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Κυρίες και Κύριοι,
Καλημέρα σας.
Με την ευκαιρία της σημερινής μας συνάντησης και με αφορμή την
ανάληψη των νέων καθηκόντων μου ως Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά το
βασικό μέτοχο της Εταιρείας, τη ΔΕΗ, που με εμπιστεύτηκε.
Προσωπική μου δέσμευση για το δύσκολο νέο ρόλο που αναλαμβάνω, είναι
με σύνεση, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα, να συνεχίσω το
έργο της προηγούμενης διοίκησης και να συμβάλλω καθοριστικά στην
ανάπτυξη του ΔΕΔΔΗΕ, που αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες
επιχειρήσεις της χώρας μας.
Ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ είναι σήμερα κρίσιμος, όχι μόνο για τον
εκσυγχρονισμό της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και για
την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σήμερα σχεδιάζουμε τα Δίκτυα
του αύριο, σήμερα εκσυγχρονίζουμε την εταιρεία που ηλεκτροδοτεί την
Ελλάδα σε κάθε της γωνιά.
Μιλώντας για εκσυγχρονισμό, η ΔΕΗ μας δίνει σήμερα την ευκαιρία να
ανταλλάξουμε μέσα από αυτό το συνέδριο απόψεις και τεχνογνωσία για
την ηλεκτροκίνηση, ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο όραμα.
Τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν ένα σημαντικό «όπλο» στην
αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και έναν «πολύτιμο
σύμμαχο» για την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών
στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο τομέας των οδικών μεταφορών, αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 1/5,
δηλαδή σε περισσότερο από το 20%, των συνολικών εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι σαφές ότι η ευρύτερη χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων και ο
περιορισμός χρήσης αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας, θα οδηγήσει σε
σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Παράλληλα θα πρέπει να σας πω, πως τελευταίες έρευνες αναφέρουν ότι
μέχρι το 2050, τα ηλεκτρικά οχήματα στη διεθνή αγορά είναι εφικτό να
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% των νέων πωλήσεων
οχημάτων, αλλά και να αντιστοιχούν στο περίπου 25% του παγκόσμιου
στόλου επιβατικών αυτοκινήτων.
Ωστόσο, για να γίνουν αυτοί οι αριθμοί πραγματικότητα, για να γίνει το
όραμα της ηλεκτροκίνησης πραγματικότητα, θα πρέπει να υλοποιηθεί ένας
μεγάλος αριθμός σύνθετων νέων έργων στα Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας.
Τα ηλεκτρικά οχήματα, για να μπορέσουν να συμβάλλουν στην επίτευξη
των κλιματικών στόχων, πρέπει να αποτελέσουν ένα αναπόσπαστο κομμάτι
των Έξυπνων Δικτύων.
Ο ρόλος των Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε
αυτή τη μεγάλη πρόκληση, είναι καθοριστικός.
Οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα συστήματα διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας σε όλη την Ευρώπη, οι DSOs, καλούνται να δημιουργήσουν όλες
τις απαραίτητες υποδομές για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Τα
ηλεκτρικά οχήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το όραμα των Έξυπνων
Δικτύων, που αποτελεί τον κοινό στόχο όλων των σύγχρονων DSOs στην
Ευρώπη.
Ο ΔΕΔΔΗΕ, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο αυτό ρόλο, έχει θέσει το όραμα
για ένα Ευφυές Δίκτυο Διανομής στην «καρδιά» της στρατηγικής του.
Τα «Έξυπνα Δίκτυα» βρίσκονται στον πυρήνα του επιχειρησιακού σχεδίου
που υλοποιούμε. Η δημιουργία τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια
σύγχρονη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που θα μπορεί να υποδεχτεί και να
διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλεκτροκίνηση στη χώρα
μας και να συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξή της.
Το επιχειρησιακό μας σχέδιο περιλαμβάνει έργα για την ανάπτυξη του
Δικτύου μας και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών που θα δημιουργήσουν
τις απαραίτητες ευφυείς υποδομές για την ευρύτερη χρήση των ηλεκτρικών
οχημάτων . Το σχέδιο αυτό εκσυγχρονίζει τον ΔΕΔΔΗΕ, τον οδηγεί στην
εξέλιξη και στο μέλλον.
Το όραμά μας για τα Έξυπνα Δίκτυα προϋποθέτει όμως εκτός από την
υλοποίηση σύνθετων έργων, συνεχή έρευνα και αναζήτηση καινοτόμων
λύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αναφέρω ότι ο ΔΕΔΔΗΕ συμμετέχει σε
πλήθος ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών
συνεργασιών.
Σήμερα συμμετέχουμε σε πέντε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα για τα
Έξυπνα Δίκτυα, τα οποία περιλαμβάνουν καινοτόμες λύσεις και για την
ηλεκτροκίνηση, όπως για παράδειγμα το SmartKYE, το οποίο παρέχει,
μεταξύ άλλων, εργαλεία για την διαχείριση των σημείων φόρτισης.
Αυτά τα ερευνητικά προγράμματα, όπως και το Green eMotion, μας
φέρνουν πιο κοντά στο κοινό μας όραμα για «πράσινα αυτοκίνητα». Μας
φέρνουν πιο κοντά στην επίτευξη των κοινών μας στόχων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και εύχομαι μέσα από τις
εποικοδομητικές εργασίες του Συνεδρίου, να καταλήξουμε σε χρήσιμα
συμπεράσματα που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη προσέγγιση
όλων των πολύπλοκων θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της
ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας, αλλά και πανευρωπαϊκά.

