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ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Γιάννη Μανιάτη

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»
ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 2297/2-1-2018 Ερώτηση
Σε απάντηση (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Γιάννη
Μανιάτη, σας ενημερώνουμε τα εξής:
Η νέα Μονάδα της ΔΕΗ «ΘΗΣ Μεγαλόπολη V» θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία το αμέσως προσεχές διάστημα,
και θα ενταχθεί στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας, καλύπτοντας τις ανάγκες της σε επάρκεια ισχύος . Λόγω
περιορισμών δικτύου η μονάδα Μεγαλόπολη 5 θα ενταχθεί στο Σύστημα με περιορισμένη ισχύ (έως 500 MW).
Από τις 8/2/2018, ο ΑΔΜΗΕ έχει ζητήσει από τον ιδιοκτήτη της μονάδας (ΔΕΗ Α.Ε.) την παροχή
τεχνικών/οικονομικών παραμέτρων για λειτουργία της μονάδας με περιορισμένη ισχύ. Με τον καθορισμό των
πιο πάνω παραμέτρων, ο ΑΔΜΗΕ θα εντάξει άμεσα τη μονάδα στο Μητρώο Κατανεμόμενων Μονάδων, για το
μέρος της ονομαστικής της ισχύος που μπορεί να απορροφήσει το σύστημα (500MW).
Το Δεκαετές Πλάνο Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ, περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης
Μεγαλόπολης και του άξονα 400 kV Πάτρα-Μεγαλόπολη-Κόρινθος, το πρώτο εξάμηνο του 2019. Η γραμμή
αυτή έχει αδειοδοτηθεί πλήρως, ενώ το κομμάτι από τη Μεγαλόπολη που διαπερνά την Αρκαδία έχει ήδη
κατασκευαστεί στο 65%. Το κομμάτι της Αχαΐας βαίνει προς άμεση δημοπράτηση. Η ολοκλήρωση του έργου θα
καταστήσει εφικτή την πλήρη ένταξη της Μονάδας «ΘΗΣ Μεγαλόπολη V».
Με το έργο αυτό, επιλύεται το σοβαρό ζήτημα κορεσμού του δικτύου, γεγονός που θα δώσει νέα πνοή στις
επενδύσεις ανάπτυξης ΑΠΕ και θερμικών σταθμών και θα βελτιώσει το περιθώριο ευστάθειας τάσεων και την
ασφάλεια του δικτύου.
Στο πλαίσιο ακόμη, της στήριξης των Ενεργειακών Κοινοτήτων, το ΥΠΕΝ σε συνεργασία με τη ΡΑΕ και τον
ΑΔΜΗΕ, διερευνά τη δυνατότητα δέσμευσης ενός πεπερασμένου ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο της
Πελοποννήσου για έργα net metering από Ενεργειακές Κοινότητες, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τοπικών και
παραγωγικών φορέων (π.χ. Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων).
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