
 

 
 
Ν. Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος ΔΕΔΔΗΕ 
 
Κύριοι Υπουργοί,  
Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,  
Κυρίες και Κύριοι,  
 
H σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική για τον ΔΕΔΔΗΕ, 
καθώς η υπογραφή της σύμβασης για το έργο «PPC High 

Voltage Substations & Smart Metering» διασφαλίζει τη 
χρηματοδότηση κρίσιμων έργων για τον εκσυγχρονισμό 
και την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής Ελληνικής 
Ενέργειας. 
 
Στρατηγική επιλογή και προτεραιότητα του ΔΕΔΔΗΕ είναι η 
υλοποίηση επενδύσεων στα Έξυπνα Δίκτυα και σε όλες τις 
καινοτόμες τεχνολογίες που σχετίζονται με αυτά, για να 
μπορέσει να αναβαθμίσει και να εκσυγχρονίσει την 
«καρδιά» της ελληνικής ενεργειακής αγοράς, δηλαδή τα 
Δίκτυα. 

 
Όπως είπε πρόσφατα σε ομιλία του ο Υπουργός Ενέργειας 
και Περιβάλλοντος κ. Γιώργος Σταθάκης: 
 
«Στόχος της κυβέρνησης  παραμένει πάντοτε η μετάβαση 
από μία διαδικασία ανάκαμψης σε μία δίκαιη και βιώσιμη 
ανάπτυξη. Στον πυρήνα αυτής της δίκαιης και βιώσιμης 
ανάπτυξης  βρίσκεται το περιβάλλον και η ενέργεια. Ο 
κλάδος της ενέργειας αποτελεί τη βάση οποιασδήποτε 
οικονομικής δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ο 
ίδιος μία ολοκληρωμένη αγορά με τις δικές της δυναμικές. 

Η λέξη κλειδί για την επόμενη ημέρα στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι τα δίκτυα». 
 
Η σημερινή υπογραφή της σύμβασης λοιπόν, μας δίνει τη 
δυνατότητα να αναβαθμίσουμε και να εκσυγχρονίσουμε 
περαιτέρω τις υφιστάμενες υποδομές, ενισχύοντας 



παράλληλα την καινοτομία ώστε να μεταβούμε σε μια νέα 
εποχή δικτύων όπου η ενέργεια θα συνδέεται άμεσα με την 
ψηφιακή τεχνολογία, επιτυγχάνοντας παράλληλα δίκαιη 
και βιώσιμη ανάπτυξη. 
 

Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από τη νέα σύμβαση, 
όπως η εγκατάσταση του πιλοτικού προγράμματος 
έξυπνων μετρητών, είναι στρατηγικής σημασίας.  
 
 O ΔΕΔΔΗΕ, στο νέο επιχειρησιακό του σχεδιασμό, 
περιλαμβάνει 12 Στρατηγικά Έργα, τα οποία αποτελούν 
κεντρικό άξονα αλλά και καταλύτη για τον εκσυγχρονισμό 
του, ενώ σηματοδοτούν την πορεία της Εταιρείας στο 
προσεχές μέλλον. Τα Έργα αυτά είναι μέρος του 
Προγράμματος Μετασχηματισμού του ΔΕΔΔΗΕ προς μια 
σύγχρονη εταιρεία Διαχείρισης Δικτύων μέσω 

ψηφιοποιημένων λειτουργιών και νέων εργαλείων 
σχεδιασμού και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής σε όλη 
την ηπειρωτική χώρα και τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. 
 
Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση των 
Στρατηγικών Έργων, σε συνδυασμό με τους πάγιους 
στόχους της Εταιρείας, αφορούν στη βελτίωση της 
ποιότητας ενέργειας και των υπηρεσιών που 
παρέχονται στους πελάτες, στη μείωση του 
λειτουργικού κόστους, στην αποδοτικότερη 
λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού και στην 

προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αύξησης της 
διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ). 
 
 
Θα ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω 
θερμά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που δίνει τη 
δυνατότητα στον ΔΕΔΔΗΕ να συνεισφέρει καθοριστικά 
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η οποία περνάει 
μέσα από τον τομέα της ενέργειας και τα δίκτυα τα οποία 
αποτελούν τις αναγκαίες στρατηγικές υποδομές για τη 
λειτουργία της ενεργειακής αλυσίδας.  
 
Ο εκσυγχρονισμός των δικτύων συνεπάγεται 
παραγωγικότερη, ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη 
οικονομία. 
Σας ευχαριστώ πολύ. 


