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Κοπή πίτας ΔΕΔΔΗΕ 19 Ιανουαρίου 2015, Κωνσταντίνος Ζωντανός, 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Κύριε Υπουργέ 

Κύριε Πρόεδρε της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της 

Βουλής των Ελλήνων 

Κύριε εκπρόσωποι της ΔΕΗ 

Κύριε Πρόεδρε του ΑΔΜΗΕ 

Κύριοι Πρόεδρε του ΛΑΓΗΕ 

Αξιότιμοι Προσκεκλημένοι 

Κυρίες και Κύριοι 

Καλή σας Ημέρα και Καλή Χρονιά. 

 

Σας ευχαριστώ όλους που βρίσκεστε στη σημερινή μας εκδήλωση. 

Πριν από περίπου 4 μήνες ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ.  

Από την πρώτη κιόλας ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων μου 

συνειδητοποίησα ότι βρέθηκα σε μια εταιρεία με συγκροτημένη οργάνωση, 

υποδομή και λειτουργία. 

Μια εταιρεία που ενώ δεν έχει συμπληρώσει ακόμη ούτε τρία χρόνια από 

την έναρξη λειτουργίας της, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην 

εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην 

εγχώρια οικονομία μας. 

Ο στόχος που έχω θέσει από την πρώτη στιγμή, είναι να μπορέσω μαζί με 

όλους εσάς να αναπτύξω αυτή την εταιρεία,  

να την βελτιώσω, 

να την εκσυγχρονίσω, 

να την μετατρέψω σε ένα πρότυπο για την ελληνική επιχειρηματικότητα, 

σε έναν σταθερό πυλώνα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 
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Ο ΔΕΔΔΗΕ σήμερα είναι μια εταιρεία που συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 

μεγαλύτερους Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 

ολόκληρη την Ευρώπη. 

Είναι μια εταιρεία που από την πρώτη χρονιά λειτουργίας της, 

συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. 

Είναι μια εταιρεία που εν μέσω μιας τόσο δύσκολης οικονομικής συγκυρίας 

όπως αυτή που ζούμε σήμερα, υλοποιεί επενδύσεις εκατοντάδων 

εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο. 

Επενδύσεις που έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του 

Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Επενδύσεις που έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη υποδομών που θα 

βοηθήσουν τη χώρα μας να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική. 

Επενδύσεις που θα μας βοηθήσουν να ξαναβρούμε το δρόμο της 

ανάπτυξης. 

Για την ανάπτυξη της εταιρείας μας, πέρα από το Business Plan που σας 

είχε παρουσιάσει πέρυσι στην αντίστοιχη εκδήλωση ο κ. Κόλλιας και το 

οποίο έχει επικαιροποιηθεί, 

θα ήθελα να σας πω ότι προχωράμε και σε κάποιες αλλαγές με στόχο τη 

βελτίωση της λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ. 

Είμαστε σε αναζήτηση ενός νέου κτηρίου το οποίο θα στεγάσει όλες τις 

επιτελικές διευθύνσεις της εταιρείας. 

Με τη στέγαση όλων των διευθύνσεών μας σε ένα ενιαίο κτήριο, θα 

είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί, θα εξοικονομήσουμε χρόνο ενώ θα 

επιτύχουμε και οικονομίες κλίμακας. 

Παράλληλα, αφού καλύψαμε και τη θέση του Γενικού Διευθυντή 

Υποστηρικτικών Λειτουργικών προχωράμε στην επικαιροποίηση του 

οργανογράμματος  της εταιρείας, με στόχο να αποκτήσουμε μεγαλύτερη 

ευελιξία, να βελτιωθεί η παραγωγικότητά μας και να βελτιωθεί η 

καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. 

Επιπροσθέτως, δημιουργούμε Πρότυπα Συμβάσεων τα οποία θα μας 

βοηθήσουν πάρα πολύ στην επιτάχυνση διαδικασιών που αφορούν σε 

κρίσιμους τομείς της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα στις προμήθειες. 
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Με τα Πρότυπα Συμβάσεων θα αυτοματοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό οι 

διαδικασίες, θα περιοριστούν οι κίνδυνοι και θα γίνουμε περισσότερο 

ευέλικτοι και αποτελεσματικοί. 

Ταυτόχρονα το όραμά μας για ένα υπερσύγχρονο και αξιόπιστο Δίκτυο 

Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας αρχίζει να υλοποιείται μέσα από τα έργα 

που προωθούμε για τα «Έξυπνα Δίκτυα». 

Ο διαγωνισμός για τους 200.000 μετρητές που είναι σε εξέλιξη αυτή την 

περίοδο θα δημιουργήσει τις πρώτες βάσεις για τη σταδιακή εξέλιξη του 

Δικτύου μας σε ένα «Έξυπνο Δίκτυο». 

Τα δίκτυα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη  των στόχων 

κλιματικής αλλαγής και ενεργειακής βιωσιμότητας στο πλαίσιο της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Η εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 
προβλέπει για τα επόμενα χρόνια η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

μπορεί να διασφαλιστεί  από την  αξιοποίηση του δυναμικού της 
διεσπαρμένης παραγωγής μέσα από τα δίκτυα. 

 
Απαραίτητη προϋπόθεση ωστόσο, αποτελεί ο εκσυγχρονισμός τους και η 
σταδιακή τους εξέλιξη σε «Έξυπνα Δίκτυα», τα οποία συμβάλουν σε 

ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των ΑΠΕ.  
 

Την ίδια στιγμή ο Έλληνας καταναλωτής, ιδιαίτερα σε μια τόσο δύσκολη 

οικονομική συγκυρία, θα έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται με πολύ 

καλύτερο τρόπο την κατανάλωση ενέργειας και να επιτύχει σημαντική 

εξοικονόμηση και περιορισμό του κόστους. 

Αυτό το έχουμε ήδη πετύχει με το σύστημα τηλεμέτρησης Μέσης Τάσης σε 

περίπου 13.500 πελάτες μας και με το σύστημα τηλεμέτρησης Μεγάλων 

Πελατών στη Χαμηλή Τάση όπου έχουμε εγκαταστήσει 60.000 μετρητές No 

5,6 και 7 και άλλους 5.000 μετρητές Νο 3 και 4. 

Τέλος τα Έξυπνα Δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα για άμεσο εντοπισμό 

σφαλμάτων και βλαβών και ταχύτερη αποκατάστασή τους 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ  όμως πάνω από όλα είναι οι εργαζόμενοί του. 

Είστε όλοι εσείς. 

Εσείς παραμένετε στις επάλξεις, 
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Εσείς φροντίζετε 24 ώρες το 24ωρο για την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση της 

χώρα μας 

Εσείς, με επαγγελματισμό και  ευθύνη φροντίζετε άμεσα για την επίλυση 

όλων των προβλημάτων που προκύπτουν. 

O επαγγελματισμός σας και η υπευθυνότητά σας, μας βοήθησαν να 

αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα σοβαρά προβλήματα που προέκυψαν 

στο Δίκτυο από ζημιές, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τη 

χώρα μας την Πρωτοχρονιά. 

Οι εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ, αψηφώντας τα ακραία καιρικά φαινόμενα, 

φρόντισαν για την επίλυση του σοβαρού προβλήματος που προέκυψε πριν 

από λίγες ημέρες στην ηλεκτροδότηση δύο νησιών μας, της Άνδρου και της 

Τήνου. 

Θέλω να σας ευχαριστήσω για την μέχρι τώρα άριστη συνεργασία μας, η 

οποία ελπίζω να συνεχιστεί και στο μέλλον. 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας για την άριστη συνεργασία αλλά και τη συνεισφορά τους στο 

έργο μας. 
 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της μητρικής μας εταιρείας, τον κ. Αρθούρο Ζερβό, για την πολύτιμη 
συνεργασία του και τη στήριξη των προσπαθειών μας, καθώς και όλα τα 

στελέχη και το προσωπικό της ΔΕΗ ΑΕ, 
 

Αλλά και τον κ. Γιάννη Γιαρέντη πρόεδρο του ΑΔΜΗΕ για την άριστη 
συνεργασία μας, καθώς και όλους τους συνεργάτες του ΔΕΔΔΗΕ που 
βρίσκονται σήμερα κοντά μας. 

 

Κυρίες και κύριοι, οι καιροί που διανύουμε είναι εξαιρετικά δύσκολοι.  

Η πολιτική αστάθεια επηρεάζει όλους μας στην προσωπική αλλά και στην 

επαγγελματική μας ζωή. 

Με αφορμή όμως τη σημερινή μας γιορτή και τη νέα χρονιά που έχει 

ξεκινήσει, θα ήθελα να μεταφέρω ένα μήνυμα αισιοδοξίας προς όλους μας. 

Με σκληρή δουλειά, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό δεν έχουμε να 

φοβηθούμε τίποτα. 

Πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στο έργο μας. 
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Πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε  να βελτιώσουμε τη λειτουργία 

της εταιρείας μας. 

Πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο. 

Πρέπει μέσα από την επιχείρηση που λέγεται ΔΕΔΔΗΕ, να συμβάλλουμε 

στην ανάπτυξη της οικονομίας μας που τόσο έχει ταλαιπωρηθεί τα 

τελευταία χρόνια. 

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις και να γίνουμε 

περισσότερο ανταγωνιστικοί. 

Ελπίζω να μου δοθεί ο χρόνος και η ευκαιρία  για να συνεχίσω το έργο μου 

στον ΔΕΔΔΗΕ, μαζί με όλους εσάς. 

Σας εύχομαι ολόψυχα να έχετε όλοι μια καλή χρονιά. 

                      Σας ευχαριστώ πολύ. 

 


