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Στην ιστοσελίδα του ∆Ε∆∆ΗΕ, ο καταναλωτής µπορεί να βρει εύκολα και γρήγορα 
χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε πολλά καίρια θέµατα. Πιο συγκεκριµένα:

Σηµεία Εξυπηρέτησης

Σύνδεση µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής 

Βλάβες-∆ιακοπές Ρεύµατος

Χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε
την Καταµέτρηση και την Καταχώριση  
Ενδείξεων του Μετρητή

Ενηµέρωση για Φωτοβολταϊκά κι άλλες 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

∆ιακηρύξεις

Νέα/Ανακοινώσεις

Εταιρικές Πληροφορίες

Θέσεις Εργασίας

Ιστοσελίδα του
δεδδηε

Ο ∆Ε∆∆ΗΕ συστάθηκε µε το Ν. 
4001/2011, µε την απόσχιση του 
κλάδου ∆ιανοµής από τη ∆ΕΗ Α.Ε., 
συµπεριλαµβανοµένης και της δρα-
στηριότητας διαχείρισης των Μη ∆ια-
συνδεδεµένων Νησιών, σε συµµόρ-
φωση µε την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την 
οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας. Αποτελεί 100% θυγατρική 
Εταιρία της ∆ΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι 
ανεξάρτητος νοµικά, λειτουργικά και 
διοικητικά από αυτή. Σκοπός της Εται-
ρίας είναι η εκτέλεση των καθηκόντων 
του ∆ιαχειριστή του Ελληνικού ∆ικτύ-
ου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(Ε∆∆ΗΕ), καλύπτοντας τις προβλέψεις 
της σχετικής νοµοθεσίας της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Η κυριότητα των παγίων 
του ∆ικτύου παραµένει αποκλειστικά 
στη ∆ΕΗ Α.Ε.

Ο ∆Ε∆∆ΗΕ είναι υπεύθυνος για την 
ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση 
του ∆ικτύου, ώστε να διασφαλίζεται η 
αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής 
λειτουργία του καθώς και η µακρο-
πρόθεσµη ικανότητά του να ανταπο-
κρίνεται σε εύλογες ανάγκες ηλεκτρι-
κής ενέργειας, επιδεικνύοντας ιδιαίτε-
ρη µέριµνα για το περιβάλλον και την 
ενεργειακή αποδοτικότητα. 

H Εταιρία διασφαλίζει κατά τον πλέον 
οικονοµικό, διαφανή, άµεσο και αµε-

ρόληπτο τρόπο την πρόσβαση στο 
∆ίκτυο ∆ιανοµής όλων των χρηστών 
του ∆ικτύου (δηλ. των παραγωγών 
και των καταναλωτών) και όλων των 
Προµηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
προκειµένου να ασκούν τις δραστηρι-
ότητές τους, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. 

Ο ∆Ε∆∆ΗΕ είναι αρµόδιος επίσης για 
τη διαχείριση των ηλεκτρικών συστη-
µάτων των Μη ∆ιασυνδεδεµένων 
Νησιών, που περιλαµβάνει τη διαχεί-
ριση της παραγωγής, τη λειτουργία 
της αγοράς και των συστηµάτων των 
νησιών αυτών.

Ο ∆Ε∆∆ΗΕ εφαρµόζει πρόγραµµα 
συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις σχετι-
κές νοµοθετικές και ρυθµιστικές προ-
βλέψεις. 

Στόχος του ∆Ε∆∆ΗΕ είναι η παροχή 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς 
όλους τους Χρήστες του ∆ικτύου και 
όλους τους Προµηθευτές, µε διαφά-
νεια και αµεροληψία, συµβάλλοντας 
στην ανάπτυξη της χώρας, µε σεβα-
σµό στον άνθρωπο και το περιβάλ-
λον.

∆ίνουµε φως
  σε κάθε στιγµή
         της ζωής σας



αναπτυξη δικτυου

Ο ∆Ε∆∆ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της 
ανάπτυξης του ∆ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις 
ανάγκες σύνδεσης νέων Χρηστών, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την ασφάλεια 
λειτουργίας του ∆ικτύου, την ποιότητα εξυπηρέτησης των Χρηστών του ∆ικτύου και 
την εφαρµογή νέων τεχνολογιών.

Ο ∆Ε∆∆ΗΕ παρακολουθεί την 
κατάσταση των στοιχείων του 
∆ικτύου και προβαίνει σε κάθε 
αναγκαία ενέργεια, ώστε να διασφαλί-
ζεται η τήρηση συγκεκριµένων τεχνικών 
προδιαγραφών λειτουργίας του ∆ικτύου 
και να παρέχεται η καλύτερη δυνατή 
ποιότητα ενέργειας στους Χρήστες του.

λειτουργια
δικτυου

ευαλωτοι πελατεσ -
κοινωνικο οικιακο τιµολογιο

Μέσω της ιστοσελίδας του ∆Ε∆∆ΗΕ, κάθε καταναλωτής που πληροί
τις σχετικές προϋποθέσεις µπορεί, ο ίδιος ή µέσω του Προµηθευτή του,
να υποβάλει αίτηση για την ένταξή του στην κατηγορία των Ευάλωτων 
Πελατών ή/και στους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου,
ώστε να απολαµβάνει τους ευνοϊκότερους όρους και τα διαχειριστικά µέτρα που 
προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία.

Ο ∆Ε∆∆ΗΕ, µέσω της ιστοσελίδας του, διαβιβάζει τις σχετικές αιτήσεις για έλεγχο 
προς τους αρµόδιους φορείς (Υπουργείο Οικονοµικών, ΟΑΕ∆). Οι ενδιαφερόµενοι 
στη συνέχεια µέσω του www.deddie.gr µπορούν να ελέγξουν την πρόοδο της 
αίτησής τους.

διαχειριση µη διασυνδεδεµενων
νησιων

Ως ∆ιαχειριστής Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, ο ∆Ε∆∆ΗΕ µεριµνά για 
την αξιόπιστη, οικονοµικά αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των µονάδων 
παραγωγής τους, λαµβάνοντας παράλληλα τα κατάλληλα µέτρα για τον περιορισµό 
των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη µεγιστοποίηση συµµετοχής της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδες ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ στα νησιά αυτά.

Κάθε νέος ή υφιστάµενος κατανα-
λωτής θα πρέπει να απευθύνεται 
στον ∆Ε∆∆ΗΕ για θέµατα της 
σύνδεσής του µε το ∆ίκτυο,
ανεξαρτήτως του Προµηθευτή που έχει
ή πρόκειται να επιλέξει. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ 
διασφαλίζει την υλοποίηση των σχετι-
κών εργασιών, σύµφωνα µε τους όρους, 
τις προϋποθέσεις και τα τιµολόγια που 
ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία.

Τέτοιες εργασίες είναι:

• Αρχική ηλεκτροδότηση
• Επαύξηση/µείωση ισχύος παροχής
• Μετατόπιση παροχής
• Ενοποίηση/διαχωρισµός παροχών
• Αποξήλωση παροχής
• Άλλα τεχνικά θέµατα

συνδεση µε το δικτυο διανοµησ

συνδεση σταθµων παραγωγησ
απε και σηθυα

Ο ∆Ε∆∆ΗΕ είναι υπεύθυνος για την εξέταση της δυνατότητας σύνδεσης στο ∆ίκτυο 
∆ιανοµής Σταθµών Παραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Σταθµών 
Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και υλοποιεί 
τις σχετικές συνδέσεις.

εταιρικη
κοινωνικη ευθυνη

Στον ∆Ε∆∆ΗΕ η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι συνυφασµένη µε την 
Στρατηγική της Εταιρίας για µία ισόρροπη ανάπτυξη µε θετικά αποτελέσµατα 
στην Οικονοµία, την Κοινωνία, και το Ανθρώπινο Δυναµικό. 

Σταθερές επιδιώξεις της Εταιρίας αποτελούν η αισθητική αναβάθµιση των ∆ικτύων,
η προστασία της άγριας πανίδας και του φυσικού πλούτου της χώρας σε συνεργασία 
µε οικολογικές οργανώσεις και η προστασία του περιβάλλοντος µε δράσεις, όπως το 
κλάδεµα των δέντρων και ο καθαρισµός της παρεδάφιας βλάστησης των ∆ικτύων, η 
τοποθέτηση συνεστραµµένων καλωδίων, η τοποθέτηση συνθετικών µονωτήρων για 
προστασία του ∆ικτύου από την ατµοσφαιρική ρύπανση και η εφαρµογή ενός ολοκλη-
ρωµένου προγράµµατος διαχείρισης αποβλήτων.

Ο ∆Ε∆∆ΗΕ στοχεύει στην συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων και γνώσεων του προσω-
πικού του , µέσω ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραµµάτων και συµµετοχής σε 
κάθε είδους επιµόρφωση ενώ παράλληλα µεριµνά για την αντιµετώπιση θεµάτων υγείας 
και ασφάλειας στην εργασία. 

Τέλος , ο συντονισµός σε κοινή δράση του προσωπικού και των κοινωνικών φορέων, 
εγγυάται την επιτυχή έκβαση προγραµµάτων δράσης µε στόχο την ελάφρυνση από 
δισεπίλυτα κοινωνικά προβλήµατα.

συντηρηση δικτυου -
αποκατασταση βλαβων

Με γνώµονα να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα ενέργειας προς 
όλους τους χρήστες του ∆ικτύου, ο ∆Ε∆∆ΗΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπά-
θεια να µειώνει το πλήθος και τη διάρκεια των διακοπών ηλεκτροδότησης, συντηρώ-
ντας και ενισχύοντας το ∆ίκτυο και αποκαθιστώντας τις βλάβες που παρουσιάζονται
σε αυτό, το συντοµότερο δυνατόν.

µετρηση τησ
καταναλωσησ

Ο ∆Ε∆∆ΗΕ είναι υπεύθυνος για 
την προµήθεια, εγκατάσταση, 
συντήρηση, καλή λειτουργία και 
αντικατάσταση των µετρητικών 
διατάξεων που εγκαθίστανται στο 
∆ίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, ο ∆Ε∆∆ΗΕ 
συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τις 
ενδείξεις των µετρητών και χορηγεί 
πιστοποιηµένα µετρητικά δεδοµένα 
στους αντίστοιχους Προµηθευτές, 
προκειµένου να τιµολογήσουν τους 
πελάτες τους.
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ευαλωτοι πελατεσ -
κοινωνικο οικιακο τιµολογιο
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συνδεση µε το δικτυο διανοµησ

συνδεση σταθµων παραγωγησ
απε και σηθυα
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Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και υλοποιεί 
τις σχετικές συνδέσεις.

εταιρικη
κοινωνικη ευθυνη
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συντηρηση δικτυου -
αποκατασταση βλαβων
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θεια να µειώνει το πλήθος και τη διάρκεια των διακοπών ηλεκτροδότησης, συντηρώ-
ντας και ενισχύοντας το ∆ίκτυο και αποκαθιστώντας τις βλάβες που παρουσιάζονται
σε αυτό, το συντοµότερο δυνατόν.

µετρηση τησ
καταναλωσησ

Ο ∆Ε∆∆ΗΕ είναι υπεύθυνος για 
την προµήθεια, εγκατάσταση, 
συντήρηση, καλή λειτουργία και 
αντικατάσταση των µετρητικών 
διατάξεων που εγκαθίστανται στο 
∆ίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, ο ∆Ε∆∆ΗΕ 
συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τις 
ενδείξεις των µετρητών και χορηγεί 
πιστοποιηµένα µετρητικά δεδοµένα 
στους αντίστοιχους Προµηθευτές, 
προκειµένου να τιµολογήσουν τους 
πελάτες τους.
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∆ιεύθυνση

Ποιos είναι
o δεδδηε

www.deddie.gr

Στην ιστοσελίδα του ∆Ε∆∆ΗΕ, ο καταναλωτής µπορεί να βρει εύκολα και γρήγορα 
χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε πολλά καίρια θέµατα. Πιο συγκεκριµένα:

Σηµεία Εξυπηρέτησης

Σύνδεση µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής 

Βλάβες-∆ιακοπές Ρεύµατος

Χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε
την Καταµέτρηση και την Καταχώριση  
Ενδείξεων του Μετρητή

Ενηµέρωση για Φωτοβολταϊκά κι άλλες 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

∆ιακηρύξεις

Νέα/Ανακοινώσεις

Εταιρικές Πληροφορίες

Θέσεις Εργασίας

Ιστοσελίδα του
δεδδηε

Ο ∆Ε∆∆ΗΕ συστάθηκε µε το Ν. 
4001/2011, µε την απόσχιση του 
κλάδου ∆ιανοµής από τη ∆ΕΗ Α.Ε., 
συµπεριλαµβανοµένης και της δρα-
στηριότητας διαχείρισης των Μη ∆ια-
συνδεδεµένων Νησιών, σε συµµόρ-
φωση µε την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την 
οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας. Αποτελεί 100% θυγατρική 
Εταιρία της ∆ΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι 
ανεξάρτητος νοµικά, λειτουργικά και 
διοικητικά από αυτή. Σκοπός της Εται-
ρίας είναι η εκτέλεση των καθηκόντων 
του ∆ιαχειριστή του Ελληνικού ∆ικτύ-
ου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(Ε∆∆ΗΕ), καλύπτοντας τις προβλέψεις 
της σχετικής νοµοθεσίας της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Η κυριότητα των παγίων 
του ∆ικτύου παραµένει αποκλειστικά 
στη ∆ΕΗ Α.Ε.

Ο ∆Ε∆∆ΗΕ είναι υπεύθυνος για την 
ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση 
του ∆ικτύου, ώστε να διασφαλίζεται η 
αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής 
λειτουργία του καθώς και η µακρο-
πρόθεσµη ικανότητά του να ανταπο-
κρίνεται σε εύλογες ανάγκες ηλεκτρι-
κής ενέργειας, επιδεικνύοντας ιδιαίτε-
ρη µέριµνα για το περιβάλλον και την 
ενεργειακή αποδοτικότητα. 

H Εταιρία διασφαλίζει κατά τον πλέον 
οικονοµικό, διαφανή, άµεσο και αµε-

ρόληπτο τρόπο την πρόσβαση στο 
∆ίκτυο ∆ιανοµής όλων των χρηστών 
του ∆ικτύου (δηλ. των παραγωγών 
και των καταναλωτών) και όλων των 
Προµηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
προκειµένου να ασκούν τις δραστηρι-
ότητές τους, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. 

Ο ∆Ε∆∆ΗΕ είναι αρµόδιος επίσης για 
τη διαχείριση των ηλεκτρικών συστη-
µάτων των Μη ∆ιασυνδεδεµένων 
Νησιών, που περιλαµβάνει τη διαχεί-
ριση της παραγωγής, τη λειτουργία 
της αγοράς και των συστηµάτων των 
νησιών αυτών.

Ο ∆Ε∆∆ΗΕ εφαρµόζει πρόγραµµα 
συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις σχετι-
κές νοµοθετικές και ρυθµιστικές προ-
βλέψεις. 

Στόχος του ∆Ε∆∆ΗΕ είναι η παροχή 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς 
όλους τους Χρήστες του ∆ικτύου και 
όλους τους Προµηθευτές, µε διαφά-
νεια και αµεροληψία, συµβάλλοντας 
στην ανάπτυξη της χώρας, µε σεβα-
σµό στον άνθρωπο και το περιβάλ-
λον.

∆ίνουµε φως
  σε κάθε στιγµή
         της ζωής σας
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