ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δυναμική η συμβολή του ΔΕΔΔΗΕ στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
«Έξυπνα Νησιά: Χάραξη Νέων Δρόμων για τα Νησιά της Ευρώπης».
Την ολοκληρωμένη στρατηγική, τις δράσεις, τα έργα αλλά και τις
πρωτοβουλίες του ΔΕΔΔΗΕ για την ενεργειακή υποδομή των ελληνικών
νησιών, παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος της Εταιρίας κ. Ι. Μάργαρης κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης «Έξυπνα Νησιά: Χάραξη Νέων Δρόμων για τα Νησιά
της Ευρώπης» που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Μάργαρης παρουσίασε τον επιχειρησιακό
σχεδιασμό του ΔΕΔΔΗΕ για τις υποδομές και τη διαχείριση των ηλεκτρικών
συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) καθώς και το ιδιαίτερα
σημαντικό έργο «Έξυπνο Νησί» που υλοποιεί η Εταιρία σε συνεργασία με τη
ΡΑΕ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το οποίο αφορά στην
ανάπτυξη υποδομών λειτουργίας και διαχείρισης με στόχο τη μεγιστοποίηση
(>60-70%) της διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε ένα Ηλεκτρικό
Σύστημα ΜΔΝ.
Παράλληλα, ο κ. Μάργαρης ανέδειξε την ανάγκη για σημαντικές θεσμικές
παρεμβάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και εθνικής νομοθεσίας,
προκειμένου η Εταιρία, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και τους ΟΤΑ, να
μπορεί να προωθήσει έργα καινοτόμα με αυξημένη προστιθέμενη αξία.
Με αφορμή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα «Ενεργειακά νησιά» και εν
όψει του διεθνούς φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα
στην Κρήτη, ο Αντιπρόεδρος του ΔΕΔΔΗΕ παρουσίασε την ατζέντα της Εταιρίας
για την προώθηση δράσεων στα ελληνικά νησιά, με κύριους άξονες τις ΑΠΕ, τα
Έξυπνα Δίκτυα και τις Νέες Τεχνολογίες, όπως επίσης και τον «χάρτη πορείας»
για τις υποδομές των νησιών έως το 2025.
Τέλος, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Μάργαρης είχε επαφές με
εκπροσώπους ευρωπαϊκών νησιωτικών αρχών και φορέων, με ευρωβουλευτές
που εκπροσωπούν Κράτη Μέλη με νησιά και με εκπροσώπους της Γενικής
Διεύθυνσης Ενέργειας της ΕΕ, παρουσιάζοντας το νέο ενεργειακό μοντέλο του
ΔΕΔΔΗΕ για τα ελληνικά νησιά, το οποίο μπορεί να καταστήσει τα ελληνικά
νησιά προνομιακό χώρο καινοτόμων τεχνολογικών και επιχειρηματικών
προγραμμάτων με ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2017
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