
Σχζδιο απόφαςησ για το ρόλο τησ ΔΕΗ ςτον ενεργειακό μεταςχηματιςμό και ςτη 

λειτουργία τησ αγοράσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ 

 

Η κζςθ μασ για τθ ΔΕΗ κακορίηεται από 2 κεμελιϊδεισ παράγοντεσ: 

1. Από το ρόλο τησ ςτην ηλεκτρική ενζργεια τησ χϊρασ ο οποίοσ είναι 

αναντικατάςτατοσ τόςο ςε ό,τι αφορά ςτον ενεργειακό μεταςχθματιςμό με 

ζμφαςθ ςτισ ΑΠΕ όςο και ςε ό,τι αφορά ςτθ λειτουργία τθσ αγοράσ ςε 

όφελοσ τθσ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ. Θεωροφμε ότι δεν είναι δυνατόν 

και κα είναι επικίνδυνο αν αφεκοφν τόςο ο ενεργειακόσ μεταςχθματιςμόσ 

όςο και θ λειτουργία τθσ αγοράσ μόνο ςτθν ιδιωτικι πρωτοβουλία κφριοσ 

ςκοπόσ τθσ οποίασ είναι θ μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ. 

2. Από τισ δυνατότητεσ που ζχει αυτή η Επιχείρηςη, οι οποίεσ ζχουν 

αποκτθκεί μζςω των πολλϊν δεκαετιϊν διαχείριςθσ των κριςιμότατων 

τεχνικά και οικονομικά υποδομϊν που αφοροφν ςτον θλεκτριςμό. Και εδϊ 

πρζπει να τονιςτεί ο πρωταγωνιςτικόσ ρόλοσ των διπλωματοφχων 

μθχανικϊν ς’ αυτιν τθν εξελικτικι πορεία. 

Αυτοί οι παράγοντεσ λοιπόν επιτρζπουν ςτθ ΔΕΗ  να καταςτεί ςε ακόμθ μεγαλφτερο 

βακμό ςε ζνα αναπτυξιακό φορζα που κα φζρνει πλοφτο ςτθ χϊρα με τθν ανάπτυξθ 

κατάλλθλων επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων ςε τομείσ θλεκτροκίνθςθσ, φυςικοφ 

αερίου, ενεργειακισ αποδοτικότθτασ  κ.λ.π. 

Ιδιαίτερα για το εξωτερικό ςθμειϊνουμε πρϊτον το  ιςχυρότατο brand name τθσ 

ΔΕΗ ςτθν ευρφτερθ περιοχι και δεφτερο τθ διαμορφοφμενθ περιφερειακή αγορά 

ηλεκτρικήσ ενζργειασ τθσ νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ θ οποία αποτελεί κρίςιμο 

παράγοντα ςτθν προοπτικι τθσ ενιαίασ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ Ευρϊπθσ 

που αποτελεί κεντρικό ςτόχο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Η ΔΕΗ λοιπόν μπορεί να γίνει leader ς’ αυτήν την αγορά, τόςο με επενδφςεισ ςτισ 

πιο προςοδοφόρεσ μορφζσ θλεκτρικισ ενζργειασ και ιδιαίτερα τισ ΑΠΕ ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι όςο και με τθν ανάπτυξθ τθσ εμπορίασ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Προχπόθεςη για την εκπλήρωςη των ανωτζρω είναι:   

1. Η λειτουργία τησ πραγματικά ωσ εταιρείασ  χωρίσ τα αςφυκτικά δεςμά του 

κράτουσ και αυτό βζβαια είναι επίςθσ άκρωσ απαραίτθτο ειδικότερα και για 

τθν επί ίςοισ όροισ λειτουργία του ανταγωνιςμοφ ςτα πλαίςια τθσ 

απελευκερωμζνθσ αγοράσ θλεκτρικισ  ενζργειασ πράγμα το οποίο ςιμερα 

δεν ςυμβαίνει κακόςον θ ΔΕΗ βρίςκεται ςε μειονεκτικι κζςθ ζναντι των 

ανταγωνιςτϊν τθσ οι οποίοι ζχουν απόλυτθ ελευκερία επιχειρθματικϊν 

κινιςεων. 



2. Δεφτερθ ςθμαντικι προχπόκεςθ είναι η διατήρηςη όλων των πολφτιμων 

περιουςιακϊν τησ ςτοιχείων και ιδιαίτερα των υδροθλεκτρικϊν που είναι το 

πιο κερδοφόρο κομμάτι τθσ παραγωγισ τθσ και των δικτφων διανομισ που 

είναι το πολυτιμότερο περιουςιακό τθσ ςτοιχείο. 

Ιδιαίτερα τονίηουμε τθν κριςιμότθτα του δικτφου διανομισ ςτα πλαίςια του 

ενεργειακοφ μεταςχθματιςμοφ τθσ χϊρασ (ζξυπνοι μετρθτζσ, ζξυπνο δίκτυο, 

αποκεντρωμζνθ παραγωγι) και ίςωσ ακόμθ πολυτιμότερου ςτα πλαίςια τθσ 

επικείμενθσ ειςαγωγισ τθσ τελευταίασ τεχνολογίασ μεταφοράσ δεδομζνων 5G. 

Ενόψει των ανωτζρω η ςυμμετοχή του δημοςίου ςτο ιδιοκτηςιακό κεφάλαιο τησ 

ΔΕΗ  θα πρζπει να είναι η μζγιςτη δυνατή και ο ρόλοσ του ςτη λήψη ςτρατηγικϊν 

αποφάςεων καθοριςτικόσ γιατί μόνο ζτςι μπορεί να διαςφαλιςτεί θ προοπτικι τθσ 

ΔΕΗ όπωσ περιγράφθκε και αφετζρου να υπάρξουν για το δθμόςιο  δθλαδι τθν 

οικονομία, τθν ανάπτυξθ και τθν κοινωνία τα μζγιςτα οφζλθ. 


