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"Ο ρόλος του μηχανικού στις προκλήσεις μετασχηματισμού του 
ΔΕΔΔΗΕ" 

Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
 

 
 
Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. 
 
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή σας πρόσκληση 
και να τονίσω ότι είναι τιμή μου να παρευρίσκομαι στην εκδήλωση για 
τη συμπλήρωση των 60 ετών από την ίδρυση του Συλλόγου σας. 
 
Η ιστορία του ηλεκτρισμού στη χώρα μας, η ιστορία της βιομηχανικής  
και οικονομική ανάπτυξης της Ελλάδας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
όλους εσάς. 
 
Η επιτυχημένη διαδρομή του ομίλου της ΔΕΗ όλες τις τελευταίες 
δεκαετίες αλλά και του ΔΕΔΔΗΕ τα τελευταία τέσσερα χρόνια βασίστηκε 
στο δικό σας  επαγγελματισμό, στην δική σας αγάπη και αφοσίωση στην 
Εταιρία. 
 
Σήμερα διανύουμε μια εποχή στην οποία ο τομέας της ηλεκτρικής 
ενέργειας αλλάζει ριζικά, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, με 
κύριο στόχο τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, με ταυτόχρονη αυξημένη ενεργειακή επάρκεια 
και ασφάλεια. 
 
Οι αλλαγές αυτές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αφήσουν 
ανεπηρέαστο τον ΔΕΔΔΗΕ,  ο οποίος διαχειρίζεται το Δίκτυο Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας ολόκληρης της χώρας μας, 
συμπεριλαμβανομένων των νησιών της. 
 
Ο ΔΕΔΔΗΕ καλείται σήμερα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη 
μετάβαση σε μια νέα εποχή, στη μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό 
τοπίο, σε μια νέα ενεργειακή αγορά, μέσα σε ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο και ιδιαίτερα αντίξοο οικονομικό περιβάλλον. 
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Τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκονται στην «καρδιά» 
των εξελίξεων αλλά και στο επίκεντρο του επιχειρηματικού 
ενδιαφέροντος στο χώρο της ενέργειας. Τα δίκτυα εξελίσσονται 
γρήγορα και σταθερά ως τα βασικότερα στοιχεία της υποδομής της 
νέας εκσυγχρονισμένης ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Στην 
Ευρώπη, αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις ύψους 400 δις ευρώ 
στα δίκτυα διανομής μέχρι το 2020. Οι επενδύσεις για την 
«ψηφιοποίηση» των ευρωπαϊκών δικτύων μέχρι το 2025 αναμένεται να 
φθάσουν τα 62 δις ευρώ, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις 
σε έξυπνα δίκτυα αυξήθηκαν την περασμένη χρονιά κατά 10% 
φθάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ.  
 
Ωστόσο το σημερινό επίπεδο ανάπτυξης των ηλεκτρικών δικτύων στη 
χώρα μας δεν είναι επαρκές για να διασφαλίσει τις προϋποθέσεις για 
την εκπλήρωση των φιλόδοξων στόχων που έχουν τεθεί σε εθνικό αλλά 
και πανευρωπαϊκό επίπεδο για την ενεργειακή αγορά. 
 
Η εξέλιξη του Δικτύου σε ένα Έξυπνο Δίκτυο είναι μονόδρομος για την 
αξιοποίηση του δυναμικού της διεσπαρμένης παραγωγής και την 
ενίσχυση του στόχου της μείωσης των εκπομπών ρύπων καθώς και την 
υλοποίηση του στόχου της ενεργειακής αποδοτικότητας αλλά και της 
ασφάλειας εφοδιασμού. 
 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο που σας περιέγραψα εν συντομία, οι 
προκλήσεις για τον ΔΕΔΔΗΕ είναι πάρα πολλές και πολυσύνθετες. 
 
Ο μετασχηματισμός της Εταιρίας και η εξέλιξη του Δικτύου σε ένα 
Έξυπνο Δίκτυο, μέσω του οποίου θα επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός 
συνδυασμός ποιοτικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος με πρώτη 
προτεραιότητα το περιβάλλον και τον πολίτη, αλλά και με τη συνεχή 
βελτίωση της διαχείρισης των διασυνδεδεμένων σε αυτό καταναλωτών 
και παραγωγών, αποτελούν τη βασική στρατηγική προτεραιότητα της 
Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
Η στρατηγική αυτή βασίζεται κατά κύριο λόγο στην εφαρμογή νέων 
καινοτόμων τεχνολογιών, μέσα από στρατηγικά έργα τα οποία 
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καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων εκσυγχρονισμού, από 
συστήματα τηλεμέτρησης μέχρι προηγμένα συστήματα αυτοματισμού. 
 
Ο δικός σας ρόλος σε αυτή την στρατηγική πορεία μετασχηματισμού 
είναι εξαιρετικά κρίσιμος και κεντρικός. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτύχουμε την εξέλιξη και τον 
εκσυγχρονισμό του Δικτύου, είναι να αξιοποιήσουμε κατάλληλα την 
υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία σας και την εμπειρία σας, παράλληλα 
με την ενίσχυση του δυναμικού μας με νέους ανθρώπους που 
διαθέτουν εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες. 
 
Όπως γνωρίζετε καταφέραμε μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 
να προχωρήσουμε σε νέες προσλήψεις, στις οποίες περιλαμβάνονται 
και περισσότεροι από 100 διπλωματούχοι μηχανικοί που θα μας 
βοηθήσουν στο έργο μας, ενώ συνεχίζουμε την προσπάθεια για την 
ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μας. 
 
Σήμερα στο ανθρώπινο δυναμικό του ΔΕΔΔΗΕ συμπεριλαμβάνονται  
συνολικά περίπου 430 διπλωματούχοι μηχανικοί παλιοί και νέοι, οι 
οποίοι βρίσκονται στον πυρήνα της προσπάθειας για την επίτευξη των 
στρατηγικών μας στόχων. 
 
Οι προκλήσεις για όλους μας είναι μεγάλες.  Για να επιτύχουμε όλοι 
μαζί το στόχο μας πρέπει να αφήσουμε πίσω μας το παλιό και το 
παραδοσιακό και μέσα από ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο να 
ανταποκριθούμε με επάρκεια  και αποτελεσματικότητα στο νέο 
αναβαθμισμένο ρόλο μας.  Η καινοτόμα σκέψη, η εξειδίκευση και η 
ενίσχυση των δεξιοτήτων, αποτελούν το εχέγγυο για την επιτυχημένη 
υλοποίηση της στρατηγικής μας. 
 
Όπως έχω πει αρκετές φορές και στο παρελθόν, οι εταιρίες είναι 
πρωτίστως οι άνθρωποί τους. Οι επιτυχημένες και σύγχρονες 
επιχειρήσεις διαθέτουν αφοσιωμένους ανθρώπους που έχουν την 
αναγκαία δυναμική ώστε να συνδυάσουν την γνώση και την εμπειρία 
με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και να καθοδηγήσουν την εξέλιξη. 
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Η Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ από την πλευρά της, δεσμεύεται ότι θα στηρίξει 
όλους τους εργαζόμενους ώστε να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις 
δυνατότητές τους και να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Στόχος μας η 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας για κάθε εργαζόμενο. 
 
Το παρόν αλλά και το μέλλον της Εταιρίας στηρίζονται στη δική σας 

δυναμική συμμετοχή. Η ανάπτυξη της Εταιρίας αλλά και η συνεισφορά 

στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας είναι κοινή μας ευθύνη. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 


