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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY  
 

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η ΔΕΗ με την ΕΛΙΝΟΙΛ 
 
 
 

Με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης η 
ΔΕΗ Α.Ε. και η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MοU).  
 
Σύμφωνα με το MoU, τα δύο μέρη πρόκειται να διερευνήσουν τα σημεία του δικτύου 
πρατηρίων της ΕΛΙΝΟΙΛ πανελλαδικά, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στάθμευση 
και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, δεσμεύονται για την από κοινού προώθηση των 
υπηρεσιών της ηλεκτροκίνησης και δηλώνουν αμοιβαία πρόθεση για περαιτέρω συνέργειες 
που μπορεί να προκύψουν από την μεταξύ τους συνεργασία.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ θα αναλάβει να τοποθετήσει φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων σε 
αντίστοιχα πρατήρια του δικτύου της ΕΛΙΝΟΙΛ, τμηματικά και ανά επιμέρους φάσεις.  
 
Ο Αλέξανδρος Πατεράκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, δήλωσε 
σχετικά: «Η  ΔΕΗ φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια στον τομέα της 
ηλεκτροκίνησης με την ανάπτυξη του μεγαλύτερου δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
στη χώρα. Η εγκατάσταση και τοποθέτηση δημόσιων φορτιστών από τη ΔΕΗ προχωρά με 
ταχύτατους ρυθμούς, γεγονός που καταδεικνύει και επιβεβαιώνει ακόμη πιο δυναμικά την 
υλοποίηση του σχεδιασμού μας για την τοποθέτηση 1.000 σταθμών φόρτισης πανελλαδικά 
στα επόμενα 2-3 χρόνια και 10.000 σταθμών φόρτισης μεσοπρόθεσμα. Με την ΕΛΙΝΟΙΛ θα 
προχωρήσουμε από κοινού στον σχεδιασμό και την ανάληψη δράσεων για την προώθηση και 
διεύρυνση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας, και ειδικά στα Νησιά όπου έχουν σημαντική 
παρουσία οι σταθμοί ανεφοδιασμού της ΕΛΙΝΟΙΛ. Αποτελεί άλλωστε καθήκον για τη ΔΕΗ να 
οδηγήσει τις εξελίξεις και να διασφαλίσει τις προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο μέλλον, προς 
όφελος των επόμενων γενεών». 
 
Ο Ιωάννης Αληγιζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΙΝΟΙΛ, δήλωσε σχετικά:  
«Το ενεργειακό τοπίο αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς στη χώρα μας. 
Η ΕΛΙΝΟΙΛ προχωράει με συνέπεια τον σχεδιασμό, που θα της επιτρέψει την έγκαιρη 
προσαρμογή της στις απαιτήσεις της ενεργειακής αγοράς του 2030. 
Σήμερα, υλοποιούμε το πρόγραμμα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στο δίκτυό μας. 
Προχωράμε μαζί με τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, τη ΔΕΗ, που ήδη 
αναπτύσσει έναν ευρύτατο σχεδιασμό με σημαντικές συνεργασίες για την δημιουργία του 
μεγαλύτερου δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκίνητων στην χώρα μας, σε ένα ιδιαίτερα 
φιλόδοξο πλάνο που προβλέπει την τοποθέτηση φορτιστών στο δίκτυο της ΕΛΙΝΟΙΛ 
πανελλαδικά με στόχο να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή. 
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Στόχος του Ενεργειακού Σχεδιασμού της Ελλάδος είναι ένα βιώσιμο μοντέλο μεταφορών. Η 
ηλεκτροκίνηση αποτελεί κομβικό σημείο για την επίτευξη του στόχου αυτού. Παραμένουμε 
σταθεροί σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια αναλαμβάνοντας δεσμεύσεις και υλοποιώντας 
επενδύσεις που θα διευκολύνουν την μετάβαση σε μια νέα εποχή για τις μεταφορές.» 
 
 
 
 
 
Σχετικά με τη ΔΕΗ  
 
Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με 
δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και  πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές.  
Διαθέτει 11 GW παραγωγικού δυναμικού στην Ελλάδα, με θερμικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς καθώς και 
εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Έχει στην κυριότητά της το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας  
με  Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση € 3 δισ. περίπου, διαχειριστής του οποίου είναι η θυγατρική εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε. Η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας περίπου 6 εκατ. 
πελάτες σε όλη τη χώρα. 
Η ΔΕΗ επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ενεργειακής 
μετάβασης μέσα από την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό (α) προχωρά στην 
απo-ανθρακοποίηση μέσω της επιτάχυνσης της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων και της προώθησης των 
επενδύσεων σε ΑΠΕ, (β) εστιάζει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την λειτουργική αποδοτικότητα μέσω της 
εφαρμογής νέων τεχνολογιών σε όλες τις δραστηριότητές του Ομίλου και (γ) επιδιώκει ευκαιρίες ανάπτυξης 
τοποθετώντας τον πελάτη στο επίκεντρο της εμπορικής δραστηριότητάς της αναλαμβάνοντας παράλληλα 
πρωταγωνιστικό ρόλο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. 
Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001. 
 
 
Σχετικά με την ΕΛΙΝΟΙΛ 
 
Η ΕΛΙΝΟΙΛ ιδρύθηκε το 1954 και αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς ενεργειακούς ομίλους στην Ελλάδα. 
Τροφοδοτεί ένα πανελλαδικό δίκτυο 620 πρατηρίων και κατέχει ηγετικό ρόλο στον χώρο του εφοδιασμού της 
βιομηχανίας, με υγρά, στερεά καύσιμα και λιπαντικά. Παράλληλα, έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την εξυπηρέτηση της ποντοπόρου ναυτιλίας με λιπαντικά. 
Διακρίνεται για τις εξαιρετικές επιδόσεις της, στην ποιότητα όσο και στην παροχή διαφοροποιημένων προϊόντων. 
Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η ΕΛΙΝΟΙΛ ανέπτυξε μια έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, 
αναπτύσσοντας πωλήσεις πετρελαιοειδών προϊόντων σε 4 Ηπείρους, και συγκαταλέγεται σήμερα στους 
μεγαλύτερους εξαγωγείς της Ελλάδας. 
Υλοποιώντας τον στρατηγικό σχεδιασμό της ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού, έχει προχωρήσει, παράλληλα 
με την ανάπτυξη ενός πολύ μεγάλου αριθμού πρατηρίων στα ελληνικά νησιά, και σε σημαντικές επενδύσεις σε 
μαρίνες της Ελλάδας, στον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής. 
Σήμερα, με στόχο την είσοδο στις νέες ενεργειακές αγορές, ολοκληρώνει μια σειρά επενδύσεων στον χώρο της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, ώστε έγκαιρα να καλύψει τις νέες ενεργειακές ανάγκες του 
σύγχρονου καταναλωτή. 


