 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα»
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Προτάσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΜΜΜ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (3)

 Πακέτο συνολικών υπηρεσιών:

• Ηλεκτροκίνητα λεωφορεία κατάλληλα σχεδιασμένα για τις ανάγκες της 
συγκεκριμένης διαδρομής

• Κατασκευή υποδομών φόρτισης που αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό την υπάρχουσα 
υποδομή της περιοχής αλλά και τις ανάγκες της διαδρομής

• Συντήρηση λεωφορείων και υποδομών καθώς και άμεση αντιμετώπιση βλάβης με 
τεχνικά συνεργεία

• Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως με «πράσινο» αποτύπωμα προερχόμενη 
είτε από νέα ΑΠΕ με αξιοποίηση δυνατοτήτων ενεργειακού συμψηφισμού, είτε 
ενναλακτικά με χρήση πράσινων πιστοποιητικών (εγγυήσεις προέλευσης)

• Υποστήριξη σε θέματα επιδοτήσεων και χρηματοδότησης
• Συνοδευτικές υπηρεσίες (data management, εκπαίδευση, υποστήριξη μετά την 

πώληση, ανακύκλωση)
• Συνολική βελτιστοποίηση των επιμέρους παραμέτρων του κόστους στο πλαίσιο μιας 

μακροχρόνιας σύμβασης με τον πελάτη για την παροχή του συνόλου των ανωτέρω 
υπηρεσιών με εγγυημένο τίμημα
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Προτάσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΜΜΜ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (4)

Προσφορά ολοκληρωμένης πρότασης «πράσινης 
ηλεκτροκίνησης» στα ΜΜΜ μετά από εξατομικευμένη

μελέτη για τις ανάγκες μετακίνησης στα αστικά κέντρα, με 
ελαχιστοποίηση της αβεβαιότητας για τους πελάτες μας 
και βελτιστοποίηση του συνολικού κόστους στο πλαίσιο 

μιας μακροχρόνιας σύμβασης με εγγυημένο τίμημα.

ΣΤΟΧΟΣ
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Προτάσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Στόχος της ΔΕΗ η παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Φωτισμού με την πλήρη κάλυψη σε:

 Μελέτη φωτισμού (νέες εγκαταστάσεις ή βελτιστοποίηση υπάρχουσας)

 Εγγύηση ποιότητας φωτισμού και εξοικονόμηση κατανάλωσης μέσω συστημάτων 
έξυπνης διαχείρισης

 Συντήρηση εξοπλισμού και αποκατάσταση βλαβών

 Προμήθεια Η/Ε και εγγύηση προέλευσης από ΑΠΕ
₋ με φυσικό τρόπο
₋ virtual (net metering)

₋ πιστοποιητικά εγγυημένης προέλευσης

Στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας σύμβασης, νέας ή συμπληρωματικής της υπάρχουσας 
σύμβασης προμήθειας Η/Ε.



12

Προτάσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ Η/Ε ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

Στόχος της ΔΕΗ η παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών με:

 Διατήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού αντλιοστασίων

 Προσθήκη νέου εξοπλισμού (Frequency Inverters)

 Ρύθμιση στροφών αντλιών για επίτευξη της απαιτούμενης παροχής

 Μείωση υδραυλικών κρουστικών πληγμάτων

Μπορεί να επιτευχθεί:

 Εξοικονόμηση ενέργειας 40 – 60%
 Μείωση του κόστους ενέργειας
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


