
 

 
 

 
Αθήνα 12 Δεκεμβρίου 2013: Σύνοδος «Αθήνα 2013» της Ελληνικής 
Επιτροπής CIGRE 
 
Κύριε πρόεδρε 
 
Κυρίες και κύριοι 
 
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή πρόσκληση και να 
συγχαρώ την Ελληνική Επιτροπή CIGRE για τη συνέχεια και τη συνέπεια 
που επιδεικνύει στο δύσκολο και εξαιρετικά σημαντικό έργο της. 
Η αγορά της ενέργειας σήμερα διανύει μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις. 
Μέσα σε ένα ραγδαία μεταλλασσόμενο περιβάλλον, όλες οι χώρες 
παγκοσμίως καλούνται να χαράξουν τη ενεργειακή τους στρατηγική 
ενσωματώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους 
περιβαλλοντικούς τους στόχους. 
Ο ρόλος των Ηλεκτρικών Δικτύων μέσα σε αυτό τον σχεδιασμό είναι 
κομβικής σημασίας. Τα Δίκτυα είναι η υποδομή, είναι η «καρδιά» της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η επιτυχημένη ανάπτυξή τους είναι 
καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη όλων των ενεργειακών στόχων. 
Ως επικεφαλής του  Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, του ΔΕΔΔΗΕ, βρίσκομαι σε καθημερινή βάση, 
αντιμέτωπος με  αυτές τις προκλήσεις. 
Ο ΔΕΔΔΗΕ σήμερα σχεδιάζει και αναπτύσσει  τα Έξυπνα Δίκτυα του 
αύριο. Τα Δίκτυα εκείνα, που καθιστώντας πιο αποτελεσματική τη 
διανομή της ενέργειας, θα οδηγήσουν σε σημαντικά οφέλη για όλους 
τους χρήστες, τους παραγωγούς, τους προμηθευτές, τους καταναλωτές, 
την κοινωνία στο σύνολό της. 
Η επιτυχής μετάβαση όμως στα Έξυπνα Δίκτυα είναι αδύνατη χωρίς 
και τη δική σας συνεισφορά. Είναι αδύνατη χωρίς και τη συνεισφορά 
των επιστημονικών οργανώσεων οι οποίες φιλοξενούν, καθοδηγούν 
και αναπτύσσουν τον προβληματισμό και υιοθετούν τις κατάλληλες 
προτάσεις για τη αναβάθμιση του εξοπλισμού και της τεχνολογίας. 
Η ανταλλαγή των γνώσεων, η εις βάθος έρευνα και ανάλυση όλων 
των πολύπλοκων τεχνικών ζητημάτων που προκύπτουν, αποτελούν 
τις βασικές συνιστώσες για την επιτυχή έκβαση αυτού του 
εγχειρήματος. 



 Η συνεχής έρευνα και αναζήτηση κατάλληλων αλλά και καινοτόμων 
λύσεων αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του ΔΕΔΔΗΕ. Στο 
πλαίσιο αυτό συμμετέχει σε πλήθος  δραστηριοτήτων μέσω 
ευρωπαϊκών και εθνικών συνεργασιών, δίνοντας έμφαση σε περιοχές 
όπως η λειτουργία και η διαχείριση Δικτύου Διανομής, η ενσωμάτωση 
και διαχείριση των ΑΠΕ στο Δίκτυο, οι προβλέψεις παραγωγής και 
φορτίου, η επέκταση Δικτύου και η χρήση νέων τεχνολογιών στα Δίκτυα 
και τα Ηλεκτρικά Οχήματα. 
Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής του ΔΕΔΔΗΕ είναι οι εξής τρείς: 
Α) Τα Έξυπνα Δίκτυα και ο γενικός εκσυγχρονισμός των Δικτύων 
Β)Η αντικατάσταση και επέκταση των συστημάτων υποστήριξης στη 
διοίκηση, στα οικονομικά, στην πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες 
Γ)Η προσαρμογή της οργανωτικής δομής του στα νέα δεδομένα που 
αναπόφευκτα πρέπει να ακολουθήσει. 
Για να υλοποιήσουμε επιτυχώς αυτή τη στρατηγική, θεωρούμε ότι η 
στενή  συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση. Το πολύτιμο έργο σας είναι εχέγγυο για την 
αποτελεσματική υλοποίηση της. 
 
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά  τα μέλη της 
και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Επιτροπής της CIGRE και να 
ευχηθώ  καλή επιτυχία στις εργασίες της Συνόδου  και να σας 
προσκαλέσω να αυξήσετε την προσοχή σας και στα μικρότερα δίκτυα 
της Διανομής που εξελίσσονται πλέον σε μικρά τοπικά «συστήματα» με 
μεγάλο επιστημονικό και τεχνικό ενδιαφέρον. 
 
Σας ευχαριστώ πολύ. 
 
 


