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Με την ευκαιρία της έκδοσης του τέταρτου τεύχους του Ενεργών θα θέλαμε να
σας ενημερώσουμε εν συντομία για τις εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τις προκλήσεις – υποχρεώσεις που προκύπτουν για τον ΑΔΜΗΕ.
Η έναρξη λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα έγινε το
2002. Την ευθύνη της είχε ο Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ). Τον Φεβρουάριο του 2012 δημιουργήθηκε ο
ΑΔΜΗΕ ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μετά
την απόσχιση της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ και τη διάσπαση του
ΔΕΣΜΗΕ. Αναφορικά με την αγορά ηλεκτρισμού ο ΑΔΜΗΕ έχει σήμερα την ευθύνη της διεξαγωγής του Διασυνοριακού Εμπορίου της Ελλάδος με τις γειτονικές χώρες, της εκκαθάρισης των αποκλίσεων των συμμετεχόντων στην αγορά, των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), του
Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) κ.λπ. καθώς και της λειτουργίας μηχανισμών όπως του Μηχανισμού Επάρκειας Διαθέσιμης Ισχύος, του Μηχανισμού Κάλυψης Μεταβλητού
Κόστους και της Υπηρεσίας Διακοψιμότητας.
Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσμοθέτησε νέους κανόνες προκειμένου να βελτιώσει
τον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρισμού προς όφελος του τελικού καταναλωτή και των εθνικών
οικονομιών. Οι σημαντικότερες αλλαγές στην αγορά ηλεκτρισμού συνδέονται με το λεγόμενο Target
Model (Μοντέλο Στόχου). Αποτελεί Ευρωπαϊκή επιλογή η σύζευξη των αγορών ηλεκτρισμού των κρατών μελών σε μια ενιαία πανευρωπαϊκή αγορά. Η δημιουργία της είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη
και διέπεται από αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο και ένα πλήθος οδηγιών (regulations) που συν-διαμορφώνονται από όλα τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο δημιουργούνται οι ακόλουθες ενιαίες
αγορές για την ηλεκτρική ενέργεια:
- Προημερήσια αγορά (Day Ahead Market)
- Συνεχής Ενδοημερήσια αγορά (Continuous Intraday Market)
- Αγορά Εξισορρόπησης (Balancing Market).
Την ευθύνη των δύο πρώτων αγορών έχουν οι Λειτουργοί Αγοράς – Χρηματιστήρια Ενέργειας (στην
Ελλάδα ο ΛΑΓΗΕ) ενώ της τελευταίας οι Διαχειριστές Συστήματος (στην Ελλάδα ο ΑΔΜΗΕ). Στόχος του
μοντέλου είναι η διευκόλυνση των ανταλλαγών ενέργειας, μέσω των διασυνδέσεων, ώστε να επιτυγχάνεται σύγκλιση των τιμών ενέργειας στα κράτη μέλη προς όφελος του τελικού καταναλωτή και της
εθνικής οικονομίας, μέσω της αύξησης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.
Η υλοποίηση πανευρωπαϊκά της ενιαίας Προημερήσιας αγοράς έχει ολοκληρωθεί σε όλη σχεδόν την
Ευρώπη ενώ η λειτουργία της Ενδοημερήσιας αγοράς αναμένεται εντός του 2017. Η Αγορά Εξισορρόπησης θα ακολουθήσει.
Στην Ελλάδα υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση του μοντέλου λόγω της ασυμβατότητας
της Ελληνικής αγοράς με το μοντέλο στόχο, ενώ δεν υφίσταται αγορά εξισορρόπησης. Μόλις πρόσφατα
(Οκτώβριος 2016) έγινε το πρώτο σημαντικό βήμα με τη ψήφιση στη Βουλή του Νόμου για την αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. Η γρήγορη ανταπόκριση του ΑΔΜΗΕ στην ανάγκη δημιουργίας
αγοράς εξισορρόπησης είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη δημιουργία και των υπολοίπων αγορών.
Είναι βέβαιο ότι ο ΑΔΜΗΕ, βασιζόμενος στον επαγγελματισμό των στελεχών του, θα ανταποκριθεί με
επάρκεια στις νέες απαιτήσεις.
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Διημερίδα του ENTSO-E για την
ενσωμάτωση των αγορών ηλεκτρικής
ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά
Ηλεκτρισμού
ηλεκτρισμού προέρχεται σήμερα από
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας που είναι
ήδη συζευγμένες. Η εν λόγω σύζευξη

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος των Διαχειριστών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E), ο οποίος αριθμεί 42
μέλη από 35 Ευρωπαϊκές χώρες, σε
συνεργασία με τη Σχολή Κανονισμών &
Ρυθμίσεων της Φλωρεντίας (Florence
School of Regulation) και με την ενεργό
υποστήριξη του ΑΔΜΗΕ, διοργάνωσε
διημερίδα στις 2 & 3 Νοεμβρίου 2016
στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την
ενσωμάτωση των αγορών ηλεκτρικής
ενέργειας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Ενιαία Ευρωπαϊκή
Αγορά Ηλεκτρισμού.
Η πολύ σημαντική αυτή πρωτοβουλία
του Συνδέσμου κινείται στο πλαίσιο της
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υλοποίησης των προβλέψεων του Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις οποίες
θα πρέπει να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει πλήρως και με αποτελεσματικό τρόπο μια Ενιαία Εσωτερική Αγορά Ηλεκτρισμού για όλη την Ευρώπη.
Η πραγματοποίηση αυτού του στόχου
προϋποθέτει μεταξύ των άλλων και τη
σύζευξη των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας των χωρών της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Με την ολοκλήρωση της
σύζευξης αυτών των αγορών θα έχει
επιτευχθεί η σύζευξη όλων των αγορών της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, καθώς
το 85% της Ευρωπαϊκής κατανάλωσης

θα οδηγήσει στη βέλτιστη χρήση του παραγωγικού δυναμικού της περιοχής και
στη μεγιστοποίηση του διασυνοριακού
εμπορίου, με μεγάλα οικονομικά οφέλη για τους καταναλωτές ηλεκτρικής
ενέργειες και εν γένει για τις εθνικές
οικονομίες των χωρών της περιοχής.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο των εργασιών
της διημερίδας συζητήθηκαν και διερευνήθηκαν μια σειρά από ζητήματα
όπως:
• Η πρόοδος με την οποία η περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης προχωρά
στη σύγκλιση των επιμέρους εθνικών
αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, στο συντονισμό των διαδικασιών λειτουργίας
των εθνικών Συστημάτων και στη συνεργασία των χωρών σε θέματα σχεδιασμού υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
• Η άρση του υφισταμένου κατακερματισμού των αγορών και η ενθάρρυνση
της ανάπτυξης διασυνοριακών αγορών
στην περιοχή με μεγαλύτερη ρευστότητα.
• Ο προσδιορισμός, σε περιφερειακό
επίπεδο, των αναγκών σε υποδομές και
οι τρόποι προσέλκυσης των αναγκαίων
επενδύσεων για να εξασφαλισθεί περαιτέρω μια περισσότερο αποτελεσματική ανάπτυξη και χρήση των υποδομών

στην περιοχή.
• Ο προσδιορισμός του υφιστάμενου δυναμικού για
συνεργασία μεταξύ των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) και των Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής (DSOs), για την ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και
τη διαχείριση ενεργειακών δεδομένων σε περιφερειακό
επίπεδο.
Η διερεύνηση των παραπάνω ζητημάτων στο πλαίσιο
των εργασιών της διημερίδας του Συνδέσμου είχε ως
σκοπό:
• Να μελετηθεί ο Ευρωπαϊκός τομέας του ηλεκτρισμού
στο πλαίσιο της περιφέρειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
• Να εμπλακούν στη διαδικασία όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη στην περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστών, των φορέων
διαμόρφωσης πολιτικής, των ακαδημαϊκών κλπ.
• Να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ
των μελών του Συνδέσμου και μεταξύ των Διαχειριστών
Μεταφοράς και των ενδιαφερόμενων μερών στην περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
• Να διασυνδεθούν και να συσχετισθούν καλύτερα τα
ζητήματα σε εθνικά και περιφερειακά επίπεδα με τα
ζητήματα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να
επεκταθούν τα οφέλη της Ενιαίας Αγοράς Ηλεκτρισμού
και της Ενεργειακής Ένωσης πέρα από τα σύνορα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπλέον, στη διάρκεια της πρώτης ημέρας των εργασιών της διημερίδας, έλαβαν χώρα ταυτόχρονα, η συνάντηση στελεχών υψηλού επιπέδου της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης (SEE High-level meeting) καθώς και ειδική
συνεδρία εκπαίδευσης σε θέματα περιφερειακής και Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αγορών ηλεκτρικής ενέργειας
για στελέχη από Διαχειριστές Συστημάτων, Ρυθμιστικές
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Διημερίδα του ENTSO-E για την ενσωμάτωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά Ηλεκτρισμού
Αρχές και αξιωματούχους Υπουργείων. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από το
συνεργάτη του Συνδέσμου, τη Σχολή Κανονισμών & Ρυθμίσεων της Φλωρεντίας
και περιελάμβανε πληροφορίες και απόψεις για την τρέχουσα εικόνα της ανάπτυξης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, την εξέλιξη της ολοκλήρωσής τους και τις
προκλήσεις που αναδύονται μέσα από την εξέλιξη αυτή. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλη έκταση διαδραστικά στοιχεία,
όπως ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, παρουσιάσεις απόψεων από τους συμμετέχοντες
και συζητήσεις μεταξύ συμμετεχόντων και εκπαιδευτών ανά ομάδες. Η συνεδρία
της εκπαίδευσης ολοκληρώθηκε με απονομή βεβαιώσεων παρακολούθησης στους
συμμετέχοντες.

καθώς είναι από τις πρώτες χώρες που διασυνδέθηκαν με το Ευρωπαϊκό δίκτυο
ηλεκτρισμού, από το 1970, και σήμερα διατηρεί και επεκτείνει τις διασυνδέσεις της
με όλες τις γειτονικές χώρες. Επιπλέον, επεσήμανε τον σημαίνοντα ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή λειτουργία του Συστήματος στην περιοχή, η οποία θα ενισχυθεί
περαιτέρω με την ίδρυση του Περιφερειακού Συντονιστικού Κέντρου Ασφάλειας
στη Θεσσαλονίκη, παρέχοντας πολλαπλά οφέλη στην Ενεργειακή Ένωση, όπως
βελτίωση του ενεργειακού εφοδιασμού, αξιοπιστία και ευστάθεια του Συστήματος,
αλλά και δυνητική μείωση του κόστους για τους καταναλωτές. Ο ρόλος της Ελλάδας θα συνεχίσει να επιτελείται υπό το νέο ιδιοκτησιακό και λειτουργικό μοντέλο του ΑΔΜΗΕ, που εξασφαλίζει τον δημόσιο έλεγχο του Ελληνικού Συστήματος

Στις εργασίες της διημερίδας συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ENTSO-E και η Πρόεδρος του Συμβουλίου του ENTSO-E, μαζί με υψηλόβαθμα στελέχη του Συνδέσμου,
υπεύθυνοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενέργεια (European Commission/
Directorate-General for Energy), εκπρόσωποι της Ενεργειακής Κοινότητας (Energy
Community), εξειδικευμένα στελέχη από τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, από τα Χρηματιστήρια Ενέργειας, καθώς και από τα
αρμόδια υπουργεία, τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας και άλλους εμπλεκόμενους
φορείς από την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και συγκεκριμένα από Αλβανία, Αυστρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Κόσοβο, Κροατία,
Κύπρο, Μαυροβούνιο, Ουγγαρία, ΠΓΔΜ, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία και Τουρκία
με ρόλο παρατηρητή.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Ιωάννης Μπλάνας, λόγω κωλύματος του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετέφερε το χαιρετισμό και το μήνυμα του
Υπουργού προς τους συμμετέχοντες, στους οποίους ευχήθηκε οι εργασίες του Συνεδρίου να αποβούν γόνιμες και εποικοδομητικές, για το σκοπό της Ενεργειακής
Ένωσης, προς όφελος όλων των πολιτών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επίσης,
τόνισε τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας, ως ενεργειακό κόμβο των Βαλκανίων,

Μεταφοράς και προάγει μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ του ανεξάρτητου
Διαχειριστή Δικτύου, του Κράτους και της Αγοράς Ενέργειας. Τέλος, τονίστηκε ο
σημαντικός ρόλος του ENTSO-E, του Συνδέσμου που εξασφαλίζει εργαλεία και λύσεις για την προώθηση της τεχνολογικής συνεργασίας του Πανευρωπαϊκού δικτύου
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο ΑΔΜΗΕ πέραν της ενεργού συμμετοχής του και της συμβολής του στη διοργάνωση της διημερίδας του ENTSO-E, ανακοίνωσε επίσημα μέσω του Διευθύνοντος
Συμβούλου του, κ. Ιωάννη Μπλάνα, την ίδρυση του Περιφερειακού Συντονιστικού
Κέντρου Ασφάλειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη (SEE
RSC: South East Europe Regional Security Coordinator centre).
Οι διαδικασίες που θα επιτελεί το Κέντρο, για τους Διαχειριστές που συμμετέχουν
σε αυτό, θα περιλαμβάνουν:
- έλεγχο των μοντέλων του δικτύου κάθε Διαχειριστή, όπως αυτά αποστέλλονται
από τους Διαχειριστές μία μέρα πριν τη μέρα κατανομής, κατά την φάση του σχεδιασμού λειτουργίας, καθώς και ενοποίηση των μοντέλων αυτών, με σκοπό την
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου δικτύου, της γεωγραφικής περιοχής
ευθύνης του Κέντρου, το οποίο θα χρησιμεύει σαν βάση υπολογισμών,
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Διημερίδα του ENTSO-E για την ενσωμάτωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά Ηλεκτρισμού

- ανάλυση διαταραχών για τη περιοχή υπό τον έλεγχο του SEE RSC,
-υπολογισμό των διασυνοριακών ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας για
εμπορικές συναλλαγές,
-συντονισμό του πλάνου συντηρήσεων των διασυνδετικών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
-επίλυση προβλημάτων μεσοπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης επάρκειας
ισχύος των Διαχειριστών.
Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος του θα είναι συμβουλευτικός προς τους Διαχειριστές, ενώ η τελική απόφαση και ευθύνη θα λαμβάνεται από τους
Διαχειριστές.
Συνολικά λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν 6 τέτοια Κέντρα
(CORESO, TSCnet, Nordic, Baltic, SCC, SEE RSC), στα οποία είναι υποχρεωμένοι να απευθυνθούν όλοι οι Διαχειριστές μέλη του ENTSO-E, καλύπτοντας έτσι γεωγραφικά κάθε περιοχή ευθύνης του.
Εκτιμάται ότι η δημιουργία αυτού του Κέντρου στην Ελλάδα και ιδιαίτερα
στη Θεσσαλονίκη, θα έχει πολλαπλές θετικές επιπτώσεις τόσο για τη πόλη,
όσο και γενικότερα για τη χώρα μας. Καταρχήν, δια μέσου του συντονισμού
των διαδικασιών συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας θα συμβάλλει στην

περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας στη Νοτιανατολική Ευρώπη και κατ’
επέκταση και στις Ελληνικές διασυνδέσεις, ενώ παράλληλα θα προωθήσει τη σύζευξη των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής. Επιπρόσθετα, θα συμβάλει στην προβολή της χώρας και της πόλης της Θεσσαλονίκης στα ενεργειακά δρώμενα της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων,
καθώς η πόλη θα καταστεί ένας προορισμός από όπου θα υλοποιούνται οι
διαδικασίες συντονισμού εμπορικών συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας
για ένα σύνολο χωρών της Βαλκανικής.
Για τον ΑΔΜΗΕ, θα υπάρξει προβολή των δραστηριοτήτων του, καθώς με
τη πρωτοβουλία αυτή γίνεται ρυθμιστής διαδικασιών στην ευρύτερη περιοχή. Θα υπάρχει επίσης ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ του προσωπικού
των Διαχειριστών, συμβάλλοντας έτσι στην επίλυση των προβλημάτων
στο στάδιο του σχεδιασμού λειτουργίας.
Η ίδρυση της εταιρείας αναμένεται ως το τέλος του 2016, δεδομένου ότι
επί του παρόντος έχουν υπογράψει τα νομικά κείμενα για την ίδρυσή της ο
Διαχειριστής της Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ), της Βουλγαρίας (ESO) και του Κοσσόβου (KOSTT), ενώ αναμένεται το αμέσως προσεχές διάστημα η υπογραφή
του Διαχειριστή της Τουρκίας (TEIAS) και κατόπιν των Διαχειριστών της
FYROM (MEPSO) και Αλβανίας (OST).
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Του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΗ

Οι διακηρυγμένοι Ευρωπαϊκοί στόχοι για την ενέργεια και
το κλίμα έχουν ως κεντρικούς άξονες τη μεγάλη διείσδυση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και την ολοκλήρωση της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Στη διαδικασία επίτευξης των πιο πάνω στόχων η Ε.Ε.
εξέδωσε το 3ο ενεργειακό πακέτο το οποίο αναγνωρίζει
την ανάγκη συντονισμένων δράσεων των Διαχειριστών
Μεταφοράς στην Ευρώπη κάτω από ένα ενιαίο ρυθμιστικό
πλαίσιο το οποίο θα εναρμονίζεται όλο και περισσότερο.
Στα πλαίσια αυτά δημιουργήθηκε το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Διαχειριστών (European Network of Transmission
System Operators for Electricity/ENTSO-E), η αποστολή
του οποίου περιγράφεται στην Οδηγία 714/2009. Στη συνέχεια παρουσιάζονται πολύ συνοπτικά οι συντονισμένες
δράσεις του ENTSO-E σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο για την
επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων με έμφαση στο
Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύων Μεταφοράς.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε. έχει θέσει δύο κεντρικούς μακροπρόθεσμους στόχους:
• Την ελαχιστοποίηση αερίων θερμοκηπίου ώστε να οδηγηθούμε σταδιακά σε ηλεκτροπαραγωγή “μηδενικών” εκπομπών άνθρακα, και
• την αύξηση του μεριδίου των “εγχώριων πηγών” ώστε να
μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση (η οποία διαρκώς εντείνεται)
και έτσι να αυξηθεί η ασφάλεια εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή
Ήπειρο.
Τα μέσα που έχουν προκριθεί για την επιτυχή υλοποίηση της
πολιτικής της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα μπορούν να
συνοψισθούν στα ακόλουθα:
• Την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας,
• τη μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ,
• την ορθολογική χρήση ενέργειας και
• την προώθηση της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(R&D) ώστε να αντιμετωπισθούν οι τεχνικές προκλήσεις και
η Ευρώπη να ανακτήσει το τεχνολογικό πλεονέκτημα.
Οι ανωτέρω στόχοι αναμένεται να εξυπηρετηθούν με βάση
μια αναπτυξιακή στρατηγική που προβλέπει αφ’ ενός την
εκτεταμένη ανάπτυξη των ΑΠΕ, με στόχο τη διασφάλιση του
ενεργειακού εφοδιασμού, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα,
την οικονομική αποδοτικότητα και την ελαχιστοποίηση των
εκπομπών άνθρακα, και αφετέρου τη δημιουργία και λειτουργία κατά τρόπο αποτελεσματικό μιας ανοικτής, ολοκληρωμένης και ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα λειτουργεί σε πλαίσιο κανόνων ελεύθερου ανταγωνισμού.
Μακροπρόθεσμα, η Ε.Ε. έχει θέσει ως στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2050.
Στην κατεύθυνση αυτή έχει εκδοθεί το “Energy Roadmap
2050”, ενώ έχει τεθεί σε διαβούλευση η Πράσινη Βίβλος
(«Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την
ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030»). Ανεξάρτητα
από την εναλλακτική πορεία προς τον στόχο, είναι βέβαιο ότι
το 2050 οι ΑΠΕ θα έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
Σε κάθε περίπτωση, όλοι αναγνωρίζουν ότι κλειδί για την
επιτυχία της Ευρωπαϊκής πολιτικής είναι η κοινή και συντονισμένη δράση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Προς τούτο έχουν
δρομολογηθεί άμεσες θεσμικές δράσεις από την Ε.Ε. για την
εξυπηρέτηση των μακροχρόνιων στόχων. Οι κυριότερες δράσεις αφορούν:
• Την Οδηγία 714/2009 (3ο ενεργειακό πακέτο),
• τη θέσπιση εθνικών δεσμευτικών στόχων για τις ΑΠΕ που
αποτυπώνεται σε δεσμευτικά εθνικά προγράμματα για την
ανάπτυξη των ΑΠΕ (National Renewable Energy Action Plans
- NREAPs),
• το πακέτο ενεργειακών υποδομών.

1. Η ΟΔΗΓΙΑ 714/2009 (3ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ)
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Η Οδηγία 714/2009 (3ο ενεργειακό πακέτο) αποκρυσταλλώνει
τους βραχυπρόθεσμους στόχους της Ε.Ε. που αφορούν:
• Αειφορία, η οποία αναμένεται να επιτευχθεί κυρίως με αύξηση
των μεριδίων των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο.
• Αύξηση του μεριδίου των ενδογενών πηγών ενέργειας για
μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και αύξηση της ασφάλειας
εφοδιασμού. Η συμβολή των ΑΠΕ στο στόχο αυτό θεωρείται καταλυτική.
• Αύξηση ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξη/ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού.
• Τη βέλτιστη και από κοινού χρήση των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων.
Η εξυπηρέτηση των πιο πάνω στόχων απαιτεί την εκτεταμένη
αξιοποίηση των ΑΠΕ και τη βέλτιστη και από κοινού χρήση των
διαθέσιμων ενεργειακών πόρων. Αναμένεται ότι μεσοπρόθεσμα
θα αυξηθούν σημαντικά οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής
από ΑΠΕ και παράλληλα θα αυξηθεί η χρήση ηλεκτρισμού τόσο
για θέρμανση/ψύξη όσο και στις μεταφορές (ηλεκτρικά οχήματα).
Είναι βέβαιο ότι αφ’ ενός οι σταθμοί ΑΠΕ (οι οποίοι λόγω της φύσης τους εγκαθίστανται συνήθως μακριά από τα φορτία) και αφ’
ετέρου η αύξηση των διασυνοριακών ανταλλαγών ηλεκτρικής
ενέργειας (λόγω του ανοίγματος των αγορών), θα οδηγήσουν
στην ανάγκη διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρισμού σε
μεγάλες αποστάσεις• για το σκοπό αυτό απαιτείται σημαντική και
συντονισμένη ανάπτυξη των δικτύων μεταφοράς στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η ανάπτυξη των δικτύων μεταφοράς θεωρείται θέμα
υψίστης προτεραιότητας για την Ευρώπη.
Στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης, η Ευρωπαϊκή οικονομία προσπαθεί, εναγωνίως, να επιστρέψει σε ανάπτυξη.
Ορισμένα κρίσιμα σημεία που πρέπει να τονισθούν είναι τα εξής:
• Η εσω τερική κατανάλωση έχει μειωθεί σημαντικά και οι εξαγωγές έχουν αποκτήσει μεγάλη σημασία για την οικονομική ανάκαμψη.
• Η εξέλιξη των ασιατικών οικονομιών αποτελεί συγχρόνως μία
νέα αγορά αλλά - και κυρίως - έναν αναδυόμενο ανταγωνιστή.
• Υπάρχει σημαντική διεύρυνση της διαφοράς τιμών ενέργειας
μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ με άμεσο αποτέλεσμα τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
• Λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους αναμένεται περιορισμός των καθεστώτων στήριξης για την επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων.
Ενδεικτικό είναι ότι στα Συμβούλια Κορυφής από το Μάιο 2013
και μετά δίνεται μεγάλη έμφαση στην ανάγκη μείωσης του κόστους της ενέργειας ως προαπαιτούμενο για την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονομίας.
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Ανάπτυξη Δικτύων Μεταφοράς στην Ευρώπη και Ενεργειακοί Στόχοι:
Δράσεις του ENTSO-Ε σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο

2. Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ENTSO-E)
Η επίτευξη των στόχων απαιτεί μεγάλες αλλαγές και θέτει μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά τόσο τεχνικά-τεχνολογικά θέματα
αλλά και το ρυθμιστικό πλαίσιο των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι γενικά αποδεκτό ότι απαιτείται κοινή και εναρμονισμένη
προσπάθεια σε επίπεδο Ε.Ε. Παράλληλα, πρέπει να αναζητηθεί κοινωνική συναίνεση μέσω διαδικασιών ανοιχτών Δημόσιων Διαβουλεύσεων. Σε κάθε περίπτωση οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς καλούνται να αναλάβουν κεντρικό και κρίσιμο ρόλο για
την υλοποίηση των απαιτούμενων αλλαγών στη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η ανάπτυξη των δικτύων
μεταφοράς τίθεται σε πρώτη προτεραιότητα και αποτελεί κύριο καθήκον των διαχειριστών.
Για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργήθηκε κατ’ απαίτηση της Οδηγίας 714/2009 ο
ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators-Electricity), ο οποίος αποτελεί μια Ομοσπονδία των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς της Ευρώπης. Ο ENTSO-E είναι σε πλήρη λειτουργία από τον Ιούλιο 2009. Σε αυτόν συμμετέχουν 41 διαχειριστές από 34 χώρες της Ευρώπης. Αποτελεί τον μεγαλύτερο οργανισμό διαχειριστών παγκοσμίως καθώς:
• Αντιπροσωπεύει 530 εκατομμύρια καταναλωτές,
• η εγκατεστημένη ικανότητα παραγωγής είναι 828 GW,
• αφορά 305,000 km γραμμών μεταφοράς,
• η συνολική ζήτηση ενέργειας είναι περίπου 3,400 TWh/έτος, και
• ο όγκος διασυνοριακού εμπορίου ΗΕ προσεγγίζει τις 400 TWh/έτος.
Ο ENTSO-E αντικατέστησε όλους τους παλαιότερους αντίστοιχους οργανισμούς στην Ευρώπη: UCTE, NORDEL, UKTSOA, ATSOI,
BALTSO (Σχήμα 1) και περιλαμβάνει πέντε σύγχρονες ζώνες. Ο ENTSO-E δομείται σε 4 επιτροπές (που αφορούν ανάπτυξη δικτύων, λειτουργία, αγορές, έρευνα & ανάπτυξη) υπό την επίβλεψη των οποίων λειτουργούν περισσότερες από 40 ομάδες εργασίας.
Το πλαίσιο λειτουργίας του ENTSO-E με βάση την Οδηγία 714/2009 μπορεί να συνοψισθεί κυρίως στα ακόλουθα σημεία:
• Άρθρο 4. Αποστολή του ENTSO-E:
Ανάπτυξη και λειτουργία των αγορών και του διασυνοριακού εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας.
Βελτιστοποίηση της λειτουργίας και ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού δικτύου.
• Άρθρο 8. Υποχρεώσεις του ENTSO-Ε:
Εκπόνηση μη δεσμευτικού Δεκαετούς Προγράμματος ανάπτυξης (TYNDP), ανά διετία.
Ανάπτυξη Κοινών Κανόνων Λειτουργίας και Ανάπτυξη αντίστοιχων Κωδίκων.
Έκδοση Εναρμονισμένου Οδικού Χάρτη για την Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D).
Παρακολούθηση και έκδοση ετήσιων αναφορών σχετικά με την επάρκεια ισχύος (χειμώνας, καλοκαίρι).
Εκπόνηση περιφερειακών 10-ετών προγραμμάτων ανάπτυξης (Μη δεσμευτικά).
Τα κυριότερα και μεγαλύτερης προτεραιότητας θέματα με τα οποία ασχολείται ο ENTSO-E αφορούν:
• Την έκδοση του «Πανευρωπαϊκού» Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύων (Ten Year Network Development Plan –
TYNDP) και αντίστοιχων Περιφερειακών Προγραμμάτων.
• Την έκδοση κοινών κανόνων λειτουργίας των αγορών Η.Ε., μέσω κοινών Κωδίκων Διαχείρισης που θα έχουν τη νομική βάση
«Κανονισμού» (Regulation), μετά την ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
• Την επεξεργασία κοινής στρατηγικής Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D).
Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύων αποτελεί κομβικό ενημερωτικό κείμενο για τους συμμετέχοντες στις αγορές ηλ.
ενέργειας και το ευρύ κοινό και αναλύεται συνοπτικά στη συνέχεια.

Σχήμα 1:
Η γεωγραφική
έκταση ευθύνης
του ENTSO-E
και οι σύγχρονες
ζώνες

2.1. Το Δεκαετές Πρόγραμμα TYNDP
Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης TYNDP εκδίδεται ανά διετία και δεν είναι δεσμευτικό. Περιλαμβάνει έργα γενικότερου Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και συνοδεύεται από 6 Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ένα για κάθε μια από τις έξι περιοχές που
έχει χωρισθεί γεωγραφικά η Ευρώπη, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2). Κύριος στόχος του TYNDP είναι η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων (συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, βιομηχανία, κατασκευαστές, εθνικές ρυθμιστικές αρχές, κ.λπ.). Το
TYNDP εκδόθηκε πιλοτικά για πρώτη φορά το 2010 και οι επόμενες εκδόσεις του έγιναν το 2012 και το 2014 κατόπιν εκτεταμένων
Δημόσιων Διαβουλεύσεων (διοργανώθηκαν συνολικά περισσότερες από 30 Ημερίδες για το σκοπό αυτό).
Το TYNDP περιέχει τα νέα έργα μεταφοράς μείζονος σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και σχετικές πληροφορίες για:
- Τη διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς στους
κύριους διαδρόμους μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας,
- τα αδύνατα σημεία του δικτύου
(bottlenecks) και τις εκτιμώμενες ανάγκες
ενίσχυσης,
- τα προτεινόμενα νέα έργα και την
επιταχυνόμενη αύξηση στην ικανότητα
μεταφοράς σε κρίσιμους διαδρόμους,
- τη ροή ισχύος στα δίκτυα Υψηλής και
Υπερυψηλής τάσης και
- προβλέψεις/εκτιμήσεις σχετικά με την
επάρκεια του δικτύου να ανταποκριθεί στις
ανάγκες διακίνησης ενέργειας

Σχήμα 2:
Γεωγραφική
απεικόνιση
των Περιοχών
(Regions)
του entso-e
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2.2. Προσέγγιση και Διαδικασία Εκπόνησης

ΑΠΕ, Προμηθευτές, Εμπόρους, καταναλωτές, κατασκευαστές εξοπλισμού
κλπ. Η διαδικασία ενσωμάτωσης μεθοδολογικών βελτιώσεων φαίνεται
αναλυτικά στο Σχήμα 4.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το TYNDP αποτελεί μια έκθεση
προβλέψεων για την απαιτούμενη ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού δικτύου
μεταφοράς και αποσκοπεί κυρίως στην ενημέρωση όλων των
ενδιαφερομένων (stakeholders). Περιέχει μεγάλα έργα (προσδιοριζόμενα
ως “έργα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος”) τα οποία πληρούν προκαθορισμένα
κριτήρια. Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται βασίζεται στην
υπόθεση ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και αναζητείται το κατάλληλο
πρόγραμμα ενίσχυσης των δικτύων που θα οδηγήσει στην ελαχιστοποίηση
του κόστους παραγωγής. Αβεβαιότητες σχετικά με την εξέλιξη της ζήτησης
και την εξέλιξη του εγκατεστημένου δυναμικού παραγωγής (τοποθεσία, είδος
και ισχύ) αντιμετωπίζονται με την διαμόρφωση και εξέταση εναλλακτικών
σεναρίων.

Σχήμα 4:
Διαχρονική
Διαδικασία
ενσωμάτωσης
βελτιώσεων στη
Μεθοδολογία
Εκπόνησης του
TYNDP

Η έκδοση του TYNDP είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που στηρίζεται σε
μελέτες που αφορούν τόσο τα δίκτυα όσο και τις αγορές Η.Ε. πανευρωπαϊκά.
Στο Σχήμα 3 φαίνεται ενδεικτικά η ακολουθούμενη μεθοδολογία.

2.3. Κύρια Ευρήματα του TYNDP-2014
Σχήμα 3:
Μεθοδολογία
Εκπόνησης του
TYNDP

Το TYNDP εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2010 πιλοτικά, ενσωματώνοντας
τις προβλέψεις κάθε Διαχειριστή χωρίς την εκπόνηση αναλυτικών μελετών.
Από τη δεύτερη έκδοσή του (2012) και μετά ενσωματώνονται σταδιακά
σημαντικές βελτιώσεις όπως η εξέταση εναλλακτικών σεναρίων, η αναλυτική
αξιολόγηση κάθε σεναρίου μέσω μελετών αγοράς και δικτύου, η θεώρηση
έργων τρίτων, η ανάλυση οφέλους-κόστους για κάθε έργο (TYNDP-2012),
η επέκταση του χρονικού ορίζοντα μελέτης, η βελτίωση της μεθοδολογίας
οφέλους-κόστους και η θεσμοθέτηση “Πλατφόρμας ενδιαφερομένων”
για συνεχή διαβούλευση και η διενέργεια Δημόσιων Διαβουλεύσεων
(TYNDP-2014). Η “Πλατφόρμα” αναφέρεται σε μια εκτεταμένη λίστα
ενδιαφερομένων που περιλαμβάνει Εθνικές και Ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές
Αρχές, Υπουργεία και φορείς που εκπροσωπούν παραγωγούς, Τεχνολογίες

14

Στο Σχήμα 5 αποτυπώνεται το ενεργειακό ισοζύγιο στην Ευρώπη
το έτος 2014.

Σχήμα 5:
Ενεργειακό
ισοζύγιο έτους
2014

Το TYNDP–2014 εκπονήθηκε με χρονικό ορίζοντα το 2030 και περιέχει
ανάλυση οφέλους/κόστους για κάθε έργο ξεχωριστά. Η ανάλυση
αυτή αποτελεί μία πολυκριτηριακή αντιμετώπιση κάθε έργου• γίνεται
ποσοτικοποίηση του οφέλους από την κατασκευή κάθε έργου μέσω
υπολογισμού διαφόρων δεικτών που αφορούν τη συμβολή του στην
κοινωνική ευημερία, την ασφάλεια τροφοδότησης, την ανάπτυξη ΑΠΕ, την
ασφαλή λειτουργία, τη μείωση απωλειών κ.λπ.
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Έως το 2030 αναμένονται σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής που ενδέχεται να επηρεάσουν
δραστικά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας (βαθμός ενσωμάτωσης ΑΠΕ, χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και αντλιών θερμότητας,
βαθμός υλοποίησης μέτρων εξοικονόμησης και διαχείρισης της ζήτησης, γενικότερες οικονομικές εξελίξεις, εύρος εναρμόνισης
ενεργειακής πολιτικής των κρατών-μελών της Ε.Ε. κλπ.). Επιπλέον υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες ως προς την εξέλιξη τόσο
των φορτίων όσο και του μελλοντικού μείγματος παραγωγής. Με στόχο την ιχνηλάτηση των επιδράσεων διαφόρων παραμέτρων
εξετάστηκαν 4 ακραία σενάρια (“visions”) που διαφέρουν όσον αφορά τις τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις, την αναμενόμενη
εξέλιξη των φορτίων, το μείγμα της θερμικής παραγωγής και τη συνεισφορά των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο όπως φαίνεται
στο Σχήμα 6. Το σενάριο 4 (vision 4) έχει κατασκευασθεί έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί από την Ε.Ε. για το

Σχήμα 6:
Θεώρηση «ακραίων»
εναλλακτικών σεναρίων

Σχήμα 7:
Κύρια χαρακτηριστικά
εναλλακτικών σεναρίων μελέτης

2030. Τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε σεναρίου φαίνονται
στον Πίνακα 2 και αποτυπώνονται σχηματικά στο Σχήμα 7.
Συνοπτικά, τα κύρια ευρήματα του TYNDP-2014 μπορούν
να συνοψισθούν στα ακόλουθα:
• Αναμένεται σημαντική διαφοροποίηση του μείγματος
παραγωγής έως το 2030 που θα προέλθει κυρίως από
τους νέους σταθμούς ΑΠΕ και θα οδηγήσει σε αύξηση
του εγκατεστημένου δυναμικού παραγωγής κατά 30%.
Μεσοσταθμικά, η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος
παραγωγής αναμένεται να είναι από 3% έως 5% ανά έτος.
• Η συμβολή των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο κατά το
έτος 2030 αναμένεται να κυμανθεί από 40% (στο σενάριο
1) έως 60% (στο σενάριο 4) συμβάλλοντας αντίστοιχα
σε μείωση των εκπομπών CO2 από τους σταθμούς
ηλεκτροπαραγωγής κατά 20%
• Αναμένεται να αυξηθεί δραματικά ο όγκος των
ανταλλαγών ισχύος αλλά και η απόσταση μεταφοράς από
απομακρυσμένες περιοχές (κυρίως λόγω των ΑΠΕ)
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• Στη διαδικασία εκπόνησης του TYNDP-2014 ανιχνεύτηκαν
περίπου 100 αδύνατα σημεία στο δίκτυο (bottlenecks) στα
οποία απαιτούνται ενισχύσεις, όπως απεικονίζεται στο
Σχήμα 8.

Legent
Market integration - between price zone
Market integration - whithin price zon
e
Generation connection
Security of Supply

• Μέχρι το 2030 θα απαιτηθεί συνολικά η κατασκευή ή η
αναβάθμιση περίπου 50.000 km γραμμών μεταφοράς και
καλωδίων. Από αυτά, 21.000 km θα είναι διασυνδέσεις
με Συνεχές ρεύμα (HVDC), κυρίως μέσω υποθαλάσσιων
καλωδίων, ενώ περίπου 15% των επενδύσεων αναφέρεται
σε αναβαθμίσεις υφιστάμενων γραμμών μεταφοράς (βλ.
σχηματική αποτύπωση στο Σχήμα 9). Ένα πολύ μεγάλο
ποσοστό των νέων έργων ανάπτυξης των δικτύων αφορά
την εξυπηρέτηση των νέων εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Το μήκος
των δικτύων πρέπει να αυξάνεται κατά ~1% ανά έτος. Για
να καταδειχθεί το πόσο φιλόδοξος είναι ο εν λόγω στόχος,
ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αύξηση του μήκους των
ηλεκτρικών δικτύων στη διάρκεια όλης της προηγούμενης
δεκαετίας ήταν μόλις ~1,2%.
• Η διασυνοριακή ικανότητα μεταφοράς (μεταξύ των
επιμέρους Εθνικών συστημάτων) αναμένεται να
διπλασιασθεί έως το 2030. Παρά τη μεγάλη ανάπτυξη των
δικτύων αναμένεται ότι η Ιβηρική χερσόνησος, το Ηνωμένο
Βασίλειο, η Ιταλία (κυρίως το νότιο τμήμα) και οι Βαλτικές
χώρες θα εξακολουθούν να είναι ασθενώς συνδεδεμένες
με το υπόλοιπο σύστημα του ENTSO-E.

Σχήμα 8:
Αδύναμα σημεία στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο

• Η υλοποίηση των πιο πάνω σχεδίων θα απαιτήσει
επενδύσεις σε υποδομές δικτύων μεταφοράς συνολικού
ύψους της τάξεως των 150 δις €. Η εκτιμώμενη επιβάρυνση
στο κόστος ενέργειας για την υλοποίηση του προγράμματος
εκτιμάται σε περίπου 1 €/MWh έως 2 €/MWh στις τιμές
χονδρικής (που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 2% στις τιμές
Σχήμα 9:
χονδρικής ή 1% στις τελικές τιμές καταναλωτή). Παρά
Εκτιμώμενες ανάγκες επενδύσεων στα δίκτυα μεταφοράς.
ταύτα, η συνολική οικονομική επίδραση στις τιμές θα είναι
θετική, καθώς η υλοποίηση του προγράμματος θα επιτρέψει τη μείωση του κόστους ενέργειας μεσοσταθμικά κατά 2€/MWh (στο
σενάριο 1) έως 5 €/MWh (στο σενάριο 4) το 2030 (λόγω των δυνατοτήτων διασυνοριακής διακίνησης «φθηνής» παραγωγής και
της ευρείας χρήσης ΑΠΕ).
• Τέλος, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επιλογή οδεύσεων που ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προγράμματος
οι οποίες αποτιμώνται ποιοτικά: λιγότερο από το 4% των νέων οδεύσεων διασχίζει κατοικημένες περιοχές• επίσης, λιγότερο από
το 8% των νέων οδεύσεων διασχίζει περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (NATURA, RAMSAR, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους, κλπ). Η περιβαλλοντική επίδραση κρίνεται πολύ σημαντικός παράγων για την επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση των έργων
δεδομένων των σφοδρών αντιδράσεων του κοινού στην ανέγερση νέων υποδομών μεταφοράς.

Αναφορές
[1] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 347/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές υποδομές, την κατάργηση
της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΛ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 [2] ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development
Projects, FINAL-Approved by the European Commissions, https://www.entsoe.eu/Documents/SDC%20documents/TYNDP/ENTSO-E%20cost%20benefit%20analysis%20approved%20by%20the%20European%20
Commission%20on%204%20February%202015.pdf [3] ENTSO-E REGIONAL INVESTMENT PLAN 2014 CONTINENTAL SOUTH EAST, https://www.entsoe.eu/major-projects/ten-year-network-development-plan/
tyndp-2014/Documents/RgIP%20CCE%202014_FINAL.pdf [4] ENTSO-E Operational Handbook, Policy 4. [5] “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΑΠΕ”, Ι. Καμπούρης, Ε. Κονταξή, ΕΕ Cigre, 15 & 16 Δεκεμβρίου 2011 [6] “A Probabilistic Methodology for Transmission Planning Under Severe Uncertainties”, E. Contaxi, C. Vournas, J. Kabouris, PMAPS Conference, Istanbul 2012 [7] “ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ”, Γ. Καμπούρης, Ε. Κονταξή,
Α. Νέρης, , ΕΕ Cigre, 9 & 10 Δεκεμβρίου 2015.
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Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας, όπως έχει διαμορφωθεί ως σήμερα, βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές και διαρκείς αλλαγές, προκειμένου να
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ευρωπαϊκή ενεργειακή νομοθεσία. Ειδικότερα, με απώτερο στόχο την «απανθρακοποίηση» της ηλεκτρικής ενέργειας, παράλληλα με την ανάληψη πρωτοβουλίας για την καλύτερη αξιοποίηση της ανταπόκρισης από την πλευρά
της ζήτησης (Demand Side Response-DSR), μεγάλος αριθμός Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) έχει συνδεθεί στο Δίκτυο, εκτοπίζοντας τις συμβατικές μορφές παραγωγής ενέργειας και οι καταναλωτές δραστηριοποιούνται
ολοένα και πιο ενεργά. Λόγω των ανωτέρω, καθώς και του γεγονότος ότι
τεράστιες ροές ενέργειας διακινούνται σε όλη την Ευρώπη και συνεχώς αυξανόμενος αριθμός κατανεμόμενων μονάδων παραγωγής συνδέονται στο
επίπεδο του Δικτύου Διανομής, είναι αυτονόητο ότι, στο εγγύς μέλλον, η πολυπλοκότητα του σχεδιασμού και της λειτουργίας των Ενεργειακών Δικτύων θα αυξηθεί και η αλληλεπίδραση μεταξύ των Διαχειριστών Συστημάτων
Μεταφοράς (ΤSOs) και των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής (DSOs) και η
ανάγκη στενότερης μεταξύ τους συνεργασίας, θα ενταθεί. Αυτό το εγχείρημα
είναι φυσικά πολύ περίπλοκο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην Ευρώπη λειτουργούν 42 ΤSOs - μέλη του ENTSO-E - και 2500 DSOs, οι οποίοι
παρέχουν υπηρεσίες σε περίπου 600 εκατομμύρια πολίτες. Η επιτυχής συνεργασία μεταξύ των ΤSOs και των DSOs θα διασφαλίσει τη σταθερότητα του
δικτύου, τον έλεγχο των ροών ενέργειας, την ευελιξία, τη βελτιστοποίηση
των δυνατοτήτων αποθήκευσης ενέργειας και, τελικά, την αειφορία και την
ασφάλεια του εφοδιασμού με χαμηλό κόστος.
Ο συντονισμός μεταξύ των ΤSOs και των DSOs θα επικεντρωθεί κυρίως στις
ακόλουθες πτυχές:

(i) Ασφάλεια Συστήματος, Εποπτεία και Διαχείριση Συμφόρησης (System
Security, Observability and Congestion Management)
Οι Διαχειριστές (ΤSOs και DSOs) είναι αρμόδιοι για την ασφάλεια των περιοχών ελέγχου τους. Μέχρι στιγμής, με περιορισμένη αλληλεπίδραση, οι Διαχειριστές των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, δεν έχουν καμία πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία και τον έλεγχο των γειτονικών τους δικτύων
(Μεταφοράς και Διανομής). Υπό τις νέες συνθήκες που θα προκύψουν, όμως,
οι συμβατικές μονάδες παραγωγής που συνδέονται με το Σύστημα Μεταφο-

Των
ΜΙΧΑΛΗ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ
και
ΒΙΚΥΣ
ΜΠΛΑΝΑ

ράς μπορεί να αποδειχθούν ανεπαρκείς και, συνεπώς, να οδηγήσουν σε αδυναμία των Διαχειριστών Συστημάτων να ανταποκριθούν πλήρως στις υποχρεώσεις τους. Η συνεργασία των ΤSOs και DSOs θα επιτρέψει τη συνολική
εποπτεία των Δικτύων, τη δυνατότητα ελέγχου των μονάδων παραγωγής
στο επίπεδο της διανομής και μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη χρήση των
Επικουρικών Υπηρεσιών. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την αμφίδρομη ροή
ηλεκτρικής ενέργειας και την αλληλεπίδραση των Συστημάτων Μεταφοράς
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και Δικτύων Διανομής, η ευρύτερη δυνατότητα εποπτείας από τον Διαχειριστή
του ενός Δικτύου στο γειτονικό Δίκτυο αρμοδιότητας του έτερου Διαχειριστή,
μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια του Συστήματος μέσω, είτε της ανάλυσης της
ασφάλειας του Συστήματος, έχοντας λάβει υπόψη τα δεδομένα (data) που θα παρέχονται από το Δίκτυο Διανομής, είτε της από κοινού (TSO – DSO) ανάλυσης
της ασφάλειας το Συστήματος. Η διαχείριση της συμφόρησης μπορεί επίσης να
διευκολυνθεί μέσω του ενεργού ελέγχου της ισχύος, αφενός των μονάδων παραγωγής και αφετέρου της ζήτησης σε επίπεδο διανομής, εξασφαλίζοντας την εν
γένει ασφάλεια του Συστήματος.

αχειριστών, δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς. Με γνώμονα τις προϋποθέσεις
που τίθενται στους Κώδικες Δικτύου (Network Codes), η ανταλλαγή δεδομένων
θα καλύπτει κυρίως δεδομένα σε πραγματικό χρόνο (real time data), δεδομένα
σχετικά με τα προγράμματα και τις προβλέψεις (scheduled and forecast data),
καθώς και στοιχεία σχετικά με τη δομή του Δικτύου (structural data) (για παράδειγμα, δεδομένα σχετικά με το γειτονικό Δίκτυο και τους χρήστες του). Είναι,

ii) Συντονισμένη χρήση των διαθέσιμων πόρων στην πλευρά της προσφοράς και στην πλευρά της ζήτησης

όμως, ήδη σαφές ότι η ανταλλαγή δεδομένων θα πρέπει να είναι πιο λεπτομερής

Όταν οι ΤSOs και DSOs λαμβάνουν αποφάσεις για τη χρήση των διαθέσιμων

εκτελούνται από το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς μπορεί να επηρεάσουν

πόρων, θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειες των αποφάσεων

άμεσα τις δραστηριότητες λειτουργίας και τον προγραμματισμό του Διαχειριστή

αυτών στο Δίκτυο Διανομής ή στο Σύστημα Μεταφοράς αντίστοιχα, καθώς επί-

του Δικτύου Διανομής και αντίστροφα, ενώ, σε άλλες πιο απομακρυσμένες πε-

σης και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή πρόκλησης

ριοχές, ο βαθμός της ανταλλαγής δεδομένων μπορεί να περιορίζεται σημαντικά

προβλημάτων (μικρών ή μεγάλων) από το Σύστημα στο Δίκτυο και αντίστροφα.

ή και η ανταλλαγή να είναι ανύπαρκτη. Η ανταλλαγή δεδομένων μπορεί να είναι

Περαιτέρω, η συνεργασία τους πρέπει να είναι τόσο στενή ώστε να εξασφαλίζουν

ευαίσθητη και από πλευράς χρόνου, καθότι μπορεί να αφορά δεδομένα που ανα-

τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων για χρήση από τον έτερο Διαχειριστή σε

φέρονται σε πραγματικό χρόνο και σε λειτουργίες εξισορρόπησης και θα πρέπει

περίπτωση που κάτι τέτοιο καταστεί απαραίτητο. Επιπλέον, η συντονισμένη χρή-

πάντα να γίνεται με διαφανή τρόπο, τηρώντας τους κανόνες του ανταγωνισμού

ση των πόρων από την πλευρά της προσφοράς και από την πλευρά της ζήτησης

και της εχεμύθειας. Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορεί, επίσης, να χρησιμο-

είναι βέβαιον ότι θα οδηγήσει στην πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των

ποιηθούν ως εργαλείο για να επιτρέψουν στους καταναλωτές να συμμετέχουν

κατανεμόμενων μονάδων παραγωγής και κυρίως των κατανεμόμενων ανανεώ-

πιο ενεργά στην αγορά ενέργειας, για παράδειγμα να τους επιτρέπουν την εύκολη

σιμων πηγών ενέργειας που συνδέονται με το Δίκτυο Διανομής, καθώς και της

εναλλαγή των προμηθευτών τους.

ανταπόκρισης από την πλευρά της ζήτησης.

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι οι ΤSOs και DSOs έχουν ήδη αρχίσει να συνεργά-

(iii) Αλληλεπίδραση στον Σχεδιασμό

και εντατική για τις περιοχές κοντά στα όρια μεταξύ των Συστημάτων Μεταφοράς
και των Δικτύων Διανομής, δεδομένου ότι, λόγω της εγγύτητας, οι ενέργειες που

ζονται στενά με σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπιση των επερχόμενων προκλήσεων. Από το 2015, οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις Διαχειριστών έχουν εγκαινιάσει κοινή
πλατφόρμα συνεργασίας και παράλληλα, με κοινές συναντήσεις και ομάδες ερ-

Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των ΤSOs και DSOs μπορεί να είναι ευερ-

γασίας, συνεργάζονται για την αντιμετώπιση των ζητημάτων σχετικά με τη δι-

γετικός και για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του δικτύου. Από τη μία πλευρά,

αχείριση των προς ανταλλαγή δεδομένων και την εξεύρεση των κατάλληλων

οι DSOs μπορούν να προσφέρουν την εμπειρία και τις γνώσεις τους σχετικά με

εργαλείων και υποδομών για την αποθήκευσή τους. Είναι αυτονόητο ότι οι σχε-

τις τάσεις της ζήτησης και παραγωγής στην περιοχή ελέγχου τους, ενώ, από την

τικοί Κώδικες Δικτύου διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στο υπό εξέλιξη έργο. Η

άλλη πλευρά, η συντονισμένη αξιολόγηση της δυναμικότητας σύνδεσης νέων

επιτυχής συνεργασία των ΤSOs και DSOs θα παράσχει περαιτέρω κίνητρα για

μονάδων και της αμοιβαίας επίδρασης της πιθανής ανάπτυξης των Δικτυών Με-

την κατασκευή κατανεμόμενων μονάδων παραγωγής ενέργειας στο επίπεδο του

ταφοράς και Διανομής λόγω των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ τους, μπορεί να οδη-

Δικτύου Διανομής και την ενεργοποίηση της ανταπόκρισης από την πλευρά της

γήσει σε πιο αποτελεσματικό σχεδιασμό του Δικτύου και στην ανάπτυξη οικονο-

ζήτησης (Demand Side Response) και θα επιτρέψει τον αποτελεσματικό σχεδια-

μικά αποδοτικών επενδύσεων, με στόχο την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής

σμό των επενδύσεων και τη μακροχρόνια χρήση των διαθέσιμων πόρων, προς

εκμετάλλευσης των διαθέσιμων πόρων για τα Ενεργειακά Δίκτυα.

όφελος των καταναλωτών, οι οποίοι θα απολαμβάνουν υψηλή ποιότητα παρεχό-

(iv) Η ανταλλαγή δεδομένων

μενων υπηρεσιών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, είναι αναγκαία η ανταλλαγή λεπτομερών
δεδομένων μεταξύ των ΤSOs και DSOs. Προς το παρόν, η φύση και το εύρος των
προς ανταλλαγή δεδομένων, με σκοπό την εκπλήρωση των καθηκόντων των Δι-
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Στη νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουμε ανταποκριθεί και
υποβάλλει 2 Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τα έργα της ΔΝΕΜ:
Σύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό διασυνδεμένο Σύστημα Μεταφοράς
(αφορά στην ολοκλήρωση της Α΄ ΦΑΣΗΣ του έργου που αναμένεται εντός του 2017)

ΕΙΡΗΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ

Της

Εναέρια ΓΜ 400 kV ΚΥΤ Λαγκαδά – ΚΥΤ Φιλίππων

Το κλείσιμο της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013 βρίσκει την εταιρεία μας με 6 ολοκληρωμένα έργα - πέντε (5) της
Δ/νσης Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) και ένα (1) της Δ/νσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς - για τα οποία ο ΑΔΜΗΕ
έλαβε συγχρηματοδότηση και υπέβαλλε τις σχετικές Εκθέσεις Ολοκλήρωσης Πράξεων Κρατικής Ενίσχυσης στο Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως Δικαιούχος.

και συνεχίζουμε…..

Πρόκειται για τα έργα της ΔΝΕΜ:
Σύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό διασυνδεμένο Σύστημα Μεταφοράς (πρόκειται για τμηματοποιημένο έργο, το 1ο
στάδιο της Α΄ ΦΑΣΗΣ του οποίου ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2015)
Υπoγειοποίηση τμήματος εναέριας Γραμμής Μεταφοράς (ΓΜ) 150 kV Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αγ. Στεφάνου –
Υποσταθμός (Υ/Σ) Νέας Χαλκηδόνας

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπόγεια ΓΜ 150 kV για τη διασύνδεση των Υ/Σ Θεσσαλονίκη Χ (Φοίνικας) - Θεσσαλονίκη ΙV (Νέα Ελβετία)
ΚΥΤ Νέας Σάντας
ΚΥΤ Μεγαλόπολης
και το έργο της ΔΣΣΜ:
Μετρήσεις ενέργειας στο Σύστημα Μεταφοράς.

Πινακίδα που έχει
αναρτηθεί στο χώρο
του έργου στο πλαίσιο
των υποχρεώσεων
δημοσιότητας

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Πινακίδα που αναρτήθηκε στο χώρο του GIS Μυκόνου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου
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Τα αποτελέσματα των εξετάσεων καταγράφονται στους ατομικούς φακέλους επαγγελματικού κινδύνου των εργαζομένων, που τηρεί , σύμφωνα με την νομοθεσία, ο Ιατρός Εργασίας
(Ι.Ε.) και οδηγούν :
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α) Στην έκδοση από τον Ι.Ε. προς τον εργοδότη, Βεβαίωσης Καταλληλότητας προς εργασία,
με στόχο την προσαρμογή ουσιαστικά της εργασίας στον άνθρωπο και το ταίριασμα κάθε
εργαζομένου στην κατάλληλη θέση.
Η Βεβαίωση Καταλληλότητας προς Εργασία αποτελεί συμβουλευτική γνωμοδότηση προς
τον εργοδότη σχετικά με την ικανότητα του εργαζόμενου για τη συγκεκριμένη εργασία-απασχόληση, χωρίς να αναφέρει στοιχεία ή άλλης φύσης λεπτομέρειες αναφορικά στην υγεία
του μισθωτού.
β) Σε ανώνυμο συλλογικό υλικό μελέτης για την εκτίμηση της επικινδυνότητας των χώρων
εργασίας και των μέτρων προστασίας που πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών.
Τα ατομικά αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων γνωστοποιούνται από τον Ιατρό Εργασίας στον εργαζόμενο προσωπικά, διαφυλάσσοντας το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου.

Tης
Φλώρας
Παπαδέδε

Η προστασία της υγείας των εργαζομένων αποτελεί όχι μόνο το ύψιστο δικαίωμα των εργαζομένων, αλλά και ένα ουσιαστικό και απαραίτητο στοιχείο μιας δίκαιης κοινωνικής και εργασιακής πολιτικής.
Ο εργαζόμενος στο εργασιακό περιβάλλον δέχεται καθημερινά ποικίλες επιδράσεις με σοβαρές και αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία
του, οι οποίες εκδηλώνονται είτε με τη μορφή της επαγγελματικής
ασθένειας, είτε με τη μορφή του εργατικού ατυχήματος, είτε με μια
πρόωρη φθορά της υγείας του.
Η προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας αποτέλεσε βασική διεκδίκηση των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών τους ενώσεων
για πάνω από 50 χρόνια. Η Ελληνική Πολιτεία αναγνώρισε το δικαίωμα αυτό το 1985 (Ν. 1568), θεσπίζοντας τους θεσμούς του Τεχνικού Ασφάλειας και του Ιατρού Εργασίας στους χώρους εργασίας.
Το δικαίωμα στην Υγεία και στην Ασφάλεια στην Εργασία εμπλουτίστηκε και ενισχύθηκε μέσα από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, φτάνοντας στον Νόμο 3850/2010 «Κώδικας Νόμων για την Υγεία και την
Ασφάλεια των Εργαζομένων».
Μια από τις βασικότερες θεσμικές υποχρεώσεις του εργοδότη, εν
προκειμένω της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., και από τις ουσιαστικότερες διαδικασίες προαγωγής της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία,
αποτελεί η διενέργεια του Περιοδικού Προληπτικού Ελέγχου Επαγγελματικής Υγείας των εργαζομένων, δηλαδή η διεξαγωγή εξειδικευμένων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε κάθε εργαζόμενο,
ανάλογα με το είδος της εργασίας του και τους παράγοντες στους
οποίους εκτίθεται κατά την εκτέλεσή της.
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Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προχωρώντας σε Συμβόλαιο Ομαδικής Ασφάλισης του προσωπικού της
για «Παροχή Υπηρεσιών Προληπτικού Ελέγχου και Κάλυψη Ατυχημάτων» με τον ανάδοχο
GROUPAMA, ξεκινά τη διεξαγωγή του Περιοδικού Προληπτικού Ελέγχου Επαγγελματικής
Υγείας για όλους τους εργαζόμενους στην Εταιρεία από 5.12.2016.
Οι προληπτικές εξετάσεις που περιλαμβάνει ο Περιοδικός Προληπτικός Έλεγχος Επαγγελματικής Υγείας είναι εξειδικευμένες ανά ομάδα εργαζομένων με βάση τους συντελεστές
κινδύνου και τους βλαπτικούς παράγοντες στους οποίους εκτίθενται στους χώρους εργασίας και θα διενεργούνται σε ιατρο-διαγνωστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, όσο το δυνατόν
πλησίον του τόπου εργασίας ή/και κατοικίας των μισθωτών.
Στόχος του Περιοδικού Προληπτικού Ελέγχου Επαγγελματικής Υγείας αποτελεί η πρόληψη ή και η έγκαιρη διάγνωση ζητημάτων υγείας που συνδέονται ή επηρεάζονται από την
εργασία.
Η εμπειρία από τη διεξαγωγή Περιοδικού Προληπτικού Ελέγχου Επαγγελματικής Υγείας
δείχνει ότι διαγνώστηκαν και αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα προβλήματα, εξετάστηκε η συμβατότητα της θέσης εργασίας και λήφθηκαν μέτρα προς όφελος των εργαζομένων.
Ακόμα και σε ζητήματα κοινών νόσων, η συμμετοχή στον Περιοδικό Προληπτικό Έλεγχο
Επαγγελματικής Υγείας συνέβαλε ουσιαστικά στον εντοπισμό και στην έγκαιρη αντιμετώπισή τους.
Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία είναι δικαίωμά μας. Δικαίωμα που πάλεψαν για να
κατακτηθεί και να κατοχυρωθεί πολλές γενιές εργαζομένων και πριν από εμάς.
Η Υγεία μας και η Ασφάλειά μας στην Εργασία είναι υποχρέωσή μας. Υποχρέωση απέναντι
στη ζωή, στον εαυτό μας, στις οικογένειές μας.
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Παρεκκλήσια
του ΑΔΜΗΕ
Του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΑΤΣΕΝΟΥ

Ευχαριστούμε τον κ. Θ. Κάτσενο, Α’ Αντιπρόεδρο του ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, Μελετητή Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Εκπαίδευσης / ΔΕΗ Α.Ε., για
το παρόν άρθρο του, το οποίο αποτελεί τμήμα της μελέτης που έχει εκπονήσει για τα παρεκκλήσια που έχουν ανεγερθεί μέσα σε εγκαταστάσεις
του Ομίλου ΔΕΗ.
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Εισόδια Θεοτόκου
(ΔΣΣΜ- Ρούφ)
Στην έδρα της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς στο Ρούφ επί της οδού Αγ.
Άννης 70 στο Αιγάλεω, υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι, το οποίο είναι προκατασκευασμένο και
γιορτάζει στις 21 Νοεμβρίου στα Εισόδια της Θεοτόκου.
Κατά την ημέρα εκείνη κάθε χρόνο γίνεται λειτουργία με την παρουσία του προσωπικού της
Υπηρεσίας όπου και μνημονεύονται οι μη εν ζωή ευρισκόμενοι συνάδελφοι από το Ρούφ.
Ο περιβάλλων της εκκλησίας χώρος είναι διαμορφωμένος με δέντρα και πράσινο.
Η αγορά της εκκλησίας αυτής ήταν αποτέλεσμα ατομικής πρωτοβουλίας του συναδέλφου
Ηλία Ζ. Μπίσαλα, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Για την ευόδωση της πρωτοβουλίας
αυτής καθοριστική υπήρξε η ανταπόκριση της τότε ιεραρχίας του Ρούφ, με τη βοήθεια της
οποίας εξασφαλίστηκε το απαραίτητο για την αγορά ποσόν και διετέθη ο αναγκαίος χώρος.
Το παρεκκλήσι τοποθετήθηκε το 2001 και τα Θυρανοίξιά του και η πρώτη θεία λειτουργία
έγιναν στην εορτή του το Νοέμβριο του ιδίου έτους. Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του είναι Περίκεντρος.
Για την αγιογράφηση της εκκλησίας έγινε έρανος μεταξύ των συναδέλφων και η προσπάθεια
ενισχύθηκε και από την τότε υπηρεσιακή ιεραρχία. Αγιογραφήθηκε από το Δ. Ευαγγέλου.
Πρέπει να επισημανθεί ότι το βαθύτερο κίνητρο που ώθησε τον προαναφερθέντα συνάδελφο
στην ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η απώλεια δύο συναδέλφων, του Γιάννη Βασιλείου και του Γιώργου Κολιάτσου.

Στη σημερινή εποχή η συγγραφή ενός άρθρου με αναφορά τα παρεκκλήσια του
ΑΔΜΗΕ αποκαλύπτει την ευσέβεια, ευλάβεια και την πίστη του προσωπικού όπου
θέλησε να συνδέσει τον τόπο εργασίας του με έναν Ιερό Ναό .
Τα παρεκκλήσια του ΑΔΜΗΕ λειτουργούνται μόνο στη εορτή του τιμώμενου
Αγίου. Αφορμή για την ανέγερσή τους ήταν σε αρκετές περιπτώσεις τα ατυχήματα
συναδέλφων που υπηρετούσαν στις Μονάδες της Επιχείρησης ή η θεραπεία των
εκκλησιαστικών αναγκών των εργαζόμενων. Παράλληλα, η ύπαρξή τους έδωσε
τη δυνατότητα εκκλησιασμού και προσευχής στους εργαζόμενους που είχαν την
ανάγκη να παρευρεθούν σε λειτουργίες κατά τις ημέρες εορτών, αργιών και
Κυριακών ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να δουλέψουν τη βάρδια τους.
Τα Παρεκκλήσια ανεγέρθηκαν με δαπάνες της ΔΕΗ και πολλή προσωπική εργασία συναδέλφων που θυσιάζοντας χρόνο και κόπο, οικιοθελώς και αφιλοκερδώς, συνέβαλαν στην υλοποίησή τους, σε όλα τα στάδια των εργασιών.
Χρονολογούνται στην εποχή μας, 20ο και 21ο αιώνα, και ο αρχιτεκτονικός ρυθμός τους είναι Βυζαντινός ή Βασιλικής ή Περίκεντρος .
Ακολουθεί στην συνέχεια η παράθεση των Ναών, ο τόπος εύρεσής τους κι ένα
μικρό ιστορικό ανέγερσης για τον καθένα χωριστά.
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Άγιοι Ανάργυροι
(ΔΣΣΜ-ΠΤΔΜ, Καρδιά)

Άγιος Νικόλαος
(ΔΣΣΜ-ΠΤΚΕ, Λάρισα)

Αφορμή για τη θεμελίωση του ναού αποτέλεσε το αναπάντεχο και τραγικό γεγονός της
απώλειας του συναδέλφου Νίκου Κωνσταντόπουλου, εν ώρα υπηρεσίας. Η αγιογράφηση
του ναού έγινε από τον εναερίτη συνάδελφο Χάρη Τσελεπή, με χορηγίες των συναδέλφων, και με ειδικές τιμές στον συγκεκριμένο αγιογράφο. Η ανέγερση του ναού έγινε με
δαπάνες της Υπηρεσίας. Τα Θυρανοίξια του ιερού ναού τελέστηκαν στις 11 Νοεμβρίου
2009. Ο Ιερός ναός των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού είναι Βυζαντινού ρυθμού
-Σταυροειδούς με τρούλο, βρίσκεται σε ιδιόκτητο χώρο του ΑΔΜΗΕ, στην έδρα του Περιφερειακού Τομέα Δυτικής Μακεδονίας (ΚΥΤ Καρδιάς). Λειτουργεί ως παρεκκλήσιο της
Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης και εορτάζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους.

«Είναι ένας μικρός και ταπεινός χώρος ,οίκος του Θεού, που δεν έχει διακόπτες και μετασχηματιστές ισχύος ούτε ηλεκτρονόμους προστασίας παρά μόνον λίγες γαλήνιες φιγούρες αγίων και την φλόγα των κεριών. Έχει όμως πολύ μεγαλύτερη δύναμη και σημασία
από όλα τα μεγαβάτ που περνάνε από τον υποσταθμό μας. Σ’ αυτή την δύναμη του Θεού
προσευχόμαστε για την υγεία και ευημερία της οικογένειας του ΑΔΜΗΕ και του κόσμου
όλου».Τα λόγια αυτά μας κατέθεσε συνάδελφος από τον Περιφερειακό Τομέα Κεντρικής
Ελλάδας. Το Παρεκκλήσι κατασκευάστηκε το 2010 και τα Θυρανοίξιά του έγιναν το 2011.
Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του είναι Βασιλικής και αγιογραφήθηκε από τους Β. και Δ. Τζιμούλη. Εορτάζει κάθε χρόνο στη μνήμη του Αγίου Νικολάου στις 6 Δεκεμβρίου και λειτουργεί ως παρεκκλήσιο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
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Όλοι οι παραπάνω Ιεροί Ναοί βρίσκονται δίπλα στους πυλώνες των γραμμών Μεταφοράς
και θα κλείσω με την ευχή ο Θεός να προστατεύει όλους τους εργαζόμενους στο δύσκολο
έργο τους.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους συναδέλφους/-σες κ.κ. Αγγελική Αλεξοπούλου, Αικατερίνη Συγγελάκη, Χρήστο Ζαχαρόπουλο, Θωμά Αλεξιάδη και Κωνσταντίνο
Κουβάτη για τις πληροφορίες που μας έδωσαν και τις φωτογραφίες που πρόθυμα μας
παραχώρησαν.
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Χτίζοντας
ένα
Περιβάλλον
Διαρκούς
Βελτίωσης
στον
Υποτομέα
Χημείου

Των
ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΝΙΑΤΗ,
και
ΕΛΕΝΗΣ
ΓΑΡΓΑΛΙΩΝΗ
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50 Χρόνια Στήριξης
των Εργασιών Συντήρησης του Συστήματος
Μεταφοράς

χία τις διαδικασίες για την:
υιοθέτηση και εγκατάσταση ενός αποτελεσματικού
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) , σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008, το
οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες
που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όχι μόνο για τις ανάγκες της
Επιχείρησης, αλλά και την ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών του.

O Υποτομέας (Υ/Τ) Χημείου του Τομέα Εργαστηρίων & Συνεργείων της Διεύθυνσης Συντήρησης
Συστήματος Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ, λειτουργεί
εδώ και 50 περίπου χρόνια πραγματοποιώντας
πλήθος δοκιμών σε δείγματα μονωτικών λαδιών
μετασχηματιστών και καλωδίων. Βρίσκεται στις
εγκαταστάσεις της ΔΣΣΜ στην οδό Αγίας ‘Άννας
70, στο Αιγάλεω. Το προσωπικό διαθέτει εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις
καθώς και μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο του
Χημείου. Το αντικείμενο του Χημείου είναι φυσικές, χημικές και ηλεκτρικές αναλύσεις σε δείγματα
ηλεκτρομονωτικών λαδιών.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου αναδιαρθρώθηκαν
οι διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας του Υ/Τ ως προς:
- Την διαχείριση και διακρίβωση εξοπλισμού
- Την εκπαίδευση και διαχείριση προσωπικού
- Τον έλεγχο εγγράφων και δεδομένων
- Την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια
- Την κατάρτιση διοικητικών στόχων και ελέγχου
- Την εξυπηρέτηση πελατών
- Την εξασφάλιση διαρκούς βελτίωσης ποιότητας παροχής υπηρεσιών

Πιο συγκεκριμένα, οι φυσικές αναλύσεις περιλαμβάνουν τη μέτρηση του χρώματος, της διεπιφανειακής τάσης, του ιξώδους, της πυκνότητας, του
σημείου ανάφλεξης και του σημείου ροής.
Στις ηλεκτρικές μετρήσεις περιλαμβάνονται η μέτρηση της διηλεκτρικής αντοχής, της εφαπτομένης
δέλτα (tanδ), της ειδικής αντίστασης και της ειδικής
αγωγιμότητας σε δείγματα μονωτικών λαδιών.
Στις χημικές μετρήσεις περιλαμβάνονται η μέτρηση της υγρασίας, της οξύτητας, του διαβρωτικού
θείου, της ύπαρξης PCB’s, της σταθερότητας στην
οξείδωση με τη μέτρηση ολικής οξύτητας και λάσπης, του φάσματος με FT-IR, της ύπαρξης αντιοξειδωτικών πρόσθετων (DBP, DBPC), η αεριοχρωματογραφική ανάλυση και η εύρεση φουρανικών
ενώσεων στο λάδι του μετασχηματιστή.
Οι παραπάνω μετρήσεις οδηγούν σε χρήσιμα
συμπεράσματα για την ποιότητα του λαδιού,
τόσο του καινούργιου όσο και του μεταχειρισμένου ως προς τις ηλεκτρομονωτικές του ιδιότητες και αποτελούν ένα από τα πιο διαδεδομένα διαγνωστικά εργαλεία για την ανίχνευση
σφαλμάτων σε ηλεκτρικές μηχανές, καθώς η
έγκαιρη ανίχνευση ενός σφάλματος, στο αρχικό
στάδιο ανάπτυξής του, συμβάλλει καταλυτικά
στην προληπτική διαχείριση και συντήρηση του
εξοπλισμού του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Ο Υ/Τ Χημείου του ΤΕΣ, αξιοποιώντας την εμπειρία
χρόνων στο αντικείμενο, στηριζόμενος στην πλούσια βάση δεδομένων του, με ιστορικό χιλιάδων
αναλύσεων σε μονωτικά λάδια μετασχηματιστών,
και στοχεύοντας στην εξέλιξη των παρεχόμενων
υπηρεσιών, ξεκίνησε και ολοκλήρωσε με επιτυ-
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Μέσα από την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης
ποιότητας δόθηκε έμφαση στη σπουδαιότητα:
α) της κατανόησης και της ικανοποίησης
των απαιτήσεων
β) της εξέτασης των διεργασιών με όρους
προστιθέμενης αξίας
γ) της επίδοσης των διεργασιών και της
αποτελεσματικότητάς τους και
δ) της συνεχούς βελτίωσης των διεργασιών,
βάσει αντικειμενικών μετρήσεων.
Ειδικά, με την κατάλληλη εφαρμογή του ΙSΟ
9001:2008, ο Υ/Τ Χημείου στοχεύει να αποκομίσει
οφέλη όπως:
• Μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα
• Βελτιωμένη παραγωγικότητα/αποδοτικότητα
• Μειωμένες δαπάνες
• Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών / προϊόντων
• Ικανοποιημένους πελάτες
Εκτός από την υιοθέτηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο
ISO 9001:2008, ο Υποτομέας Χημείου, εφαρμόζει τις
αρχές του προτύπου ISO 17025 και διασφαλίζει πως
κάθε εργαζόμενος είναι ενήμερος για την απαίτηση
εφαρμογής του τεκμηριωμένου ΣΔΠ ώστε να εξασφαλίσει την αξιοπιστία των μετρήσεων.

Η Αναπληρώτρια Υποτομεάρχης του Υποτομέα Χημείου , Ελένη Γαργαλιώνη
και ο κ Νικόλαος Σταμούλης στο εργαστήριο του Υ/Τ Χημείου.

Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο Υ/Τ Χημείου
του Τομέα Συνεργείων & Εργαστηρίων της ΔΣΣΜ,
θα συνεχίσει να καλύπτει με αποτελεσματικό τρόπο τις ανάγκες για έγκυρα και έγκαιρα διαγνωστικά
συμπεράσματα για την λειτουργική κατάσταση του
εξοπλισμού Υψηλής Τάσης (Μετασχηματιστές, Αυτομετασχηματιστές, Αυτεπαγωγές κ.α.), αλλά και
την πρόληψη από ενδεχόμενες άσχημες συνέπειες,
ικανοποιώντας στο ακέραιο και με συνέπεια τόσο τις
απαιτήσεις της Εταιρείας, όσο και των εξωτερικών
συνεργατών που μας εμπιστεύονται.
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Όπως όλοι γνωρίζετε από το προηγούμενο τεύχος του «Ενεργών», ο ΑΔΜΗΕ,
στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αναλαμβάνει,
φροντίζει διαρκώς να υποστηρίζει και να ενισχύει τις πλέον ευάλωτες και
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ενώ ταυτόχρονα επιχορηγεί επιστημονικές και
ερευνητικές δράσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και
την καινοτομία.

ενεργών
για τον
Άνθρωπο,
την Κοινωνία,
το Περιβάλλον

Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης συνέχεια…
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Η οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» συνεχίστηκε
και για το νέο σχολικό έτος 2016-2017. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω
της Εθνικής Τράπεζας, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών προεπιλεγμένων
δημοτικών σχολείων σε περιοχές της χώρας, οι οποίες έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση και εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας και φτώχειας.
Επίσης, δόθηκε οικονομική ενίσχυση στον Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευμένων Καρδιάς - Πνευμόνων «η Σκυτάλη», προκείμενου να καλυφθεί
το ασφαλιστικό πρόγραμμα των μελών του που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς ή πνεύμονα και αδυνατούν να πληρώσουν τα ασφάλιστρά
τους λόγω οικονομικής δυσπραγίας.
Πέρα όμως από τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, η εταιρεία υποστηρίζει και επιστημονικές δράσεις, στο πλαίσιο της διασύνδεσής
της με εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλους φορείς, που το έργο τους (ερευνητικό, μελετητικό κλπ) συμβάλλει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, προάγει την
έρευνα και καινοτομία και προβάλει τη χώρα μας στο εξωτερικό.
Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η οικονομική ενίσχυση του ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου Οχημάτων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που ασχολείται με την κατασκευή ενός καινοτόμου μονοθέσιου αυτοκινήτου τύπου φόρμουλα, προκειμένου να αγοραστεί ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός, για τη συμμετοχή του σε διεθνή
διαγωνισμό Formula Student.
Ο ΑΔΜΗΕ συνεχίζει να στηρίζει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη και παράλληλα
ενθαρρύνει δράσεις προόδου και ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας, θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο, εκπληρώνει την
κοινωφελή αποστολή του απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
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Πυλώνες
σε απόσυρση
μετατρέπονται
σε παρατηρητήρια
Θα μπορούσαν παλαιοί πυλώνες να χρησιμοποιηθούν για δημόσια χρήση;
Η απάντηση βρίσκεται στην σχεδίαση πρωτότυπων σπειροειδών πύργων
σε ένα μοναδικό Πάρκο.

Της ΣΟΦΙΑΣ
ΦΛΑΜΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ
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Πυλώνες
σε απόσυρση
μετατρέπονται
σε παρατηρητήρια

Η Σουηδική εταιρεία ΑΒΑ ανέλαβε να
εκπλήξει τους επισκέπτες του Norra Djurg¹rden, Εθνικού Πάρκου της
Στοκχόλμης, μετατρέποντας δύο από τους
δώδεκα μη χρησιμοποιούμενους πυλώνες
του σε παρατηρητήρια.
Το αποτέλεσμα είναι μια μοναδική εμπειρία. Ο
επισκέπτης θα έχει την δυνατότητα να ανέβει
στο ψηλότερο σημείο και να απολαύσει την
πανοραμική θέα από το Πάρκο μέχρι την πόλη
της Σοκχόλμης, ανακαλύπτοντας μια νέα

αστάθεια στην κατασκευή. Εξάλλου το υλικό που θα

συναρπαστική οπτική γωνιά της περιοχής

προστεθεί στο νέο σχέδιο θα είναι το ξύλο το οποίο

ενώ παράλληλα θα μπορεί να απολαύσει

δεν επιβαρύνει την κατασκευή. Το κίτρινο χρώμα

το κολατσιό του σε ειδικά διαμορφωμένο

στην βαφή θα δημιουργήσει πρωτότυπη αντίθεση

επίπεδο στη βάση του Πυλώνα – Πύργου.

στο άχρωμο φόντο του περιβάλλοντος.

Η αρχική σχεδίαση του Πύργου να συγκρατεί

Μια χαμηλότερη εξέδρα στην περίμετρο του Πύργου

καλώδια υψηλής τάσης, τον καθιστά

εξυπηρετεί στην δημιουργία πωλητηρίου στο οποίο

αρχιτεκτονικά σταθερό έτσι ώστε η προσθήκη

θα πωλούνται τρόφιμα και ποτά για τους “picnick-

σκάλας και εξέδρας να μην προκαλεί

ers” κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Παράλληλα,
η ύπαρξη ειδικού φωτισμού θα βοηθήσει τους
επισκέπτες να χρησιμοποιούν το παρατηρητήριο και
τις βραδινές ώρες.
Τέλος, κύριο μέλημα της Σουηδικής εταιρείας
Λεπτομέρεια της αρχιτεκτονικής σχεδίασης

αποτελεί η εύρεση χρηματοδότησης που θα στηρίξει
την υλοποίηση του έργου και θα προσφέρει
οικονομικότερη εναλλακτική λύση από την
καταστροφή και απόσυρση των πυλώνων.
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Συνάντηση της
Επιτροπής
Έρευνας,
Ανάπτυξης
& Καινοτομίας
του ENTSO-E
στην Ελλάδα
Του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΙΚΑΙΑΚΟΥ

Στις 7 και 8 Ιουνίου 2016 διοργανώθηκε από τον ΑΔΜΗΕ, για πρώτη φορά στην
Ελλάδα, η συνάντηση της Επιτροπής του ENTSO-E για την Έρευνα, την Ανάπτυξη
και την Καινοτομία (Research Development & Innovation Committee - RDIC), στην
οποία μετείχαν περίπου σαράντα (40) στελέχη των TSOs – μελών του ENTSO-E.
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Την πρώτη μέρα πραγματοποιήθηκε το
RDIC Strategy Workshop, το οποίο ξεκίνησε ως μία πρωτοβουλία της Επιτροπής
προκειμένου να ενισχύσει τη συνεργασία
μεταξύ των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς σε θέματα Καινοτομίας στα Συστήματα Μεταφοράς (Inter-TSO cooperation).
Εκτός από συζήτηση για τη στρατηγική που
θα ακολουθηθεί από τον ENTSO-E αναφορικά με την Έρευνα, την Ανάπτυξη και την
Καινοτομία και την παρουσίαση των υπό
εξέλιξη έργων, στην Επιτροπή παρουσιάσθηκαν επίσης οι δυνατότητες σύνδεσης
των θεματικών ενοτήτων που αποτελούν
πεδία ερεύνης για τους TSOs, με τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ calls του H2020.
Το έργο αυτό είχε ανατεθεί στο Working
Group R&D Planning του ENTSO-E και παρουσιάσθηκε στην Επιτροπή από εκπρόσωπο της ΔΕΤΑ, που μετέχει ως μέλος στο εν
λόγω Working Group.
Σημειώνεται πως στο πλαίσιο αυτό ο
ΑΔΜΗΕ, μέσω της ΔΕΤΑ, συμμετέχει ήδη
σε προγράμματα του H2020, ενώ προτίθεται να συμμετάσχει και στο LCE04 call, του
ίδιου προγράμματος, με χρονικό ορίζοντα
τον Φεβρουάριο του 2017.
Τη δεύτερη μέρα, οι εργασίες της Επιτροπής
επικεντρώθηκαν στην έγκριση του Οδικού
Χάρτη για τα θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης στα Συστήματα Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας για την δεκαετία 2017-2026
(Research & Innovation Roadmap 20172026), ο οποίος επίσης παρουσιάσθηκε
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στην Επιτροπή από το WG R&D Planning,
στο οποίο είχε ανατεθεί και η συγγραφή.
Συζητήθηκαν επίσης θέματα κανονισμών,
αναθέσεις εργασιών στα Working Groups
που τελούν υπό την εποπτεία της RDIC, καθώς και θέματα σχετικά με τους στόχους,
τον προγραμματισμό των εργασιών και τον
προϋπολογισμό της Επιτροπής για το 2017.
Στις 8 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε επίσης
η συνάντηση του Working Group R&D
Planning, όπου οριστικοποιήθηκε η τελική
μορφή του R&I Roadmap 2017-2026 μετά
την ενσωμάτωση των τελικών σχολίων
από το RDIC.
Στο πλαίσιο της φιλοξενίας των μελών της
Επιτροπής, διοργανώθηκε, το απόγευμα
της 7ης Ιουνίου, ξενάγηση στο Μουσείο
της Ακρόπολης, την οποία όλοι οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον, δηλώνοντας εντυπωσιασμένοι
τόσο από τα εκθέματα όσο και το ίδιο το
Μουσείο, ενώ το ίδιο βράδυ ο ΑΔΜΗΕ
παρέθεσε δείπνο στα μέλη της Επιτροπής
RDIC και του WG R&D Planning, το οποίο
τίμησαν με την παρουσία τους ο Διευθύνων
Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Ι. Μπλάνας και το
μέλος της συμβουλευτικής επιστημονικής
επιτροπής σε θέματα Έρευνας & Τεχνολογίας, Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβειου
Πολυτεχνείου, κ. E. Διαλυνάς.

Πρώτος
ο ΑΔΜΗΕ
στα γήπεδα!

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
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Στο πρωτάθλημα των ανεξάρτητων ομάδων - επιχειρήσεων, όπου
συμμετέχει για 2η χρονιά, η ομάδα μας βρίσκεται στην πρώτη
θέση με 4 νίκες και 1 ισοπαλία στους 5 πρώτους αγώνες, έχοντας
πετύχει 27 τέρματα και έχοντας δεχθεί 18.
Στη σεζόν 2015 – 2016, που έληξε τον Ιούνιο, η ομάδα του ΑΔΜΗΕ
συμμετείχε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα 8x8, καταλαμβάνοντας την αξιοπρεπέστατη 5η θέση, σε σύνολο 12 ομάδων, και
κατακτώντας το «Κύπελλο Ήθους», καθώς δεν υπήρξε καμία
αποβολή παίκτη.
Με επιμονή και υπομονή, ο προπονητής της ομάδας κ. Ρεσίτης
Παναγιώτης, της Δ/νσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς και
οι συνάδελφοι που μετέχουν στην ομάδα, εντείνουν τις προσπάθειές τους τόσο μέσα όσο και έξω από τα γήπεδα, καθώς στόχος
τους είναι η ομάδα, εκτός από αθλητικές διακρίσεις, να έχει και
κοινωνική προσφορά.
Εμείς με τη σειρά μας τους συγχαίρουμε για τις πρωτοβουλίες που
αναλαμβάνουν και τους ευχόμαστε η, μέχρι τώρα, εξαιρετική πορεία της ομάδας να συνεχιστεί μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος!
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Ο Μαραθώνιος
της Αθήνας,
ο Αυθεντικός
Μαραθώνιος.

Όλα για τον Μαραθώνιο ξεκίνησαν την άνοιξη του 1896,
στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς, όταν αθλητές
από πέντε χώρες παρατάχθηκαν στην αφετηρία, στη γέφυρα
του Μαραθώνα, για να διανύσουν τη χωμάτινη διαδρομή ως
το Παναθηναϊκό Στάδιο. Το νήμα έκοψε πρώτος ο θρυλικός
Σπύρος Λούης, σε μια νίκη που έμεινε στην ιστορία. Σημαντικότατη ήταν η παρουσία του Χαρίλαου Βασιλάκου, ο οποίος
τερμάτισε δεύτερος και μαζί με τον Λούη έγιναν οι δύο πρώτοι Ολυμπιονίκες στην ιστορία του Μαραθωνίου δρόμου.
Από τότε αυτός ο αγώνας των 42.195 μέτρων, όχι απλώς
έγινε θεσμός αλλά απέκτησε εκατομμύρια φίλους σε όλο τον
κόσμο, καθώς συμβολίζει την προσπάθεια του ανθρώπου να
ξεπεράσει τον εαυτό του και να πετύχει το ακατόρθωτο.
Ο Μαραθώνιος της Αθήνας απέκτησε τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα, από το 1983 και μετά, όταν πήρε την ονομασία
«Μαραθώνιος Ειρήνης – Γρηγόρης Λαμπράκης».
Κομβική χρονιά ήταν το 2010 όταν λόγω του παράλληλου
εορτασμού με τα 2.500 χρόνια από τη Μάχη του Μαραθώνα, οι
συμμετοχές στην κλασσική διαδρομή ξεπέρασαν τις 10.000.
Κάθε 2η Κυριακή του Νοεμβρίου, γίνεται στην Αθήνα ένα
από τα μεγαλύτερα, εάν όχι το μεγαλύτερο, σε μέγεθος, κύρος, κοινωνική συμμετοχή, κρατική υποστήριξη και μιντιακή
αποδοχή αθλητικό, πολιτιστικό και τουριστικό γεγονός της
χρονιάς:

ο Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός (ΑΜΑ).

Ο Μαραθώνιος της Αθήνας 2016

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
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Tην Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016 η προσοχή όλων των Αθηναίων, και όχι μόνο, ήταν στραμμένη στο μεγαλύτερο δρομικό
γεγονός της χώρας, τον 34ο Αυθεντικό Μαραθώνιο.
Ο φετινός Μαραθώνιος ήταν επετειακός καθώς συμπληρώθηκαν 120 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή Μαραθωνίου
δρόμου ως αγωνίσματος των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, 34 χρόνια από τον πρώτο αγώνα με τη σημερινή του μορφή, 54 χρόνια από τη δολοφονία του Γρηγόρη
Λαμπράκη, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένος ο αγώνας, ενώ συμπληρώνονται 70 χρόνια από τη θρυλική νίκη του
Στέλιου Κυριακίδη στον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 1946.
Συνολικά φέτος περισσότεροι από 50.000 δρομείς, οι οποίοι
προέρχονται από περισσότερες από 105 χώρες, πήραν μέρος
σε όλους τους αγώνες, δηλαδή στο Μαραθώνιο Δρόμο, στους
Αγώνες Δρόμου 5 και 10 χλμ (20.000), στον απογευματινό
Αγώνα Δρόμου 5χλμ (6.000) και στους μικρότερους Αγώνες
Δρόμου 1.200μ. για Παιδιά και 1.200μ. για αθλητές Special
Olympics Hellas (6.500).
Στη σπουδαία εκδήλωση, με τεράστιο αντίκτυπο όχι μόνο σε
αθλητικό επίπεδο, αλλά σε κοινωνικό και οικονομικό, συμμετείχαν στον Αγώνα Δρόμου των 10 χλμ και οι συνάδελφοι
ερασιτέχνες αθλητές από την ΔΝΕΜ Κώστας Λεονταρίτης
(30407) και Θωμάς Δασκαγιάννης (30401).

Ο Κώστας Λεονταρίτης
και ο Θωμάς Δασκαγιάννης

Αξιέπαινη και σημαντική ήταν η συνδρομή, σαν εθελόντριας, όχι μόνο στον φετινό Μαραθώνιο αλλά και σε διάφορες
άλλες εκδηλώσεις, της συναδέλφου Άσπας Κουλουμπή της
ΔΑΔΥ.

Του ΘΩΜΑ ΔΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ

Ο Κώστας Λεονταρίτης
και ο Θωμάς Δασκαγιάννης
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Η εθελόντρια συνάδελφος Άσπα Κουλουμπή
στον φετινό Μαραθώνιο

H Άσπα Κουλουμπή και o Κώστας
Λεονταρίτης στην εκδήλωση του
Ημιμαραθωνίου 2016
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Ο Μαραθώνιος της Αθήνας,
ο Αυθεντικός Μαραθώνιος.

Οι αθλητές συνάδελφοι
Είναι γνωστό σε πολλούς ότι ο συνάδελφος Μιχάλης Μπαράκος της ΔΣΑΣ, βετεράνος δρομέας μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος
εδώ και χρόνια συμμετέχει σε ανάλογες δρομικές εκδηλώσεις, αυτή την περίοδο βρίσκετε σε αποθεραπεία. Σύντομα όμως θα είναι
μαζί μας στους επόμενους μεγάλους αγώνες.
Υπάρχουν βέβαια και άλλοι συνάδελφοι που παίρνουν μέρος σε διάφορους λαϊκούς αγώνες που γίνονται σε διάφορα μέρη ανά την
χώρα, όπως ο Δημήτρης Προκόβας της ΔΝΕΜ και ο εργαζόμενος στην Υποστήριξη των Κυκλάδων, Βασίλης Μανωλάκος.

8o GREECE
RACE FOR
THE CURE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
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Της ΑΣΠΑΣ
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

Tην Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016 η Αθήνα πλημμύρισε από κόσμο που ενώθηκε με το “ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ” και «έτρεξε στον αγώνα τους ενάντια στον καρκίνο του μαστού».
Το RACE FOR THE CURE, αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του
καρκίνου του μαστού και διοργανώνεται εδώ και 33 χρόνια σε περισσότερες από 140 πόλεις παγκοσμίως, προσελκύοντας περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια συμμετέχοντες και πάνω από 100.000 εθελοντές. Στην Ελλάδα διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο
Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού “ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ” με την έγκριση της Αμερικάνικης Οργάνωσης Susan G. Komen for the
Cure ® και σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων. Τα
καθαρά έσοδα από τον Αγώνα, διατίθενται σε προγράμματα του «Συλλόγου Άλμα Ζωής» για την ψυχοκοινωνική στήριξη των γυναικών με εμπειρία καρκίνου μαστού και την ενημέρωση για πρόληψη και προαγωγή της έγκαιρης διάγνωσης. Το 2009 οι εγγραφές
στον αγώνα του 1ου GREECE RACE FOR THE CURE ήταν 5.067, ενώ το 2015 έφτασαν τις 24.545. To 8o GREECE RACE FOR THE
CURE συγκέντρωσε περισσότερους από 30.845 συμμετέχοντες και 565 Εθελοντές. Είναι πλέον ο 2ος μεγαλύτερος αγώνας σε
συμμετοχές πανελλαδικά μετά τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας!!!

Ο Μιχάλης Μπαράκος σε Αγώνα στο Rotterdam το 2011

Ο Δημήτρης Προκόβας, με φόντο την Ακρόπολη,
στον βραδινό Αγώνα «Acropolis Night Run 2016»

Ο Βασίλης
Μανωλάκος

Κλείνοντας, καλούμε όσους συναδέλφους θα ήθελαν
να συμμετέχουν σε ανάλογες δρομικές εκδηλώσεις, να
οργανωθούν σε ομάδα και να λάβουν μέρος με τα χρώματα
του ΑΔΜΗΕ.
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Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την εκπληκτική, 3 χρόνια τώρα,
ανταπόκρισή τους στο κάλεσμά μου για συμμετοχή και συνδρομή στο “GREECE RACE FOR THE CURE”, αλλά
και τη, χάρη σε αυτούς, ανάδειξή μου ως την εθελόντρια με τις περισσότερες εγγραφές στην ομάδα “Εθελοντές
GREECE RACE FOR THE CURE” με το γνωστό πλέον έπαθλο της “Πορτοκαλόπιτας”, η οποία δυστυχώς φέτος …
ετεμαχίσθη μεταξύ των συνεθελοντών μου και δεν πρόφθασε να μοιρασθεί στους συμμετέχοντες !!!
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