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Αντίστροφη
μέτρηση για τις
διασυνδέσεις
της Κρήτης
Σημαντικές εξελίξεις έχουν σημειωθεί
στην υλοποίηση των δύο εμβληματικών
διασυνδέσεων της Κρήτης τους
τελευταίους μήνες, γεγονός που
φέρνει το μεγαλύτερο νησί της
χώρας κοντά στην ηλεκτρική του
τροφοδότηση από το Εθνικό Σύστημα
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
μέσω δύο υποβρύχιων καλωδίων
–εναλλασσόμενου και συνεχούς
ρεύματος- που ενσωματώνουν
τεχνολογία «state-of-the-art»
σε διεθνές επίπεδο.
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Διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου:
Στην τελική ευθεία

Το πρώτο καλώδιο, που θα διασυνδέσει την Κρήτη με
την Πελοπόννησο, έχει μπει σε φάση υλοποίησης από
τον Οκτώβριο και εργασίες κατασκευής των χερσαίων
γραμμών μεταφοράς βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη
και την Πελοπόννησο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε
μήκος καλωδιακή διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος παγκοσμίως, η οποία περιλαμβάνει την πόντιση
υποβρύχιου καλωδίου 132 χλμ σε βάθος έως 1.000
μέτρων. Σύμφωνα με τον τελικό σχεδιασμό, τα σημεία
προσαιγιάλωσης του καλωδίου θα βρίσκονται στην περιοχή της Νεάπολης, για την Πελοπόννησο, και στα Νωπήγεια Χανίων, για την Κρήτη.

της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ),
ανέρχεται σε 365 εκατ. ευρώ. Επίσης, για την υλοποίηση του έργου έχει ληφθεί δάνειο από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ύψους 178 εκατ. ευρώ.
Ο ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι έως το τέλος του 2020 και, μόλις αποπερατωθεί, αναμένεται να
καλύψει πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού
τους χειμερινούς μήνες.
Η πρώτη ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης είναι ευθυγραμμισμένη με τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό
που στόχο έχει την απόσυρση όλων των ρυπογόνων
μονάδων παραγωγής έως το 2028 και τη σημαντική
αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.

Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής:
Στις αρχές του 2020 η συμβασιοποίηση

Αναλυτικότερα, η πρώτη φάση της διασύνδεσης της
Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα, μέσω δύο κυκλωμάτων Ε.Ρ. τάσης 150kV, 200MVA έκαστο, περιλαμβάνει:
 Αναβάθμιση υφιστάμενων Γραμμών Μεταφοράς
και κατασκευή νέων Γ.Μ. στην Πελοπόννησο.
 Αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων Υποσταθμών
στην Πελοπόννησο.
 Κατασκευή νέου Τερματικού Σταθμού στην ΝΑ Πελοπόννησο και επέκταση του Υ/Σ Χανιά Ι.
 Κατασκευή διπλής υποβρύχιας και υπόγειας καλωδιακής Γραμμής Μεταφοράς στην Πελοπόννησο και
την Κρήτη.
 Εγκατάσταση συστήματος STATCOM στην Κρήτη.
Τον Οκτώβριο συμβασιοποιήθηκαν και τα τελευταία
τμήματα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και συγκεκριμένα:
 Υπεγράφη σύμβαση ύψους 4,5 εκατ. ευρώ με την
ΙΝΤΡΑΚΑΤ για την κατασκευή Γραμμής Μεταφοράς
στο τμήμα «Μολάοι-Τερματικό».
 Υπεγράφη σύμβαση ύψους 5,5 εκατ. ευρώ με την
ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ-NARΙ για την κατασκευή του σταθμού STATCOM.
Θυμίζεται ότι οι συμβάσεις των κύριων τμημάτων του
έργου υπεγράφησαν τον Νοέμβριο 2018 και η υλοποίησή τους βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο συνολικός
προϋπολογισμός της Διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου, το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση

Η ναυαρχίδα των διασυνδέσεων του ΑΔΜΗΕ, η διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ, μπήκε στις ράγες με την απόφαση του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος τον
Οκτώβριο η επείγουσα διασύνδεση να προχωρήσει ως
εθνικό έργο. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τα καλωδιακά τμήματα και τους Σταθμούς Μετατροπής βρίσκονται πλέον σε πολύ ώριμο στάδιο και τους πρώτους μήνες του 2020 αναμένεται να συμβασιοποιηθούν από
την Αριάδνη Interconnection που υλοποιεί το έργο. Στη
σημασία της υλοποίησης της Διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής από τον ΑΔΜΗΕ, και συγκεκριμένα την Αριάδνη
Interconnection, αναφέρεται εκτενώς σε άρθρο του
στο παρόν τεύχος ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας, Ιωάννης Μάργαρης.
Ως προς το χρονοδιάγραμμα του έργου, τον Νοέμβριο
ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για τα καλωδιακά μέρη της Διασύνδεσης, συνολικού προϋπολογισμού 615 εκατ. ευρώ, και αναδείχθηκαν οι εξής ανάδοχοι για τα τέσσερα επιμέρους τμήματα:
1. Η Prysmian, για το πρώτο τμήμα το οποίο αφορά
στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του ενός
από τα δυο υποβρύχια καλώδια που θα συνδέουν
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την Κρήτη με την Αττική και των σταθμών ηλεκτροδίων σε Κρήτη και Αττική.
2. Η Nexans, για το δεύτερο τμήμα το οποίο αφορά το
δεύτερο υποβρύχιο καλώδιο.
3. Οι εταιρείες Ελληνικά Καλώδια-ΝΚΤ για το τρίτο
τμήμα το οποίο αφορά στα υπόγεια καλωδιακά τμήματα που θα συνδέσουν τους Σταθμούς Μετατροπής
σε Κρήτη και Αττική με τα υποβρύχια καλωδιακά τμήματα.
4. Η Prysmian, για το τέταρτο τμήμα το οποίο αφορά
στην μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση οπτικών ινών.
Παράλληλα, την 1η Νοεμβρίου κατατέθηκαν οι τεχνικές προσφορές για τους Σταθμούς Μετατροπής
στην Κρήτη και την Αττική από τις ενώσεις εταιρειών
ΤΕΡΝΑ-SIEMENS και ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ-GENERAL
ELECTRIC-NARI. Διευκρινίζεται ότι το έργο αφορά
τη Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση δυο Σταθμών
Μετατροπής Εναλλασσόμενου/Συνεχούς Ρεύματος και
ενός Υποσταθμού για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Συνεχούς Ρεύματος μεταξύ Κρήτης και Αττικής (2 x 500
MW). Ο συνολικός προϋπολογισμός για τους Σταθμούς
Μετατροπής ανέρχεται σε 380 εκατ. ευρώ και η διάρκεια υλοποίησης του είναι 36 μήνες. Το Έργο πρόκειται
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να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Στόχος της «Αριάδνη Interconnection» είναι η τεχνική
αξιολόγηση να ολοκληρωθεί έγκαιρα ώστε εντός του
Φεβρουαρίου 2020 να υπογραφούν οι συμβάσεις με
όλους τους αναδόχους του έργου και να ξεκινήσουν οι
εργασίες κατασκευής χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις,
λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του έργου.
Με τις δύο παραπάνω διασυνδέσεις, το 2023 η Κρήτη
θα ηλεκτρίζεται πλήρως από το Ηπειρωτικό Σύστημα,
εξασφαλίζοντας τον ενεργειακό της εφοδιασμό με
ασφαλή και βιώσιμο τρόπο για τις επόμενες δεκαετίες.
«Οι νησιωτικές διασυνδέσεις βρίσκονται στην αιχμή
της επενδυτικής στρατηγικής του ΑΔΜΗΕ και αναμένεται να αποφέρουν σημαντικά οφέλη στους Έλληνες
καταναλωτές. Σήμερα, επιβαρυνόμαστε με 700-800
εκατ. ευρώ μέσω των ΥΚΩ εξαιτίας των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Το κόστος αυτό θα μειωθεί στο μισό
μόλις συνδεθεί πλήρως η Κρήτη με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, μέσω των δύο
γραμμών που σχεδιάζονται», επισημαίνει σχετικά ο
κ. Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος και CEO του
ΑΔΜΗΕ. l

Ενάεριες και υποθαλάσσιες διασυνδέσεις
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Ο ΑΔΜΗΕ
«απλώνει»
3 υποβρύχια
καλώδια
σε 100
ημέρες
Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι
υποθαλάσσιες διασυνδέσεις Υψηλής
και Υπερυψηλής Τάσης ανά την
Ελλάδα, παρά τις σημαντικές τεχνικές
προκλήσεις των έργων και τον
αστάθμητο παράγοντα των καιρικών
συνθηκών. Τις τελευταίες ημέρες του
Αυγούστου ποντίστηκε το καλώδιο
Ρίου-Αντιρρίου και, μέσα στις 100
ημέρες που μεσολάβησαν έως τις
αρχές Δεκεμβρίου, εγκαταστάθηκαν
δύο ακόμη σημαντικές καλωδιακές
διασυνδέσεις στα τμήματα ΕύβοιαΆνδρος-Τήνος και Λαύριο-Σύρος,
στο πλαίσιο της Β΄ και Γ΄ Φάσης των
Κυκλάδων, αντίστοιχα.
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Πόντιση υποβρύχιου καλωδίου 400kV στο Ρίο-Αντίρριο

10 I ενεργών
Το πρώτο καλώδιο Υπερυψηλής Τάσης
ποντίζεται στο Ρίο-Αντίρριο
Στα τέλη Αυγούστου ποντίστηκε το πρώτο καλώδιο
400kV στις ελληνικές θάλασσες. Πρόκειται για τη
Γραμμή Μεταφοράς που θα συνδέσει το Κέντρο Υπερυ
ψηλής Τάσης της Μεγαλόπολης με την υφιστάμενη
γραμμή Αχελώου-Διστόμου.
Το τμήμα αυτό εντάσσεται στον «Δυτικό Διάδρομο»,
ένα ιδιαίτερα κρίσιμο έργο το οποίο θα αυξήσει την
ικανότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από και
προς την Πελοπόννησο και θα ανοίξει τον δρόμο για
περαιτέρω ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην περιοχή.
Η ηλέκτριση του υποβρύχιου καλωδίου έχει προγραμματιστεί πριν το τέλος του έτους, ενώ τον Φεβρουάριο
2020 αναμένεται να ηλεκτριστούν τα υπόγεια τμήματα,
σηματοδοτώντας τη σύνδεση της Πελοποννήσου στο
Σύστημα των 400kV.
H υποβρύχια διασύνδεση Ρίου-Αντιρρίου, σε συνδυασμό με τη νέα διασύνδεση Μεγαλόπολης-Πάτρας που
αναμένεται να ολοκληρωθεί το ίδιο διάστημα, αποτελεί

ένα από τα σημαντικότερα έργα συνολικά για το Εθνικό
Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της χώρας,
αλλά και για την Πελοπόννησο ειδικότερα, καθώς το
σύστημα μεταφοράς γίνεται πλέον πιο ισορροπημένο
και πιο ευσταθές.
Η Πελοπόννησος λόγω αυτού του έργου, και σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης της με την
Κρήτη, μετατρέπεται και αυτή σε ενεργειακό κόμβο της
χώρας, καθώς αυξάνεται η δυνατότητα της να τροφοδοτεί με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το ηλεκτρικό
σύστημα και εντάσσεται πλέον στο σύστημα με την πλήρη παραγωγική του ικανότητα και το μεγαλύτερο εργοστάσιο των Βαλκανίων, η «Μεγαλόπολη V».
Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αντίρριο τη Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019, οι διοικήσεις
του ΑΔΜΗΕ και της κοινοπραξίας Ελληνικά Καλώδια-Fulgor, που αποτελεί τον ανάδοχο του έργου, παρακολούθησαν την ολοκλήρωση των εργασιών και έκαναν δηλώσεις στους δημοσιογράφους σχετικά με τη
σημασία του συγκεκριμένου έργου και την πορεία των
έργων διασύνδεσης που υλοποιεί ο Διαχειριστής.

Από αριστερά προς δεξιά Κ. Τσιρέκης, X. Shi, Μ. Μανουσάκης, Αλ. Αλεξίου, Ι. Μάργαρης, Μ. Τσιρόπουλος
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Από αριστερά: Θ. Μελισσάρης, Β. Ladegård, Ι. Μάργαρης, Κ. Τσιρέκης, Μ. Τάτση
Από αριστερά προς δεξιά: Θ. Μελισσάρης, Β. Ladegard, Ι. Μάργαρης, Κ. Τσιρέκης, Μ. Τάτση

Καινοτόμα καλώδια 150kV διασυνδέουν
την Άνδρο και την Τήνο

συνολικού προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ, το οποίο
υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενίσχυση του Βόρειου Δι
αδρόμου τροφοδότησης των Κυκλάδων, επιτρέπει τη
βέλτιστη αξιοποίηση του έργου της διασύνδεσης των
Κυκλάδων, καθώς αυξάνει τη συνολική αξιοπιστία του
και επιτρέπει την περαιτέρω επέκτασή του.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο ΑΔΜΗΕ «άπλωσε» υπερ
σύγχρονα υποβρύχια καλώδια 150 kV στα τμήματα Εύ
βοιας-Άνδρου και Άνδρου-Τήνου. Η υποβρύχια διασύν
δεση μήκους 17,5 χλμ ξεπερνά σε βάθος τα 500 μέτρα
-με όποιες τεχνικές προκλήσεις αυτό συνεπάγεται. Αυ
τός ήταν ο λόγος που χρησιμοποιήθηκαν, πρώτη φορά
παγκοσμίως, καλώδια υψηλής τάσης με συνθετικό
οπλισμό, τα οποία σταθεροποιούν την τάση του δικτύ
ου και ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα
(βλ. άρθρο «Γιατί ο ΑΔΜΗΕ καινοτομεί στις υποβρύχιες
διασυνδέσεις»). Το τμήμα Εύβοια-Άνδρος ηλεκτρίστηκε
στις 12 Δεκεμβρίου και το δεύτερο τμήμα (Άνδρος-Τή
νος) αναμένεται να ηλεκτριστεί τον Ιανουάριο 2020.

Η Β΄ Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων θα εντάξει
πλήρως στο σύστημα το νησί της Νάξου και θα επιτρέ
ψει την περαιτέρω επέκταση του προγράμματος δια
σύνδεσης των Κυκλάδων και στα υπόλοιπα νησιά του
Αρχιπελάγους. Η ίδια φάση περιλαμβάνει τις διασυν
δέσεις Νάξος–Μύκονος και Νάξος–Πάρος, καθώς και
την κατασκευή ενός νέου υπερσύγχρονου Υποσταθμού
Κλειστού Τύπου (GIS) στο νησί της Νάξου.

Το έργο συμπληρώνει τη Β΄ Φάση των Κυκλάδων,

Η Β΄ Φάση θα ολοκληρωθεί με την υποθαλάσσια
διασύνδεση της Νάξου με την Πάρο και τη Μύκονο και
την κατασκευή νέου υποσταθμού στη Νάξο. Η Διασύν
δεση αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις αρ
χές του καλοκαιριού.

12 I ενεργών

ενεργών

I 13

Επίσκεψη στο πλοίο πόντισης της Nexans στο Λαύριο
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Ξεκινά η κατασκευή της υποβρύχιας
Διασύνδεσης Σύρου-Λαυρίου

Εντός του 2020 –δύο χρόνια νωρίτερα από τις αρχικές
εκτιμήσεις– θα ολοκληρωθεί η Γ’ φάση της Διασύνδεσης
των Κυκλάδων, συνολικού προϋπολογισμού 111 εκατ.
ευρώ, η οποία επίσης συγχρηματοδοτείται από εθνικούς
και κοινοτικούς πόρους. Στις αρχές Δεκεμβρίου ποντί
στηκε από την ανάδοχη εταιρεία Nexans το πρώτο τμήμα
(28 χλμ) του υποβρυχίου καλωδίου που θα συνδέσει το
Λαύριο με τη Σύρο. Το δεύτερο τμήμα (80 χλμ) θα ποντι
στεί εντός του α΄ τριμήνου του 2020. Συνολικά, η υπο
βρύχια διασύνδεση έχει μήκος 108 χλμ. και η πόντιση θα
πραγματοποιηθεί σε μέγιστο βάθος 300 μέτρων.
Με την ολοκλήρωσή του έως τον Ιούνιο, το σημαντικό
αυτό έργο θα εξασφαλίσει την αξιόπιστη και οικονομική
ηλεκτροδότηση των κυκλαδίτικων νησιών για τις επό
μενες δεκαετίες και θα οδηγήσει στην πλήρη απεξάρτη
σή τους από τις ρυπογόνες πετρελαϊκές μονάδες και το
ακριβό ρεύμα που παράγουν. Επιπλέον, διασφαλίζεται η
αδιάλειπτη τροφοδότηση των Κυκλάδων ακόμα και σε
περιπτώσεις -προγραμματισμένης ή μη- θέσης εκτός
λειτουργίας οποιασδήποτε εκ των υφιστάμενων διασυν
δέσεων.
Οι κυκλαδικές διασυνδέσεις θα ολοκληρωθούν το
2023 με την Δ΄ Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων.
Πρώτος «σταθμός» της υλοποίησης του τελικού σταδίου
είναι η ηλεκτρική διασύνδεση της Σαντορίνης με το Εθνι
κό Σύστημα το πρώτο εξάμηνο του 2021. Η Δ΄ Φάση
περιλαμβάνει συνολικά τις νησιωτικές διασυνδέσεις:
Λαύριο–Σέριφος (106 χλμ.), Σέριφος–Μήλος (45 χλμ.),
Μήλος–Φολέγανδρος (56 χλμ.), Φολέγανδρο–Σαντορί
νη (56 χλμ.) και Σαντορίνη–Νάξος (79 χλμ.) και τέσσερις
νέους Υποσταθμούς Κλειστού Τύπου (GIS). Οι διασυνδέ
σεις στο συγκεκριμένο έργο προβλέπουν πόντιση των
καλωδίων σε μέγιστο βάθος 400 μέτρων.

Όλα τα νησιά στην «πρίζα» έως το 2030
Σε ώριμο στάδιο βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικασία
για τη διασύνδεση της Σκιάθου με το Μαντούδι Ευβοίας
και την κατασκευή Υποσταθμού GIS στη Σκιάθο. Έως το
τέλος του 2019 εκτιμάται ότι θα έχουν αναδειχθεί οι

ανάδοχοι του έργου, ώστε η υλοποίησή του να ξεκινή
σει το πρώτο διάστημα του νέου έτους. Η γραμμή Υψη
λής Τάσης 150 kV θα ηλεκτριστεί στο τέλος του 2021,
θωρακίζοντας την ενεργειακή ευστάθεια και ασφάλεια
του νησιωτικού συμπλέγματος.
Τα επιμέρους τμήματα του έργου, συνολικού προϋπο
λογισμού 56,3 εκατ. ευρώ, είναι τα εξής:
 Εναέρια γραμμή στην Εύβοια (νέο τμήμα + αναβάθ
μιση υφιστάμενου), ύψους 5,8 εκατ. ευρώ
 Καλωδιακά τμήματα (υποβρύχια + εναέρια καλώ
δια), ύψους 40,2 εκατ. ευρώ
 Υποσταθμοί: Επέκταση υφιστάμενου Υ/Σ στο Μα
ντούδι ύψους 2 εκατ. ευρώ και κατασκευή νέου Υ/Σ
στη Σκιάθο, ύψους 8,3 εκατ. ευρώ
Στο επικαιροποιημένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης
(ΔΠΑ) που έχει καταρτίσει ο ΑΔΜΗΕ εντάσσεται το πλή
ρες πρόγραμμα διασύνδεσης των Δωδεκανήσων ενώ
-για πρώτη φορά- θα περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός του
Διαχειριστή για τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Ειδικά
για το δεύτερο σύμπλεγμα, ο Διαχειριστής έχει μελετή
σει τον τρόπο της άρσης της ηλεκτρικής απομόνωσης
των νησιών, εξετάζοντας τα εναλλακτικά σενάρια για τη
διασύνδεσή τους με το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφο
ράς της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το οριστικό σχέδιο έχει
αποκρυσταλλωθεί και θα ενταχθεί στο Προκαταρκτικό
Σχέδιο του ΔΠΑ 2021-2030, το οποίο θα τεθεί σε δη
μόσια διαβούλευση στα τέλη του 2019 και ταυτόχρονα
θα υποβληθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
Ο χρονικός ορίζοντας της ολοκλήρωσης του έργου το
ποθετείται στην τριετία 2027-2030. Στην τελευταία
γεωγραφική περίμετρο των νησιωτικών διασυνδέσε
ων, θα περιληφθούν τα νησιά Λήμνος, Λέσβος, Χίος,
Σάμος και η Σκύρος. Εκτός από τις οδεύσεις και τα υπό
διασύνδεση νησιά, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τις τε
χνικές παραμέτρους του έργου, τη βέλτιστη τεχνολογία
και το επίπεδο της τάσης. Το έργο αυτό, όπως και οι
υπόλοιπες νησιωτικές διασυνδέσεις, αντικατοπτρίζει
με τον καλύτερο τρόπο το μετασχηματισμό του Διαχει
ριστή Μεταφοράς, από εταιρεία που διαχειριζόταν ένα
ηπειρωτικό -κατά βάση- Δίκτυο Γραμμών Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε εταιρεία η οποία εντάσσει
στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της τις ηλεκτρικές
διασυνδέσεις των νησιών της χώρας. l

ενεργών

I 15

Εργασίες πόντισης στο Τμήμα Εύβοιας-Άνδρου
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Η Grid Telecom
γίνεται ενός έτους και
σχεδιάζει το μέλλον της
*Του Γιώργου Ψυρρή, Διευθυντή της Grid Telecom

Νέου τύπου ιστός όπου ενσωματώνονται και οπτικές ίνες

Η

Grid Telecom, η θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ
που έχει ως αντικείμενο το δίκτυο οπτικών ινών,

γίνεται ενός έτους. Ακριβώς έναν χρόνο πριν, τον Ιανουάριο 2019, προστέθηκε στην «οικογένεια» του ΑΔΜΗΕ
ανοίγοντας την «πόρτα» στις τηλεπικοινωνίες. Αυτό που
προβλέπει, ουσιαστικά, η στρατηγική της είναι να εκμεταλλευθεί το δίκτυο οπτικών ινών που διαθέτει πανελλαδικά ο Διαχειριστής και να προωθήσει τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Ποια είναι η Grid Telecom
Η Grid Telecom είναι μια ολιγομελής ομάδα εξειδικευμένων στελεχών, τα οποία προέρχονται κυρίως από τον
χώρο των τηλεπικοινωνιών. Τα στελέχη της ασχολούνται με το σχεδιασμό του δικτύου και των υπηρεσιών
καθώς και με την προώθησή τους, ενώ οι υπόλοιπες
υπηρεσιακές λειτουργίες υποστηρίζονται από συμβουλευτικές εταιρείες ή από τον ΑΔΜΗΕ.
O Διαχειριστής διαθέτει σήμερα 2.500 χιλιόμετρα καλωδίου οπτικών ινών OPGW στην Ελλάδα και το δίκτυό
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του επεκτείνεται διαρκώς σύμφωνα με το Δεκαετές
Πλάνο Ανάπτυξης (ΔΠΑ). Παράλληλα, έχουν αξιολογηθεί
και τίθενται σε εφαρμογή εναλλακτικές μέθοδοι εγκατάστασης καλωδίων οπτικών ινών (Skywrap, ADSS). Το
οπτικό δίκτυο του ΑΔΜΗΕ διαθέτει σε μεγάλο βαθμό
εναλλακτικές οδεύσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν μεγάλη
διαθεσιμότητα υπηρεσιών στους πελάτες. Οι υπηρεσίες
που διαθέτει η Grid Telecom, σε αυτό το αρχικό στάδιο
της ανάπτυξής της, αφορούν κυρίως στη διάθεση σκοτεινής ίνας (Dark Fiber) σε Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους και μεγάλες επιχειρήσεις. Εντός του 2020, η εταιρεία θα σχεδιάσει και θα εγκαταστήσει σε συνεργασία
με τον ΑΔΜΗΕ, ένα «state-of-the-art» τηλεπικοινωνιακό
δίκτυο, τεχνολογίας DWDM, και θα ξεκινήσει τη διάθεση
υπηρεσιών «capacity» υπερυψηλών ταχυτήτων.

Νέες ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλη τη χώρα
Μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαδρομές που τερματίζουν στα βόρεια σύνορα της χώρας.
Η Θεσσαλονίκη αποτελεί πλέον την έδρα του Κέντρου
Ελέγχου Ενέργειας (RSC) της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, γεγονός που θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην
εμπορική δραστηριότητα της Grid Telecom. Η τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση του ΑΔΜΗΕ με τους Διαχειριστές (TSOs) των βαλκανικών χωρών μέσα στο επόμενο
έτος, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εξάπλωση
του δικτύου της Grid Telecom εκτός συνόρων.
Σημαντικό εμπορικό ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης,
η τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση της ηπειρωτικής χώ-

Υποθαλάσσιο Καλωδιο 150kV με οπτική ίνα

ρας με τα νησιά. Και αυτό, γιατί με την ολοκλήρωση της
ηλεκτρικής διασύνδεσης κάθε νησιού δίνεται η δυνατότητα για διάθεση προηγμένων τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών. Μια επιπλέον υπηρεσία που προσελκύει
ισχυρή ζήτηση είναι η διάθεση υπηρεσιών συνεγκατάστασης κεραιοσυστημάτων παρόχων κινητής τηλεφωνίας πάνω σε Πυλώνες Υψηλής Τάσης του ΑΔΜΗΕ. Η
υπηρεσία βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού από κοινή
ομάδα έργου ΑΔΜΗΕ-Grid Telecom.
Τέλος, η Grid Telecom έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον
συμμετοχής στον διαγωνισμό «Ultra Fast Broadband»
(UFBB), που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία δικτύου οπτικών ινών σε διάφορες περιοχές της χώρας,
καθώς και την παροχή υπηρεσιών χονδρικής σε τηλεπικοινωνιακές εταιρείες. Πρόκειται για το μεγαλύτερο
έργο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ),
συνολικού προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ. Τα 300
εκατ. ευρώ εξ αυτών προέρχονται από δημόσια χρηματοδότηση, ενώ το έργο αναμένεται να ωφελήσει συνολικά 2,4 εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις στις
περιοχές της χώρας όπου θα υλοποιηθεί.
Μέσω της νεότερης θυγατρικής του, ο ΑΔΜΗΕ θα
συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, ο
οποίος αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους
της Πολιτείας. Ταυτόχρονα, θα συμπράξει στη δημιουργία της «Κοινωνίας του Gigabit» που περιλαμβάνεται
στον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. l
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Πιστός στις αρχές

της Εταιρικής Υπευθυνότητας

ο ΑΔΜΗΕ

Τι σχεδιάζει για το 2020
*Της Ειρήνης Τσέβη, Υπεύθυνης Εταιρικής Υπευθυνότητας

Τ

α τελευταία χρόνια ακούμε ολοένα συχνότερα τις έννοιες «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)», «Εταιρική Υπευθυνότητα», «Εταιρική Ευθύνη», «Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα» κ.ά. Όλοι αυτοί οι όροι έχουν την ίδια
έννοια: την ευθύνη μιας εταιρείας να λαμβάνει υπόψη
κατά τη δραστηριότητά της το «αποτύπωμα» που αφήνει
σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο.
Κινήματα πολιτών, περιβαλλοντικές οργανώσεις και
παγκόσμιοι οργανισμοί θεωρούν πως οι εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα έχουν
υποχρέωση να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τις
επιπτώσεις/αλληλεπιδράσεις που απορρέουν από τη
λειτουργία τους. Αυτός ο προβληματισμός οδήγησε
τις εταιρείες του κλάδου να θέσουν στις πρώτες τους
προτεραιότητες την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ),
η οποία θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο τόσο στην
αλλαγή του τρόπου λειτουργίας τους όσο και στον τρόπο που επιδρούν στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Πώς γεννήθηκε η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Για πολλά χρόνια θεωρούνταν ότι η μοναδική πρακτική
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μιας επιχείρησης είναι
η δημιουργία κερδών για τους μετόχους της. Εάν για
την επίτευξη κέρδους απαιτούνταν μια συνεχής κατα-

σπατάληση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, αγνοώντας τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού και
της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, αυτό περνούσε
απαρατήρητο. Η αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων
που απορρέει από αυτή τη λογική επέφερε την έντονη αμφισβήτησή των εταιρειών από ομάδες πολιτών,
θεσμικούς φορείς αλλά και κάποιους προοδευτικούς
επιχειρηματίες, με αποτέλεσμα να εισαχθεί σταδιακά
στην επιχειρηματική ατζέντα η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η άποψη ότι κάθε επιχείρηση επηρεάζεται, εκτός από τους μετόχους της, και από άλλες
κοινωνικές ομάδες τις οποίες επηρεάζει και εκείνη με
τη σειρά της, είτε άμεσα είτε έμμεσα υπάρχει από τη δεκαετία του 1970, όπου αναδείχτηκε για πρώτη φορά
επισήμως η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης,
ως τομέας στρατηγικής σημασίας για την επιχείρηση.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η εταιρική υπευθυνότητα δεν αποτελεί νέα ιδέα. Στοιχεία της έννοιας αυτής
υπάρχουν από τα πρώτα στάδια της βιομηχανικής επανάστασης, ενώ έννοιες όπως η χορηγία είναι γνωστές
ήδη από την αρχαία Ελλάδα.

Η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης
Το 2015, 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών
υιοθέτησαν την «Ατζέντα 2030», ένα σχέδιο για την
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Ο ανεμιστήρας που άλλοτε έψυχε το λάδι στον Αυτομετασχηματιστή 400 kV (Φωτ. Βραχιολίδη Ν.)
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επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους. Η εν λόγω Ατζέντα
ουσιαστικά σχεδιάζει μια διαδρομή με χρονικό ορίζοντα το 2030, η
οποία στοχεύει στην εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, την καταπολέμηση της ανισότητας και της αδικίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Η «Ατζέντα 2030» έθεσε 17 στόχους που ενσωματώνουν
τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης - οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική - και αποτυπώνει για πρώτη φορά την ύπαρξη
διεθνούς συναίνεσης και κοινής επιδίωξης ως προς τους στόχους
της ειρήνης, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης για όλους. Πέντε
χρόνια αργότερα, τα Ηνωμένα Έθνη, έχοντας αντιληφθεί τη συνεισφορά που θα μπορούσαν να έχουν οι επιχειρήσεις στην επίτευξη
των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης για την υλοποίηση της «Ατζέντας 2030», αποφάσισαν να δημιουργήσουν το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact). Το Σύμφωνο
έθεσε το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίοι οι επιχειρήσεις καλούνται
να ευθυγραμμίζουν διαρκώς τις λειτουργίες και τη στρατηγική τους
με βάση 10 παγκόσμια αποδεκτές αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος
και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Τι είναι Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Κοινωνικά υπεύθυνος οργανισμός είναι αυτός που, εκτός από τη
συμμόρφωση του με τη νομοθεσία, περιλαμβάνει τις βασικές αρχές
της βιώσιμης ανάπτυξης:
 Στην καθημερινή του διαχείριση και τις δραστηριότητες του
 Στη φιλοσοφία και τη στρατηγική του
 Στη σχέση του με τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές ή με εκείνους που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από
τις δραστηριότητες της εταιρείας.
Η πραγματική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συνίσταται σε:
 Πλατφόρμα κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων
μερών (π.χ. μέτοχοι, εργαζόμενοι, τοπικές κοινωνίες, φορείς
αυτοδιοίκησης, προμηθευτές κ.α.)
 Βελτίωση της καθημερινότητας όλων των ενδιαφερόμενων μερών μακροπρόθεσμα
 Πηγή καινοτομίας, η οποία «γεννά» λύσεις οι οποίες -αν αξιοποιηθούν- επιφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
 Παροχή λύσεων σε πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει
μια επιχείρηση, μια περιοχή, ένας κλάδος ή μια κοινωνική ομάδα.

Τι δεν είναι Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 Δεν είναι απλώς και μόνο η συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Η
εφαρμογή της νομοθεσίας είναι προαπαιτούμενο για τη νόμιμη
λειτουργία της επιχείρησης.

22 I ενεργών
 Δεν είναι οι φιλανθρωπικές δράσεις από απόσταση σε κάποιο μακρινό φορέα που έχει ανάγκη από
βοήθεια. Εταιρική υπευθυνότητα είναι η έμπρακτη
υποστήριξη δράσεων με την ενεργό συμμετοχή της
εταιρείας προς έναν άλλο φορέα που έχει ανάγκη
από υποστήριξη.
 Δεν είναι η εμπορική χορηγία μέσα από την οποία
μια επιχείρηση προβάλλει το σήμα ή τα προϊόντα
της.
 Δεν είναι δημόσιες σχέσεις ακόμα και αν κάποιες
δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας προβάλλονται
στα μέσα ενημέρωσης. Μια επιχείρηση δεν πρέπει
να υιοθετεί υπεύθυνες πρακτικές απλώς και μόνο
για να κάνει δημόσιες σχέσεις.
 Δεν είναι μόνο εξαγγελίες και εκθέσεις, αλλά και
πράξεις. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αναμένουν
έμπρακτα βήματα προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.
 Δεν είναι η μονομερής αντιμετώπιση των στόχων
της βιώσιμης ανάπτυξης. Όταν μια επιχείρηση έχει
ως προτεραιότητα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων
των εργαζομένων της, αλλά παράλληλα με τις δραστηριότητες της εξαντλεί τους φυσικούς πόρους μια
περιοχής που δραστηριοποιείται, τότε η επιχείρηση
δεν είναι υπεύθυνη.

Η ΕΚΕ στον ΑΔΜΗΕ μέχρι σήμερα
Διαχρονικά, ο ΑΔΜΗΕ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην
εταιρική υπευθυνότητα με βέλτιστες πρακτικές στην
οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Συγκεκριμένα:
1. Στην Οικονομία, με σημαντικές επενδυτικές δραστηριότητες σε νέα έργα ενίσχυσης του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς, που βελτιώνουν την
αξιοπιστία και απόδοση του Συστήματος και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
2. Στην Κοινωνία, με ιδιαίτερη φροντίδα στις τοπικές
κοινωνίες όπου πραγματοποιούνται έργα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με ενημέρωση και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες κατά τη διάρκεια
υλοποίησης έργων, με συστηματική συντήρηση του
εξοπλισμού των εγκαταστάσεων του Συστήματος,
εξασφαλίζοντας την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
3. Στο Περιβάλλον, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό

και την κατασκευή μικρότερων και κλειστού τύπου
υποσταθμών σε πυκνοδομημένες περιοχές ή σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με εγκατάσταση
υπόγειων γραμμών σε τόπους ιδιαίτερης πολιτιστικής ομορφιάς, με χρήση μετασχηματιστών μειωμένης στάθμης θορύβου για μείωση της ηχορύπανσης,
με πόντιση υποβρυχίων καλωδίων στο πλαίσιο του
προγράμματος διασύνδεσης νησιών, υποκαθιστώντας τους αυτόνομους σταθμούς, με συνέπεια τη
μείωση των ρύπων και τη συνεισφορά της εταιρείας
στην εθνική προσπάθεια για μείωση των εκπομπών
αερίων που οδηγούν στην κλιματική αλλαγή.

Τι σχεδιάζει ο ΑΔΜΗΕ για το 2020
Ως ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διαχειριστών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO–E),
ο ΑΔΜΗΕ προτίθεται να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης,
κατανοώντας:
 τις σημαντικές αλλαγές που καθοδηγούνται από τις
προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κλιματική αλλαγή
 τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
 Στόχος της Εταιρείας είναι τη νέα χρονιά που ξεκινά να καταγράψει τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης που έχουν υλοποιηθεί συνολικά τα προηγούμενα έτη, σε μια Έκθεση που θα δημοσιευτεί
στα μέσα του 2020. Για να καταρτιστεί η εν λόγω
Έκθεση θα χρειαστεί η αμέριστη συνεισφορά όλων
των τομέων και διευθύνσεων της Εταιρείας. Η πρώτη αυτή καταγραφή θα μας δώσει τη δυνατότητα να
δούμε ποιες βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης καλύπτουμε ήδη και πού υστερούμε, καθώς και
πού θα χρειαστεί να εστιάσουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Σκοπός του ΑΔΜΗΕ δεν είναι
η υλοποίηση αποσπασματικών δράσεων Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης. Ο απώτερος στόχος μας είναι
να ενταχθεί η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον πυρήνα των λειτουργιών της Εταιρείας και το πρώτο
βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η κατάρτιση
της Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη εντός
του 2020, η οποία θα συνάδει με τις ανάγκες και
τις δραστηριότητες της Εταιρείας και της κοινωνίας
που την περιβάλλει. l
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Σε νέα ενεργειακά πεδία
«μπαίνει» ο ΑΔΜΗΕ
*Άρθρο στην εφημερίδα «Ναυτεμπορική»

Με επενδυτικό σχέδιο ύψους 5 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας και στόχο την
ηλεκτρική διασύνδεση όλων σχεδόν των νησιών του Αιγαίου με το ηπειρωτικό
σύστημα έως το 2030, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Ηλεκτρικής Ενέργειας προχωρά με ταχύτητα και συνέπεια στην υλοποίηση του Δεκαετούς Προγράμματος
Ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, όμως, αναζητά νέα πεδία επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ενέργεια, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την κερδοφορία του αξιοποιώντας την πολύτιμη τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια σε
νέες τεχνολογίες και εξειδικευμένα αντικείμενα.
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μεγαλύτερη επένδυση υποδομής στην Ελλάδα,
η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής που υλοποιεί η
Αριάδνη Interconnection, διανύει τα τελευταία στάδια
της διαγωνιστικής διαδικασίας και στις αρχές του 2020
μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή. Η τεχνολογία συνεχούς
ρεύματος που ενσωματώνει το εμβληματικό αυτό έργο
αποτελεί σταθμό για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς θέτει πρότυπα state of
the art όχι μόνο για τις εγχώριες, αλλά και για τις διεθνείς διασυνδέσεις. Τις τεχνολογίες αυτές, σε συνδυασμό με τις νέες απαιτήσεις που διαμορφώνονται στο
ενεργειακό τοπίο της χώρας στο πλαίσιο της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο 35% του
Συστήματος έως το 2030 και της ανάπτυξης -για πρώτη φορά- συστημάτων Αποθήκευσης, σκοπεύει να αξιοποιήσει ο ΑΔΜΗΕ τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Συμμετοχή σε διεθνείς κοινοπραξίες
Ο ΑΔΜΗΕ εκπονεί ήδη μελέτες για τον ρόλο που μπορεί να αναλάβει στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας,
ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει συζητήσεις με εταιρείες
της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως προμηθευτές,
παρόχους τεχνολογίας και κατασκευαστές έργων που
δραστηριοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού –Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Αφρική και αλλού. Στόχος της Εταιρείας είναι να συμμετέχει σε έργα μελετών, ανάπτυξης
ή κατασκευής έργων συναφούς αντικειμένου, δηλαδή
διασυνδέσεις μέσης και υψηλής τάσης. Στα σχέδιά του
είναι να μετέχει στα εν λόγω project με όλους τους
πιθανούς τρόπους –είτε παρέχοντας τεχνογνωσία ως
μέλος διεθνών κοινοπραξιών, είτε με την επίβλεψη
κατασκευαστικών εργασιών που άπτονται του ειδικού
του αντικειμένου, όπως εναέριες γραμμές μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, υπόγεια και υποβρύχια καλωδιακά έργα, υποσταθμοί μέσης και υψηλής τάσης, Κέντρα
Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ), καθώς και έργα διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος.
«Έχουμε κάνει ήδη καταγραφή των αντικειμένων τα
οποία μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία
στον ΑΔΜΗΕ, προκειμένου να συνεργαστούμε με άλλες εταιρείες, ελληνικές και διεθνείς, για τη συμμετοχή
μας σε μεγάλα διεθνή έργα ανάπτυξης και κατασκευής
ηλεκτρικών διασυνδέσεων μέσης και υψηλής τάσης.
Διερευνούμε όλους τους πιθανούς τρόπους σε επίπεδο
υλοποίησης, αλλά και μελετών, καθώς ο ΑΔΜΗΕ είναι
ο μοναδικός φορέας που καταρτίζει μελέτες Συστημάτων Μεταφοράς στην Ελλάδα», αναφέρει σχετικά ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος
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& Στρατηγικής και Αντιπρόεδρος ΔΣ του ΑΔΜΗΕ Ιωάννης Μάργαρης.

Αποθήκευση Ενέργειας
Ένας άλλος δυναμικός τομέας δράσης που βρίσκεται
στα σπάργανα στη χώρα μας, είναι η Αποθήκευση (Storage). Ο ΑΔΜΗΕ σχεδιάζει να αναλάβει ενεργό ρόλο
στην ανάπτυξη συστημάτων Αποθήκευσης, όχι μόνο ως
διαχειριστής αλλά και ως developer. Δεδομένου ότι το
ρυθμιστικό πλαίσιο δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί στην
Ελλάδα, ο Διαχειριστής προετοιμάζει ήδη τις προτάσεις
που θα υποβάλει στους εποπτεύοντες φορείς σχετικά
με το ρόλο που μπορεί -και πρέπει- να διαδραματίζει.
Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε επικοινωνία με εταιρείες
εξοπλισμού, παρόχους τεχνολογίας και developers με
σκοπό τη σύμπραξη σε μεγάλα έργα Αποθήκευσης στην
Ελλάδα, αξιοποιώντας το momentum που δημιουργείται προκειμένου να αναπτυχθούν έργα Αποθήκευσης
στη χώρα, γρήγορα και αξιόπιστα.

Οπτικές Ίνες

Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης στη Μεγαλόπολη

Δυναμική είσοδο στον κλάδο των οπτικών ινών σχεδιάζει ο ΑΔΜΗΕ μέσω της θυγατρικής Grid Telecom.
Το μικρότερο «παιδί» του ομίλου σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί ενεργά στη χονδρεμπορική αγορά τηλεπικοινωνιών, στα πρότυπα των μεγάλων Διαχειριστών
Μεταφοράς Ενέργειας της Ευρώπης. Αξιοποιώντας
το χερσαίο και υποθαλάσσιο δίκτυο οπτικών ινών
του ΑΔΜΗΕ, η Grid Telecom θα διαθέτει μισθωμένες
γραμμές υπερυψηλών ταχυτήτων σε εγχώριους και διεθνείς παρόχους. Σημειώνεται ότι ο ΑΔΜΗΕ διαθέτει
ήδη δίκτυο οπτικών ινών μήκους 2.600 χλμ, το οποίο
επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς, τόσο στις νησιωτικές
όσο και στις ηπειρωτικές διασυνδέσεις. Ο σχεδιασμός
του ομίλου προβλέπει την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών κατά 1.400 χλμ τα επόμενα χρόνια. Το δίκτυο αναπτύσσεται στους πυλώνες υψηλής τάσης που
διασχίζουν τη χώρα μας από άκρη σε άκρη και παρέχει εναλλακτικές οδεύσεις, εξασφαλίζοντας μεγάλη
διαθεσιμότητα υπηρεσιών. Όπως τονίζει η Διοίκηση
του ΑΔΜΗΕ, «με όχημα την GRID Telecom, o ΑΔΜΗΕ
συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας,
που αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της
Πολιτείας. Η χώρα θα μπορέσει να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο από την διεθνή κίνηση δεδομένων και
να καταστεί σημαντικότερος παίκτης από ό,τι είναι ήδη
σήμερα. l
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ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΜΑΣ
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«Σταθμός» για την ιστορία
του ΑΔΜΗΕ η Διασύνδεση
Κρήτης-Αττικής
*Του Ιωάννη Μάργαρη, Αντιπροέδρου ΑΔΜΗΕ και Γενικού Διευθυντή
ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION

Εργασίες πόντισης υποβρύχιου καλωδίου

Η

Διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική, η «Μεγάλη Διασύνδεση» όπως συνηθίζουμε να τη λέμε,
αποτελεί το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς και, κατά προέκταση, στην

ιστορία του ΑΔΜΗΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός
του εμβληματικού έργου ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ, το
οποίο σημαίνει ότι προσεγγίζει σε αξία την υφιστάμενη
περιουσιακή βάση του ΑΔΜΗΕ.

Συνέχεια για την Εταιρεία και τους
εργαζόμενους
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Εναερίτες του ΑΔΜΗΕ εκτελούν εργασίες αναβάθμισης Γραμμής Μεταφοράς

Με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και κατασκευής του έργου αυτού από τον ΑΔΜΗΕ μέσω της θυγατρικής του εταιρείας Αριάδνη Interconnection -που
συστήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό- ο Διαχειριστής
διπλασιάζει ουσιαστικά την αξία του και διασφαλίζει τη
συνέχειά του προς όφελος του ευρύτερου τομέα ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, προς όφελος των καταναλωτών αλλά και προς όφελος των ίδιων των εργαζομένων του.
Διασφαλίζοντας τη Διασύνδεση μετά από έτη επίμονων
διεκδικήσεων, ο Διαχειριστής επιβεβαιώνει τον ρόλο
και την αξιοπιστία του όσον αφορά και τις υπόλοιπες
νησιωτικές διασυνδέσεις της χώρας. Εδώ έγκειται και
η κρίσιμη συγκυρία αυτής της σημαντικής απόφασης εκ
μέρους της Πολιτείας, αφού την ίδια περίοδο οριστικοποιείται το εθνικό σχέδιο για την διασύνδεση όλων
–σχεδόν- των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών της Ελλάδας μέσω του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης
του ΑΔΜΗΕ. Με αυτόν τον τρόπο, η Εταιρεία μας δεν
διατηρεί μόνο την ευθύνη της Συντήρησης και Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας αλλά και της Ανάπτυξης του, σχεδιάζοντας
ένα νέο -από πλευράς τεχνολογίας και γεωγραφικής
διασποράς- Συστήματος.

Έργο στρατηγικής σημασίας
Ένας επιπλέον παράγοντας που καθιστά το έργο αυτό
ιστορικής σημασίας είναι ότι, τα τελευταία χρόνια, οι δι-

ασυνδέσεις αποκτούν διαρκώς μεγαλύτερη στρατηγική
σημασία σε επιχειρηματικό και τεχνολογικό επίπεδο για
τους Διαχειριστές και τον ενεργειακό κλάδο, γενικότερα. Η υλοποίηση τέτοιων έργων τοποθετεί τον ΑΔΜΗΕ
σε προνομιακή θέση στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας για τις δεκαετίες που έρχονται, όχι μόνο εντός της
χώρας αλλά και διεθνώς. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το
ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε.
Τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη βρίσκεται σε διαδικασία
ενοποίησης των αγορών της, το οποίο σημαίνει ότι τα
δίκτυα θα αναπτύσσονται διαρκώς σε όλη την ήπειρο.
Εκτός από τις διασυνδέσεις εντός ηπείρων, οδεύουμε
σταδιακά προς διασυνδέσεις μεταξύ των ηπείρων, στο
πλαίσιο της λεγόμενης παγκόσμιας διασύνδεσης.
Σε αυτή τη φάση μετασχηματισμού του παγκόσμιου
ενεργειακού χάρτη, είναι ακόμη πιο σημαντικό ότι ο
ΑΔΜΗΕ κατόρθωσε να εξασφαλίσει την υλοποίηση
του μεγαλύτερου έργου διασύνδεσης στην ιστορία της
χώρας. Αυτό μάλιστα συνέβη παράλληλα με την πλήρη
απόσχιση του από τη ΔΕΗ οπότε κλήθηκε να σχεδιάσει
την περαιτέρω ανάπτυξή του και να εξασφαλίσει τους
όρους για την ανάπτυξη αυτή ως αυτόνομη εταιρεία.

Τεχνολογία «state-of-the art»
Αξίζει να σταθούμε, επίσης, στην τεχνολογία of-the-art
που χρησιμοποιείται στη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής.
Σε επίπεδο τεχνικών προδιαγραφών πραγματοποιούνται ελάχιστα τέτοια έργα παγκοσμίως – τα οποία εί-
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ναι πολύ συγκεκριμένα και γνωστά στον κλάδο. Με την
υλοποίηση αυτού του έργου, ο ΑΔΜΗΕ μπαίνει μέσω
της Αριάδνης στο χάρτη μιας «ελίτ» Διαχειριστών, ανοίγοντας δρόμους για μελλοντική αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που θα έχει αναπτύξει και σε επιχειρηματικό
επίπεδο. Για πολλές δεκαετίες, υλοποιούνταν κυρίως
έργα με τεχνολογία Συνεχούς Ρεύματος LCC (Line
Commutated Converter), ενώ τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ιδιαίτερα η τεχνολογία VSC (Voltage Source
Converter) που διασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία και
αυξημένους βαθμούς ελέγχου και διαχείρισης –πλεονεκτήματα που θα αξιοποιήσουμε στη διασύνδεση της
Κρήτης-Αττικής.

Ο ΑΔΜΗΕ εδραιώνεται στο ταχέως
μεταβαλλόμενο ενεργειακό περιβάλλον
Εξίσου σημαντικό σημείο για τη μεγάλη διασύνδεση της
Κρήτης είναι ότι ο ΑΔΜΗΕ εδραιώνει τη θέση του σε
μια περίοδο όπου το ενεργειακό σύστημα της χώρας
αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς, με την κατάρτιση του
Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ),
την απολιγνιτοποίηση, τους στόχους για υψηλότερη
διείσδυση των ΑΠΕ κ.α. Τα τελευταία χρόνια, δεν είναι
λίγες οι φωνές που είχαν αμφισβητήσει την ικανότητα
του Διαχειριστή να υλοποιήσει με ταχύτητα και αξιοπιστία τέτοιου μεγέθους έργα. Η αμφισβήτηση αυτή πλέ-
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ον χάνει έδαφος αφού ο ΑΔΜΗΕ κατόρθωσε, μέσω της
αποτελεσματικότητας που έδειξε στην επιτάχυνση του
επενδυτικού του προγράμματος και την υλοποίηση των
υπόλοιπων έργων που εκκρεμούσαν τα τελευταία χρόνια, να πείσει τους θεσμικούς και εποπτικούς φορείς,
την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αγορά
εν γένει, ότι μπορεί να υλοποιήσει μία από τις μεγαλύτερες υποθαλάσσιες διασυνδέσεις διεθνώς σύμφωνα
με το απαιτητικό χρονοδιάγραμμα που υπαγορεύει η
κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ενεργειακό
σύστημα της Κρήτης.

Προσέλκυση ταλέντων
Τέλος, ο ΑΔΜΗΕ πιστώνεται το γεγονός ότι κατόρθωσε να συστήσει και να στελεχώσει μία εταιρεία ειδικού
σκοπού ως θυγατρική, την Αριάδνη Interconnection,
σε χρόνο-ρεκόρ, προσελκύοντας εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει
την εδραιωμένη θέση και την ισχυρή φήμη του Διαχειριστή στην αγορά και αποδεικνύει την ικανότητά του να
προσελκύει ταλέντα, τόσο από το δυναμικό εντός της
χώρας όσο και από τους Έλληνες που έχουν αναζητήσει εργασία στο εξωτερικό (brain regain) τα χρόνια της
κρίσης. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμης
σημασίας για το μέλλον της Εταιρείας μας στις επόμενες δεκαετίες. l
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Το νέο Περιφερειακό

Κέντρο Ελέγχου ιδρύεται
στη Θεσσαλονίκη

*Του Ηρακλή Σκοτεινού, Διευθυντή Διαχείρισης Αγοράς, και του Νίκου Ραυτόπουλου,
Διευθυντή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η ομάδα του RSC στη Θεσσαλονίκη (IPTO, ESO, TRANSELECTRICA, ENTSO-E)]

Τ

ο 2019 επιφύλασσε μια (ακόμη) μεγάλη επιτυχία
για τον ΑΔΜΗΕ: Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, τη ΡΑΕ και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών (ENTSO-E), επετεύχθη συμφωνία με τους
Διαχειριστές της Βουλγαρίας (ESO-EAD) και της Ρουμανίας (Transelectrica) προκειμένου το Περιφερειακό
Κέντρο Ελέγχου (Regional Security Coordinator, RSC)
Νοτιοανατολικής Ευρώπης να ιδρυθεί στην Ελλάδα και,
συγκεκριμένα, στη Θεσσαλονίκη.

Τα RSC διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη λειτουργία
της αγοράς και των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.
Αφενός, έχουν στόχο τη μεγιστοποίηση της δυναμικότητας που διατίθεται στην αγορά για ανταλλαγές ενέργειας, εξασφαλίζοντας έτσι βέλτιστη χρήση των υποδομών και αύξηση του ανταγωνισμού στη χονδρεμπορική
αγορά, με τελικό αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους
της ηλεκτρικής ενέργειας. Αφετέρου, διασφαλίζουν την
ασφάλεια και την βραχυχρόνια επάρκεια των συστημά-
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των ηλεκτρικής ενέργειας, προτείνοντας τις βέλτιστες

είναι πιο επιβεβλημένη από ποτέ, καθώς εντείνονται οι

ενέργειες σε επίπεδο που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα

προκλήσεις για την εξισορρόπηση των Συστημάτων,

κάθε Διαχειριστή, με γνώμονα τη μείωση του κόστους

λόγω της αυξημένης διείσδυσης των Ανανεώσιμων

των ενεργειών, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα εμ-

Πηγών Ενέργειας, της αύξησης του όγκου αλλά και της

φάνισης συμβάντων σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές.

μεταβλητότητας των διασυνοριακών ροών και της στα-

Παράλληλα, τα RSC προωθούν την περιφερειακή συ-

διακής ενσωμάτωσης της απόκρισης ζήτησης και της

νεργασία μεταξύ των Διαχειριστών, η οποία σήμερα

αποθήκευσης.

Σχήμα 1: Περιφερειακοί -όχι εθνικοί- TSO (Πηγή ENTSO-E)

Τι είναι τα RSC
Τα Κέντρα Ελέγχου Ασφαλείας είναι εταιρείες που συστήνονται από τους Διαχειριστές (μέτοχοι) προκειμένου
να τους παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές περιγράφονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό
2017/1485 και είναι οι εξής:
1. Συντονισμένος Υπολογισμός Δυναμικότητας (Coordinated Capacity Calculation, CCC), κατά το Άρθρο 27
2. Ανάπτυξη Κοινού Μοντέλου Δικτύου (Common

Grid Model, CGM), κατά το Άρθρο 79
3. Συντονισμός Περιφερειακής Επιχειρησιακής
Ασφάλειας (Coordination Security Analysis, CSA),
κατά το άρθρο 78 του α’ σχετικού
4. Συντονισμός Σχεδιασμού Περιφερειακών Διακοπών (Regional Outage Planning Coordination,
OPC), κατά το Άρθρο 80
5. Αξιολόγηση Περιφερειακής Βραχυχρόνιας Επάρκειας (Regional Short-Term Adequacy Assessment, STA), κατά το Άρθρο 81
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Σχήμα 2: Υπηρεσίες που παρέχει το RSC

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται στους Διαχειριστές, οι οποίοι βρίσκονται εντός μίας περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας (Capacity Calculation Region,
CCR). Οι περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας
προσδιορίζονται βάσει του Άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 και αποτελούν γεωγραφικές
περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται συντονισμένος υπολογισμός της δυναμικότητας και μπορούν να καλύπτουν
πολλά κράτη και πολλές ζώνες προσφορών.

Ποια RSC υπάρχουν ήδη
Σήμερα στην Ευρώπη υπάρχουν 11 περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας και η Ελλάδα ανήκει σε δύο
από αυτές: στην GRIT, μέσω του υποθαλάσσιου καλωδίου Ελλάδας-Ιταλίας, και στην SEE μέσω της διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας. Πρέπει να διευκρινίσουμε
ότι οι περιοχές υπολογισμού δυναμικότητας αφορούν,
βάσει του Κανονισμού 2015/1222, αποκλειστικά
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ’ όλα αυτά,
περιλαμβάνονται άτυπα και επιπρόσθετες περιφέρειες, όπως για παράδειγμα η περιφέρεια των χωρών
των «Western Balkan 6». Επομένως, η παροχή των
υπηρεσιών των RSC δεν περιορίζεται αυστηρά μόνο
στους Διαχειριστές κρατών μελών της ΕΕ. Ο συνολικός
αριθμός των θεσμοθετημένων RSC σήμερα είναι πέντε: TSCNET (Κεντρική και Βορειοανατολική Ευρώπη),
Coreso (Κεντρική και Νοτιοδυτική Ευρώπη), Nordic
RSC (Σκανδιναβία), Baltic RSC (Βαλτική) και SCC (Νοτιοανατολική Ευρώπη). Το νέο RSC το οποίο θα ιδρυθεί στη Θεσσαλονίκη θα παρέχει αρχικά υπηρεσίες για
την περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας SEE, ενώ
εξετάζεται η επέκταση παροχής υπηρεσιών τόσο στην
περιφέρεια GRIT, όσο και στις χώρες των WB6.

Πώς λειτουργούν
Σχήμα 3: Περιφέρειες Υπολογισμού Δυναμικότητας (2019)

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν τα RSC να
παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες είναι το Κοινό Μοντέλο Δικτύου, το οποίο παρέχει μια περιφερειακή οπτική
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όλων των σημαντικών στοιχείων των γειτονικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η παραγωγή,
κατανάλωση και η μεταφερόμενη ενέργεια σε χρονική
ανάλυση μίας ώρας. Με βάση το μοντέλο αυτό, τα RSC
μπορούν καταρχάς να προσδιορίσουν τη διαθέσιμη δυναμικότητα για μεταφορά ενέργειας μεταξύ των ζωνών
προσφορών της αγοράς, με τη χρήση μεθοδολογιών οι
οποίες έχουν αναπτυχθεί από τους Διαχειριστές σε περιφερειακό επίπεδο. Οι υπολογισμοί αυτοί λαμβάνονται
υπόψη σε όλα τα στάδια των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και στόχος είναι η μεγιστοποίηση της προσφερόμενης διαθέσιμης μεταφορικής ικανότητας στην αγορά.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222 υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις υπολογισμού της διαθέσιμης δυναμικότητας: βάσει της Συντονισμένης
Καθαρής Δυναμικότητας Μεταφοράς (Net Transfer Capacity, NTC) και βάσει της Ροή ενέργειας (Flow-Based,
FB).

Σχήμα 4: Καθαρή Δυναμικότητα Μεταφοράς (NTC)

Κατά την προσέγγιση NTC, όλες οι ζώνες προσφορών
θεωρούνται ισοδύναμοι ζυγοί και λαμβάνεται υπόψη
μόνο η σύνδεσή τους με τις γειτονικές ζώνες προσφορών. Η διαζωνική ικανότητα μεταφοράς ανάμεσα σε
δύο ζυγούς θεωρείται ότι δεν εξαρτάται από τις ροές
ενέργειας μεταξύ των άλλων ζυγών και οι υπολογισμοί
της δυναμικότητας πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα 2 ημερών πριν την παράδοση ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη υποθέσεις για τα επίπεδα παραγωγής και
ζήτησης, καθώς και τις φυσικές ροές ενέργειας βάσει
του κοινού μοντέλου δικτύου.

Σχήμα 5: Μέθοδος Φορτίου-Ροής (FB)
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Αντίθετα, κατά την προσέγγιση FB, εντός κάθε ζώνης
προσφορών, αναγνωρίζονται τα κρίσιμα στοιχεία του
συστήματος (Critical Network Elements, CNE), τα οποία
μπορεί να είναι για παράδειγμα γραμμές ή μετασχηματιστές που δύνανται να επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό
τις διαζωνικές συναλλαγές ενέργειας. Δύο μέρες πριν
τον χρόνο παράδοσης ενέργειας, και αφού έχουν λάβει
υπόψη τα κρίσιμα στοιχεία του συστήματος, εκτός των
υποθέσεων για τα επίπεδα παραγωγής, τα RSC προσδιορίζουν ένα βασικό σενάριο για τη διαθέσιμη ικανότητα
μεταφοράς. Κατόπιν, γίνονται υπολογισμοί έως και μία
μέρα πριν τον χρόνο παράδοσης ενέργειας. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών εξαρτώνται από το σύνολο
των ροών ενέργειας μεταξύ των ζωνών προσφορών
και κατά κανόνα είναι υψηλότερα από αυτά που προκύπτουν από την μέθοδο NTC, ενώ εκφράζουν καλύτερα
τη φυσική των συστημάτων.
Όσον αφορά στις υπόλοιπες υπηρεσίες των RSC που
αφορούν τη βέλτιστη λειτουργία των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο Συντονισμός Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας παίζει κομβικό ρόλο, καθώς
έχει στόχο την αναγνώριση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των συστημάτων της περιφέρειας, βάσει του καταλόγου απρόβλεπτων συμβάντων
και τα όρια επιχειρησιακής ασφάλειας που προβλέπονται από κάθε Διαχειριστή, μέσω της χρήσης του Κοινού Μοντέλου Δικτύου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης
αξιολογούνται και το RSC προτείνει στους Διαχειριστές
διορθωτικά μέτρα βάσει των κριτηρίων της αποδοτικότητας και της οικονομικότητας. Η εκπόνηση αυτών των
μέτρων από τους Διαχειριστές συντονίζεται, προκειμένου να ενεργοποιηθούν στον πραγματικό χρόνο, ενώ
παράλληλα υπάρχει συντονισμός ενεργειών και με τα
γειτονικά RSC.
Για να γίνει ο συντονισμός των περιφερειακών διακοπών, οι Διαχειριστές των Συστημάτων εντός μίας περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας υποβάλλουν
στο RSC όλα τα πρόσφατα σχέδια διαθεσιμότητας για
τα σημαντικά πάγια στοιχεία των συστημάτων τους, για
τα μη σημαντικά πάγια στοιχεία τα οποία είναι ικανά να
επηρεάσουν τον προγραμματισμό διακοπών, καθώς
και σενάρια προς διερεύνηση σε διαφορετικά χρονικά
πλαίσια. Στόχος είναι να αναγνωριστούν τυχόν ασυμβατότητες κατά τις αναλύσεις περιφερειακής επιχειρησιακής ασφάλειας μέσω προσομοιώσεων του κοινού
μοντέλου δικτύου. Τα RSC εν συνεχεία συντονίζουν
τις αναλύσεις τους με άλλους περιφερειακούς συντο-
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νιστές ασφάλειας και υποβάλλουν τα αποτελέσματα
αξιολόγησης στους Διαχειριστές, οι οποίοι θα πρέπει
να τα λάβουν υπόψη κατά τον προγραμματισμό των συντηρήσεών τους.
Όσον αφορά, τέλος, στην αξιολόγηση της περιφερειακής επάρκειας, κάθε RSC διενεργεί αξιολογήσεις περιφερειακής επάρκειας τουλάχιστον σε ορίζοντα μίας
εβδομάδας. Για τον λόγο αυτό, οι Διαχειριστές υποβάλουν στο RSC το προβλεπόμενο συνολικό φορτίο και
τους διαθέσιμους πόρους για απόκριση ζήτησης, τη διαθεσιμότητα των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, καθώς
και τα όρια επιχειρησιακής ασφάλειας. Τα RSC διενεργούν αξιολογήσεις επάρκειας βάσει των πληροφοριών
αυτών, και σε συνεργασία μεταξύ τους, με σκοπό τον
εντοπισμό καταστάσεων δυνητικής έλλειψης επάρκειας
σε οποιαδήποτε από τις περιοχές ελέγχου ή σε περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες διασυνοριακές ανταλλαγές και τα όρια επιχειρησι-

ακής ασφάλειας. Τα αποτελέσματα διαβιβάζονται στους
Διαχειριστές, μαζί με προτεινόμενο πλάνο ενεργειών
για την μείωση των κινδύνων αυτών. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα
που επιτρέπουν την μεγιστοποίηση των διασυνοριακών
συναλλαγών.
Προκειμένου να διασφαλιστούν όλα τα παραπάνω και
να λειτουργήσει αποδοτικά και αποτελεσματικά το RSC,
ο ΑΔΜΗΕ έχει κάνει προχωρημένες συζητήσεις και
έχει επιτύχει δεσμευτική προσφορά από έμπειρο προμηθευτή λογισμικού και συστημάτων στον τομέα της
ενέργειας. Η πλατφόρμα, η οποία είναι πλήρως προσαρμοσμένη στις υπηρεσίες του RSC, βασίζεται στην
αρχιτεκτονική microservices. Έτσι προσφέρεται ένας
ευέλικτος τρόπος ανάπτυξης και παράδοσης σύνθετων
εφαρμογών οι οποίες διασπώνται και δίνεται η δυνατότητα στα μεμονωμένα εξαρτήματα να εξελιχθούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.

Σχήμα 6: Αρχιτεκτονική Μicroservices RSC

Η παραπάνω τεχνική λύση αποτελεί επένδυση για το
μέλλον του RSC, καθώς η αρχιτεκτονική της επιτρέπει
την αποδοτικότερη χρήση των υπαρχόντων υπηρεσιών
και την ευέλικτη ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών RSC
στην ίδια πλατφόρμα.

Η εν λόγω πρόταση συμμορφώνεται πλήρως με τα
χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί. Συγκεκριμένα,
προγραμματίζεται η εγκατάσταση και η δοκιμή της μόνιμης λύσης εντός έξι μηνών για το CCC και εντός 12
μηνών για τις υπόλοιπες υπηρεσίες. l
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Σχήμα 7: Επισκόπηση Περιφέρειας Υπολογισμού Δυναμικότητας (CCC)

Σχήμα 8: Προτεινόμενη Υποδομή CGM & CSA
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State Grid και
ΑΔΜΗΕ εμβαθύνουν
τη συνεργασία τους

*Του Jun Rong, Αναπληρωτή Διευθυντή Έρευνας, Τεχνολογίας και
Ανάπτυξης

Στις 11 Νοεμβρίου 2019, η

State

Grid

Corporation of China (SGCC) υπέγραψε με τον
ΑΔΜΗΕ Συμφωνία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
επένδυση στην Αριάδνη Interconnection, και κατ’
επέκταση στην εμβληματική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.
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Σ

τις 11 Νοεμβρίου 2019, η State Grid Corporation
of China (SGCC) υπέγραψε με τον ΑΔΜΗΕ Συμφωνία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επένδυση στην
Αριάδνη Interconnection, και κατ’ επέκταση στην εμβληματική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική, σε
ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο
Μαξίμου.
Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο της επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Αθήνα η οποία επισφραγίστηκε με την υπογραφή 16 συμφωνιών και μνημονίων κατανόησης που
αφορούν στην ενέργεια, τα αγροτικά προϊόντα, την οικονομία, την τεχνολογία, τις τηλεπικοινωνίες, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τη Δικαιοσύνη.
Η συμφωνία αυτή, ισοδυναμεί με μια νέα ευκαιρία για
τη SGCC να διευρύνει και να εμβαθύνει τη συνεργασία
της με τον ΑΔΜΗΕ. Κατά την επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, συναντήθηκε
με τον Πρόεδρο της SGCC, Κου Γουέι, και αντάλλαξαν
εκτενείς απόψεις σχετικά με την αγαστή συνεργασία
των δύο εταιρειών.
Ο Κου Γουέι εξήρε τη συνεργασία μεταξύ της SGCC και
του ΑΔΜΗΕ και εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή
του για τα επιτεύγματα της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ και
χαρακτήρισε διορατική την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να ανακηρύξει τη SGCC δυνητικό επενδυτή
στην Αριάδνη Interconnection. Η SGCC, ως στρατηγικός επενδυτής, θα τιμήσει την υπόσχεσή της να υπο-

Ο κ. Μανουσάκης και ο κ. Kou υπογράφουν
τη συμφωνία στο Μέγαρο Μαξίμου

στηρίξει την Αριάδνη επενδύοντας τα κεφάλαιά της και
ενισχύοντας την τεχνική της ικανότητα.
Όπως διαμήνυσε ο Κου Γουέι, η διανομή υψηλότερου
μεριδίου δεν αποτελεί προτεραιότητα της SGCC. Μετά
τις πρόσφατες αστοχίες που προκλήθηκαν εξαιτίας
των παλαιωμένων εγκαταστάσεων και του απαρχαιωμένου μηχανολογικού εξοπλισμού, η SGCC δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τον ΑΔΜΗΕ να εκκινήσει πενταετές
πρόγραμμα ανανέωσης παγίων με αντικατάσταση των
απαρχαιωμένων και αναξιόπιστων μηχανημάτων.
Επιπλέον, πρόθεση της SGCC είναι να ασκήσει την
επιρροή της με στόχο την επιτάχυνση των προσλήψεων
στον ΑΔΜΗΕ προκειμένου να αντιμετωπιστεί το χρόνιο
πρόβλημα της υποστελέχωσης του Διαχειριστή. l
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Διαγωνισμός
Καινοτομίας για τους
εργαζομένους του ΑΔΜΗΕ
*Του Νίκου Ραυτόπουλου, Διευθυντή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η

καινοτομία έχει ξεχωριστή θέση στον ΑΔΜΗΕ, ο
οποίος σπεύδει να αδράξει τις ευκαιρίες και να

δυνατότητα να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες που θα

ανταποκριθεί στις εξελίξεις της νέας ψηφιακής εποχής

ο πλαίσιο, θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα το πρό-

που ανατέλει στον ενεργειακό κλάδο, αλλά και την πα-

γραμμα ενδο-επιχειρηματικότητας “IPTO Innovation

γκόσμια οικονομία γενικότερα.

Challenge”. Ουσιαστικά, πρόκειται για έναν διαγωνισμό

Στόχος του Διαχειριστή είναι να δώσει στους εργαζο-

καινοτομίας στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν ΟΛΟΙ

μένους του, ανεξαρτήτως θέσης και αντικειμένου, τη

οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, με στόχο:

«μετασχηματίσουν» την ίδια την επιχείρηση. Σε αυτό

ενεργών

 τη βελτίωση μιας υφιστάμενης ή τη δημιουργία μιας
νέας διαδικασίας
 την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος/ υπηρεσίας ή τη
βελτίωση ενός υφιστάμενου, και
 την ανάπτυξη ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου.
Το πρώτο βήμα για τη συμμετοχή στο “IPTO Innovation Challenge” είναι η συμπλήρωση μίας φόρμας στην
οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν:
 το πρόβλημα που επιχειρεί να λύσει η πρόταση τους
ή την ανάγκη που επιδιώκει να καλύψει,
 τη λύση που προτείνουν και
 τη σύνθεση της ομάδας που υποβάλει την πρόταση.
Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν τόσο μεμονωμένοι
εργαζόμενοι, όσο και ομάδες εργαζομένων. Κάθε εργαζόμενος/ομάδα εργαζομένων μπορεί να συμμετάσχει
με μία ή δύο προτάσεις. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2020 και σύντομα θα
δοθούν αναλυτικές οδηγίες.
Από τις προτάσεις που θα υποβάλουν οι εργαζόμενοι,
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10 θα προκριθούν στον επόμενο γύρο του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες στη δεύτερη φάση θα έχουν τη
δυνατότητα να συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια
(workshops) προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη επιμόρφωση. Τα εργαστήρια αυτά θα υλοποιήσουν
ακαδημαϊκοί και στελέχη της αγοράς με εξειδίκευση
στην ανάπτυξη της καινοτομίας και την νεοφυή επιχειρηματικότητα, μέσα από τα πλέον σύγχρονα εργαλεία
και τεχνικές, όπως lean startup, MVP, elevator pitching
techniques, open innovation matrix κ.α. Παράλληλα,
τις ομάδες θα καθοδηγήσουν ειδικοί στο πλαίσιο της
εξατομικευμένης συμβουλευτικής (coaching). Τόσο τα
εργαστήρια όσο και η συμβουλευτική έχουν στόχο να
βοηθήσουν τις ομάδες να αναπτύξουν την ιδέα τους.
Όλες οι ομάδες που θα προκριθούν θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε ειδική επιτροπή αξιολόγησης και τη Διοίκηση της Εταιρείας στη
διάρκεια ειδικής εκδήλωσης (Demo Day), την οποία θα
μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι.
Στις τρεις κορυφαίες ομάδες θα απονεμηθεί χρηματικό
ή άλλο έπαθλο. H νικήτρια ομάδα θα έχει τη χαρά να δει
την ιδέα της να υλοποιείται -εφόσον είναι εφικτό.

Σχήμα 1: Ενδεικτικό πλάνο του «IPTO Innovation Challenge»

Οφέλη του Διαγωνισμού και επόμενα
βήματα
Tο “IPTO Innovation Challenge” εδράζεται στην έμφυτη επιθυμία όλων των ανθρώπων για δημιουργικότητα. Αυτή είναι η κινητήρια δύναμη του ΑΔΜΗΕ που με
σεβασμό και ευθύνη προσφέρει τη δυνατότητα στους
εργαζόμενους του να αναπτυχθούν με «όχημα» την
καινοτομία και, ταυτόχρονα, τους δίνει την ευκαιρία να

λύσουν ένα πρόβλημα που έχουν εντοπίσει κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους με τρόπο που θεωρούν βέλτιστο. Η εκπαίδευση και το coaching για την
παρουσίαση των ιδεών είναι σημαντικό βήμα αυτής της
διαδικασίας και ανοίγει νέους δρόμους στην επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων. Επιπλέον, θα δοθούν
έπαθλα αλλά και άλλου είδους επιβραβεύσεις όπως
χρηματικό έπαθλο, πρόσθετες ημέρες αδείας, επαγγελ-
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ματική αναγνώριση, ηθική ικανοποίηση της υλοποίησης
μίας ιδέας ή ενός οράματος.
Η Εταιρεία, από την άλλη, επωφελείται από την ανάπτυξη της καινοτομίας μέσα από τις πρωτοβουλίες των
ίδιων των εργαζομένων της -μια διαδικασία που επισπεύδει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό. Οι δράσεις
αυτές στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των ταλέντων που διαθέτουν οι εργαζόμενοι, αλλά και την μετέπειτα υποστήριξή τους με ενίσχυση της αίσθησης ικανοποίησης που αντλούν από την εργασία τους και την
ενδυνάμωση των δεσμών τους με την Εταιρεία. Κινητήριος δύναμη αυτής της πρωτοβουλίας είναι η «νοοτροπία της εκκίνησης» (startup mentality) η οποία δίνει
έμφαση στην ευελιξία (agility),αλλά και στην επίλυση
των προβλημάτων με προσανατολισμό στον (εσωτερικό) πελάτη.

Το μέλλον και η εξέλιξη
Το “IPTO Innovation Challenge” μπορεί να εξελιχθεί
σε ένα μόνιμο μηχανισμό παροχής κινήτρων στους εργαζομένους του ΑΔΜΗΕ και να αποτελέσει το πρώτο
βήμα για την ανάπτυξη δράσεων ανοικτής καινοτομίας
(open innovation). Απώτερος στόχος της Εταιρείας είναι οι γνώσεις του εσωτερικού περιβάλλοντος να συνδυάζονται με γνώσεις νεοφυών επιχειρήσεων (startups), ερευνητών και όλων των καινοτόμων ιδιωτών
που μπορούν να οδηγήσουν στη συμμετοχική ανάπτυξη
νέων διαδικασιών, προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων για την αντιμετώπιση των αναγκών του οργανισμού.
Μελλοντικά, οι δράσεις ανοικτής καινοτομίας –πάντα
υπό προϋποθέσεις και σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες– θα μπορούσαν να αφορούν:
 την αναζήτηση τεχνολογικών λύσεων σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές ανάγκες
 τη δημιουργία προγράμματος Corporate Venturing,
το οποίο θα συνδέει τον οργανισμό με νεοφυείς
εταιρείες με σκοπό την δημιουργία συνεργειών
 την ίδρυση Corporate Venture Capital, το οποίο θα
επενδύει σε νέες/νεοφυείς επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον ενεργειακό τομέα
 στην ανάπτυξη συνεργασιών ανοιχτής καινοτομίας
(open innovation), καινοτομία σε συνεργασία με
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, πελάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές, κοινότητες (communities)
ή ακόμα και το «πλήθος» (crowdsourcing)

Οι προκλήσεις
Ο τομέας της Ηλεκτρικής Ενέργειας βιώνει ραγδαίες
και θεμελιώδεις τεχνολογικές εξελίξεις τα τελευταία
χρόνια. Η επόμενη ημέρα της απελευθέρωσης των
αγορών ηλεκτρικής ενέργειας φέρνει τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις, όπως είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
και η υιοθέτηση των έξυπνων δικτύων (smart grids).
Παράλληλα, η αγορά στρέφεται σε ένα νέο μοντέλο
προσφοράς υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και
τις επιχειρήσεις. Ουσιαστικά, συντελούνται στις μέρες
μας δομικές αλλαγές σχετικές με το πώς παράγεται και
πώς διανέμεται η ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και πώς την
προμηθεύονται οι τελικοί πελάτες. Όπως είναι λογικό,
η διαμόρφωση αυτών των νέων συνθηκών έχει σημαντικές επιπτώσεις στο επιχειρηματικό μοντέλο των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας.
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σήμερα σε φάση μετασχηματισμού
που θα τον μετατρέψει σε έναν ψηφιακό Διαχειριστή
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Digital TSO). Στην
πορεία του αυτή επικεντρώνεται στους παρακάτω κύριους επιχειρησιακούς τομείς που βασίζονται στην καινοτομία και την επιθυμητή «ψηφιοποίηση»:
 Transmission Grid Asset Performance Management: Πρόκειται για τη χρηματοοικονομική
απόδοση των παγίων μιας εταιρείας, τη διαχείριση
και τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τη
λειτουργία τους μέσω της προληπτικής και της προγνωστικής συντήρησης, καθώς και τη διαχείριση
του κύκλου ζωής αυτών. Τα παραπάνω οδηγούν την
επιχείρηση στη λήψη βέλτιστων επενδυτικών αποφάσεων. Οι νέες ψηφιακές τεχνολογικές λύσεις και
οι υπηρεσίες cloud επιτρέπουν τον απομακρυσμένο
έλεγχο ή την προληπτική συντήρηση των παγίων σε
πραγματικό χρόνο και επεκτείνουν τον κύκλο ζωής
τους ή τη λειτουργική τους αποδοτικότητα, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα του ενεργητικού και βελτιστοποιώντας το συνολικό κόστος.
 Digital Infrastructure & Digital Grid: Είναι
το ξεκλείδωμα των πλεονεκτημάτων ενός Ψηφιακού Δικτύου. Η βελτιστοποίηση του δικτύου είναι δυνατή μέσω της εξισορρόπησης φορτίου σε
πραγματικό χρόνο, των δικτυακών ελέγχων και των
συνδεδεμένων από άκρο σε άκρο αγορών. Η διασύνδεση των παγίων, των μηχανών και συσκευών
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αλλά και οι προηγμένες δυνατότητες παρακολούθησης αποτελούν τα κύτταρα ενός ψηφιακού δικτύου.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των λειτουργιών του
συστήματος και η διαχείριση της ενέργειας μπορεί
να περιλαμβάνουν έργα όπως είναι οι ψηφιακοί
υποσταθμοί, έργα σχετικά με την εξισορρόπηση της
ενέργειας και την προληπτική συντήρηση αλλά και
δράσεις ασφάλειας μέσω της αυτοματοποιημένης
παρακολούθησης.
 Data Analytics Strategy: Αφορά τη διαχείριση
και τη διαλειτουργικότητα των «μεγάλων» και ανοικτών δεδομένων (Big & Open data), των χωρικών
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δεδομένων και των δημόσιων και επιστημονικών
δεδομένων. Η διαχείριση του μεγάλου όγκου δεδομένων πρέπει να είναι ευέλικτη, ώστε να εξασφαλίζεται η εξόρυξη, η ανάλυση και η πρόβλεψη. Οι
ολοκληρωμένες επιχειρηματικές διαδικασίες απαιτούν νέες εφαρμογές με πρόσβαση στα υπάρχοντα
«σιλό» δεδομένων και στις λίμνες δεδομένων (data
lakes). Η εκμετάλλευση και η ανάλυση των δεδομένων (data analytics) δύναται να πυροδοτήσει την
καινοτομία και να αναπτύξει σε βάθος τα μοντέλα
προληπτικής συντήρησης και πρόληψης διακοπών
(outage prevention).

Σχήμα 2: Παραδοσιακό vs Έξυπνο Δίκτυο (Πηγή: EPRI, Estimating the Costs and Benefits of the Smart Grid)
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Καινοτομία στον κλάδο της ενέργειας
Οι αλλαγές που συντελούνται επιτάσσουν την ταχύτερη ανάπτυξη της καινοτομίας στον κλάδο της Ενέργειας. Όλα τα συμμετέχοντα μέρη στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας –από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και τους κατασκευαστές εξοπλισμού, έως τους
λιανοπωλητές ενέργειας– καλούνται να βρουν νέους
τρόπους για να βελτιώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και ταυτόχρονα να διαχειριστούν το τυπικό
«τρίλημμα» ασφάλειας, προσιτών τιμών και βιωσιμότητας. Σύμφωνα με τον Ernesto Ciorra, αντιπρόεδρο Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ιταλικής Enel, οι
επερχόμενες αλλαγές για τις επιχειρήσεις του κλάδου
είναι τόσο ριζοσπαστικές, ώστε οι επιχειρήσεις που δεν
θα καινοτομούν θα χρεοκοπούν.
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση καινοτόμων
και πρωτοποριακών ιδεών που θα αναμορφώσουν το
μέλλον της ενέργειας. Στόχος του έργου είναι να βρούμε, να δοκιμάσουμε και να αναπτύξουμε τις λύσεις του
αύριο. Μερικές από τις περιοχές έρευνας και καινοτομίας είναι οι παρακάτω:
 Smart Grid initiatives
 Digital Substations solutions
 Digital Twins
 Project & Construction management

Οι παραπάνω εξελίξεις αποτυπώνονται στις δαπάνες
για Έρευνα και Ανάπτυξη των εταιρειών του ενεργειακού κλάδου ανά την Ευρώπη. Και παρότι στα μέσα
της δεκαετίας του 2000 η Έρευνα και η Ανάπτυξη δεν
αποτελούσαν προτεραιότητα για τις (πρώην κρατικές)
εταιρείες του κλάδου, την τελευταία δεκαετία παρατηρούμε μια βαθμιαία και συνεχή αύξηση των σχετικών
κονδυλίων. Είναι βέβαιο ότι η καινοτομία θα αποτελέσει την αιχμή της στρατηγικής για τις επιχειρήσεις του
ενεργειακού κλάδου στην προσπάθεια τους αρχικά να
επιβιώσουν και στη συνέχεια να αναπτυχθούν.
Ωστόσο, η στρατηγική αυτή θα πρέπει να ισορροπήσει
τις αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο, την ασφάλεια
και την αξιοπιστία με την τεχνολογική καινοτομία –κάτι
που κάθε άλλο παρά εύκολο προμηνύεται. Είναι γεγονός πως η καινοτομία είναι μια εκτεταμένη διαδικασία
πρόσληψης ιδεών που μπορούν να επιφέρουν αλλαγές
και μετατροπή των ιδεών σε πραγματικότητα. Αποτελεί
κομμάτι της επιχειρηματικότητας και συνδέεται με την
παραγωγικότητα και την ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό,
οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις, εκτός από την ανάπτυξη των
τμημάτων Έρευνας και Ανάπτυξης, προχωρούν σε σταδιακή διεύρυνση του μοντέλου καινοτομίας τους, στο
οποίο οι νέες ιδέες παράγονται τόσο από το εσωτερικό
όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.

 Storage (Batteries & Electrical Vehicles)
 Automations & Robotics
 IoT, connectivity and telecommunications
 Blockchain
 Cybersecurity

Σχήμα 4: Προγράμματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
των ευρωπαίων TSO

Το μοντέλο της Ανοιχτής Καινοτομίας

Σχήμα 3: Ο Ψηφιακός Διαχειριστής

Στην προσπάθεια τους να καινοτομήσουν, οι εταιρείες
από τον κλάδο της Ενέργειας υιοθετούν το μοντέλο της
Ανοικτής Καινοτομίας (open innovation). Σύμφωνα με
το μοντέλο αυτό, οι γνώσεις που είναι απαραίτητες για
την ανάπτυξη της καινοτομίας προέρχονται πλέον και
από «παίκτες» εκτός των σχετικών τμημάτων (Έρευνας και Ανάπτυξης). Τα στάδια της καινοτομίας είναι η
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αναγνώριση των ευκαιριών, η εύρεση των πόρων, η
ανάπτυξη του εγχειρήματος και, τέλος, η δέσμευση της
αξίας. Οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν πρακτικές Ανοικτής Καινοτομίας προκειμένου α) να επιταχύνουν την
διαδικασία της καινοτομίας, β) να μειώσουν το κόστος
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ανάπτυξης νέων προϊόντων και γ) να αυξήσουν το αντίκτυπο της καινοτομίας. Στην προσπάθεια τους αυτή οι
επιχειρήσεις εφαρμόζουν ολοένα συχνότερα τεχνικές
που προέρχονται από τον χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups).

Σχήμα 5: Το μοντέλο «Ανοιχτής Καινοτομίας» από τον Henry Chesbrough (οικονομολόγος και καθηγητής του Πανεπιστημίου του
Μπέρκλεϋ)

Μια πηγή Ανοιχτής Καινοτομίας που ήταν μέχρι πρότινος «παραμελημένη» είναι οι εργαζόμενοι σε τομείς
που δεν σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη καινοτομιών (peripheral inside innovators). Προκειμένου να
αξιοποιηθούν οι πληροφορίες αλλά και οι γνώσεις των
εργαζομένων αυτών, τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί με πολύ μεγάλη επιτυχία προγράμματα ενδο-επιχειρηματικότητας (intrapreneurship).

Τι είναι η ενδο-επιχειρηματικότητα
Στην ενδο-επιχειρηματικότητα, περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι παρακάτω οχτώ διαδικασίες: η δημιουργία
νέων αυτόνομων ενδο-εταιρικών μονάδων, η δημιουργία νέων προϊόντων, η καινοτομία σε προϊόντα και
υπηρεσίες, η καινοτομία σε διαδικασίες παραγωγής, η

ανανέωση της εταιρείας, η ανάληψη ρίσκου από τους
εργαζόμενους, η πρόνοια και η προεργασία για πρωτοβουλίες της εταιρείας και το επιχειρηματικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών.
Οι «ενδο-επιχειρηματίες» είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις οι οποίοι αναλαμβάνουν επιχειρηματική δράση
στο πλαίσιο της επιχείρησης στην οποία εργάζονται. Με
άλλα λόγια, είναι πρόθυμοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες αξιοποιώντας τους πόρους της επιχείρησης. Υιοθετώντας την πρακτική αυτή, μια επιχείρηση στοχεύει
στην επιχειρηματική δραστηριοποίηση των εργαζομένων της προκρίνοντας και μια «από κάτω προς τα επάνω» (bottom-up) διαδικασία ανάπτυξης καινοτομιών
και αξιοποίησης επιχειρηματικών ευκαιριών. l
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Γιατί ο ΑΔΜΗΕ καινοτομεί στις

υποβρύχιες διασυνδέσεις

Πόντιση καλωδίου 150kV στο Εύβοια-Άνδρος

Ο

ι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των ελληνικών νησιών
είναι εξαιρετικά απαιτητικές σε τεχνικό επίπεδο,
γεγονός που οφείλεται στα μορφολογικά χαρακτηριστικά των θαλασσών μας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, όπου καλώδια εναλλασσόμενου
ρεύματος 150KV θα ποντιστούν σε βάθος 950 μέτρα
–ένα από τα μεγαλύτερα βάθη πόντισης υποβρυχίων
καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος παγκοσμίως. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες τεχνικές απαιτήσεις, ο ΑΔΜΗΕ θέτει προδιαγραφές «state-of-the-art»

που αναδόχους που υλοποιούν τα έργα.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι διασύνδεση Εύβοιας-Άνδρου-Τήνου με γραμμές αυξημένης ικανότητας μεταφοράς ισχύος. Στο πρόσφατο έργο, χρησιμοποιήθηκαν
νέου τύπου υποβρύχια καλώδια, με περιβαλλοντικά
φιλικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές τελευταίας
τεχνολογίας. Πρόκειται, μάλιστα, για τα πρώτα καλώδια
παγκοσμίως που διαθέτουν συνθετικό οπλισμό.
Τρεις είναι οι βασικές προκλήσεις στις οποίες αποδίδεται η τεχνική δυσκολία αυτών των έργων:
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Μορφολογία βυθού: Οι ελληνικές θάλασσες είναι πολύ πιο
βαθιές, σε σύγκριση με τη Βόρεια
Ευρώπη όπου γίνονται τέτοιου
είδους διασυνδέσεις –κυρίως με
τα υπεράκτια αιολικά πάρκα. Μια
επιπλέον πρόκληση στη χώρα
μας είναι οι έντονες διακυμάνσεις (κοιλάδες, κορυφές) που
προϋποθέτουν ιδιαίτερες τεχνικές προδιαγραφές και μεθόδους
προστασίας των καλωδίων. Για
το λόγο αυτό, ο ΑΔΜΗε εφαρμόζει στα έργα του καινοτόμες τεχνολογίες που διασφαλίζουν ότι
τα καλώδια, εκτός από ανθεκτικά,
είναι και ελαφριά –κάτι που συνιστά προϋπόθεση για τα μεγάλα βάθη.
Υφιστάμενα καλώδια στο βυθό: Στον βυθό υπάρχουν εγκατεστημένα παλαιότερα καλώδια, είτε μέσης
τάσης είτε οπτικών ινών, τα οποία συχνά τα συναντούμε
απευθείας στο πεδίο. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή
ώστε τα καλώδια αυτά να μην διασταυρώνονται.
Αλιευτική δραστηριότητα: Στις ελληνικές θάλασσες παρατηρείται έντονη αλιευτική δραστηριότητα, η
οποία συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Προκειμένου να τα προστατέψει, ο ΑΔΜΗΕ τα θάβει έως κάποιο βάθος προ-
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κειμένου να μην διατρέχουν κίνδυνο από την αλιευτική
δραστηριότητα (τράτες, άγκυρες κ.ά.). Αξίζει, μάλιστα,
να αναφερθεί ότι παλαιότερα θάβαμε τα καλώδια έως
τα 30 μέτρα βάθος, στη διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου θα τα θάψουμε έως τα 100 μέτρα και στην
Κρήτη-Αττική έως τα 600 μέτρα. Ένας άλλος τρόπος
προστασίας, είναι ο συντονισμός με τις λιμενικές αρχές, ώστε οι ναυτικοί χάρτες να είναι πάντα ενημερωμένοι για το πού βρίσκονται τα καλώδια του ΑΔΜΗΕ και
να απαγορεύεται στα σκάφη είτε να ψαρεύουν είτε να
σταθμεύουν σε αυτές τις ζώνες. l
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Ο ΑΔΜΗΕ «καλός αγωγός»
Έρευνας και Καινοτομίας
*Του Γιώργου Παπαϊωάννου, Διευθυντή Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης

Στιγμιότυπο από την ημερίδα της ΔΕΤΑ

Η

Έρευνα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση όταν μιλάμε για έναν Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας, όπως ο ΑΔΜΗΕ. Η Διεύθυνση Ενέργειας,
Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (ΔΕΤΑ) έχει κατορθώσει,
παρ’ όλα αυτά, να αναπτύξει πολύ αξιόλογο ερευνητικό έργο, απορροφώντας σημαντικά κοινοτικά κεφάλαια
μέσω των προγραμμάτων Horizon2020.
Αυτή την περίοδο, βρίσκονται σε εξέλιξη οκτώ ερευνητικά προγράμματα Horizon 2020 (ΕasyRES,
Flexitranstore, Crossbow, CoordiNet, SDNmicroSENSE,
5GVictory, FARCROSS και SYNERGY) της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής, συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ,
τα οποία υλοποιούνται από 13 ερευνητές του ΑΔΜΗΕ.
Παράλληλα, η ΔΕΤΑ συμμετέχει ενεργά στις εργασίες
των επιτροπών RDIC και WG3-Flexibility του Ευρωπαϊκού φορέα των Διαχειριστών ΣΜΗΕ (ENTSO-Ε), στις
οποίες μετέχει, εκτός από τον γράφοντα, ο Τομεάρχης
Δρ. Χρήστος Δικαιάκος, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα
πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας WP3 με αντικείμενο
την Ευελιξία (FLEXIBILITY) των ΣΗΕ.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η ΔΕΤΑ έλαβε μέρος σε workshop που συνδιοργανώθηκε από
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την Επιτροπή Συστήματος Λειτουργίας (Systems
Operators Committee, SOC) και την Επιτροπή Έρευνας,
Ανάπτυξης και Καινοτομίας (Research Development
and Innovation Committee, RDIC) του ENTSO-E. Το
workshop, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του ENTSO-Ε στις Βρυξέλλες, αφορούσε την παρουσίαση προγραμμάτων
Έρευνας και Καινοτομίας που έχουν χρηματοδοτηθεί
από το πρόγραμμα Horizon 2020 στο SOC, με σκοπό την διάδοση των αποτελεσμάτων και την ανάπτυξη
ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ SOC-RDIC στον καθορισμό ερευνητικών στόχων. Μεταξύ των προγραμμάτων που επιλέχθηκαν για να παρουσιαστούν ήταν
και το FLEXITRANSTORE, στο οποίο συμμετέχει ο
ΑΔΜΗΕ. Σε αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο, μέλη της
ΔΕΤΑ εκπροσώπησαν με επιτυχία την κοινοπραξία του
FLEXITRANSTORE και παρουσίασαν μερικά από τα σημαντικά αποτελέσματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς
το SOC, όπως είναι το πιλοτικό έργο εγκατάστασης ελεγκτή ροής ισχύος στο ΚΥΤ Μεγαλόπολης (αναφέρεται
εκτενώς στο προηγούμενο τεύχος του ΕΝΕΡΓΩΝ).
Την ίδια περίοδο, η ΔΕΤΑ διοργάνωσε ημερίδα στην
οποία παρουσιάστηκαν καινοτόμες τεχνολογίες που
αφορούν το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αρχικά, η εταιρεία SBB παρουσίασε τους πυλώνες έκτακτης αποκατάστασης συστήματος (Emergency
restoration system, ERS). Οι πυλώνες αυτοί μπορούν
να εγκατασταθούν μέσα σε λίγες ώρες και χρησιμοποιούνται για την άμεση αποκατάσταση του Συστήμα-

I 51

τος Μεταφοράς όταν έχει υποστεί σημαντικές φθορές
λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Κατόπιν, η εταιρία OTLM-Knill Gruppe παρουσίασε το σύστημα παρακολούθησης εναέριων γραμμών μεταφοράς (Overhead
transmission line monitoring, OTLM). Το σύστημα αυτό
τοποθετείται στους πυλώνες υψηλής τάσης και στις
εναέριες γραμμές του δικτύου μεταφοράς και παρέχει
τη δυνατότητα στον Διαχειριστή του Συστήματος να παρακολουθεί σημαντικές παραμέτρους όπως η θερμοκρασία των αγωγών, οι καιρικές συνθήκες σε διάφορα
σημεία του δικτύου μεταφοράς, το βέλος ανάρτησης
των γραμμών, κ.ά. Οι πληροφορίες αυτές παρέχουν τη
δυνατότητα για πιο αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος, καθώς και πιθανή πρόληψη ζημιών.
Την ημερίδα παρακολούθησε τόσο το προσωπικό της
ΔΕΤΑ, όσο και προσωπικό από άλλες διευθύνσεις σχετικές με το αντικείμενο της ημερίδας (ΔΝΕΜ, ΔΣΣΜ
κ.λπ). Οι συμμετέχοντες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για τη θεματολογία της ημερίδας και έθεσαν καίριες
ερωτήσεις στο πλαίσιο των εποικοδομητικών συζητήσεων που αναπτύχθηκαν με τους εκπροσώπους των
εταιρειών. Η διοργάνωση τέτοιων ημερίδων είναι πολύ
σημαντική για εμάς, συμβάλλει τα μέγιστα στην διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας και παρέχει την
ευκαιρία στο προσωπικό του ΑΔΜΗΕ να ενημερωθεί
για καινοτόμες τεχνολογίες του συστήματος μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι
η Εταιρεία να παραμένει στην αιχμή των εξελίξεων. l
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ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
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Ο ENTSO-E γιορτάζει
τα 10α γενέθλιά του
στο Ελσίνκι

Το κοινό του Συνεδρίου για τα 10 χρόνια του ENTSO-E (Πηγή ENTSO-E)
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Μ
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ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 13 Νοεμβρίου στο Ελσίνκι το επετειακό συνέδριο για τα
10 χρόνια λειτουργίας του ENTSO-E, του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Διαχειριστών, με θέμα «Κοιτάζουμε στο παρελθόν για να ατενίσουμε το μέλλον» (Looking Back
for Looking Forward).

στρατηγική που έχουν καταρτίσει για τα επόμενα έτη και
τοποθετήθηκαν επί των προκλήσεων που επιφυλάσσει
για τον ενεργειακό κλάδο ο ψηφιακός μετασχηματισμός
και η ενοποίηση της αγοράς ενέργειας. Κυρίως, όμως,
παρουσίασαν το όραμα και τη στρατηγική για το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης έως το 2030.

Στελέχη της Διοίκησης του ΑΔΜΗΕ έδωσαν το «παρών» στη φινλανδική πρωτεύουσα προκειμένου να
συμμετάσχουν στο επετειακό Συνέδριο του ENTSO-E,
τις εορταστικές εκδηλώσεις και τις εξειδικευμένες επιτροπές που συνεδρίασαν στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

Το συνέδριο έκλεισε με την κεντρική ομιλία της νέας
επικεφαλής της DG Energy -Γενικής Διεύθυνσης της
Κομισιόν σε θέματα Ενέργειας– Ντίτε Τζουλ Γιόργκενσεν.

 Στο Συνέδριο για τα 10 χρόνια του ENTSO-E:

 1000 άτομα παρακολούθησαν

Ο ENTSO-E απαρτίζεται από 43 Διαχειριστές Μεταφοράς Ενέργειας από 36 χώρες, μεταξύ των οποίων και ο
ΑΔΜΗΕ. Τις υπηρεσίες των Διαχειριστών-μελών απολαμβάνουν 500 εκατομμύρια πολίτες, μέσω 480.000
Γραμμών Μεταφοράς Ενέργειας. Το 2018 κατεγράφησαν ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας 467.000 GWh.

Στη διάρκεια του συνεδρίου, οι Διαχειριστές από όλη
την Ευρώπη, με πρωταγωνίστρια τη Fingrid, τον Διαχειριστή της Φινλανδίας που διοργάνωσε το Συνέδριο και
τις παράλληλες εκδηλώσεις, παρουσίασαν τα επιτεύγματα των τελευταίων ετών και τις καλές πρακτικές του
κλάδου, συζήτησαν τους προβληματισμούς που συνοδεύουν την ανάπτυξή τους, έδωσαν μια γεύση από τη

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, εξελέγη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου και έκτοτε ο Έλληνας Διαχειριστής έχει ενεργό
συμμετοχή στις δράσεις του ENTSO-E και, κυρίως, στις
διαδικασίες λήψης των αποφάσεων σε πανευρωπαϊκή
εμβέλεια.

 Συμμετείχαν 58 έγκριτοι ομιλητές
 Έδωσαν το παρών 300 συμμετέχοντες
 Παρουσιάστηκαν 253 διαφάνειες

Ποιος είναι ο ENTSO-E
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Πάνελ στο Συνέδριο για τα 10 χρόνια του ENTSO-E

Ομιλία της επικεφαλής της DG Energy Ντίτε Τζουλ Γιόργκενσεν (Πηγή ENTSO-E)]
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Ο Πρόεδρος του ENTSO-E, Herve Laffaye (Πηγή ENTSO-E)

Η γενέθλια τούρτα του ENTSO-E

58 I ενεργών

Παρουσία
«υψηλής
τάσης» στα
ενεργειακά
συνέδρια
Ισχυρή παρουσία στα κορυφαία
ενεργειακά συνέδρια της χώρας έχει
ο ΑΔΜΗΕ δια των στελεχών του,
προκειμένου να μετέχει στον δημόσιο
διάλογο για τις τρέχουσες εξελίξεις
στον εγχώριο κλάδο, αλλά και να
σκιαγραφήσει τη μακροπρόθεσμη
στρατηγική του με στόχο την
επέκταση των υποδομών μεταφοράς
ενέργειας σε κάθε γωνιά της
χώρας με τον πλέον αποδοτικό και
αποτελεσματικό τρόπο για τη χώρα
και τον Διαχειριστή.
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Ομιλία του κ. Μανουσάκη στο Athens
Investment Forum
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2o Athens Investment Forum 2019
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Ο κ. Μανουσάκης στο Συνέδριο της ΡΑΕ στη ΔΕΘ

Στο ετήσιο συνέδριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που διοργανώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου εκπροσώπησε τον ΑΔΜΗΕ ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος, κ. Μάνος Μανουσάκης. Στην ομιλία που
απηύθυνε στην κατάμεστη αίθουσα του Hilton, ο κ.
Μανουσάκης υπογράμμισε τους άξονες στρατηγικής
που χαράσσει ο Διαχειριστής για τα επόμενα χρόνια
με στόχο την επέκταση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων σε όλη τη χώρα και, κυρίως, τα νησιά.
«Θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στη νησιωτική διασύνδεση που έχει βαρύνουσα σημασία για τη χώρα
και τον ΑΔΜΗΕ. Πρόκειται για τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, ένα έργο εξαιρετικά επείγον που προχωρά χωρίς καθυστερήσεις και υλοποιείται πλέον
ως εθνικό, με συνολικό προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ.
Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η «μικρή
Κρήτη», η διασύνδεση που θα συνδέσει τα Χανιά με
τη Νεάπολη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καλωδιακή
διασύνδεση Εναλλασσόμενου Ρεύματος παγκοσμίως, συνολικού μήκους 180 χλμ, η οποία,-όταν ολοκληρωθεί το 2020, θα καλύψει πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού για τους χειμερινούς
μήνες», υπογράμμισε ο κ. Μανουσάκης.
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Ο κ. Μάργαρης στο Συνέδριο του energypress

Τα σχέδια του ΑΔΜΗΕ για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Ανάπτυξης
Συστήματος & Στρατηγικής, Ιωάννης Μάργαρης, στο συνέδριο του energypress για τις Ανανεώσιμες Πηγές και την
Αποθήκευση Ενέργειας που πραγματοποιήθηκε στα τέλη
Οκτωβρίου στην Αθήνα.
«Αν καταφέρουμε ως χώρα να βελτιώσουμε το αδειοδοτικό
πλαίσιο που διέπει έργα Υποδομών στην Ενέργεια, να επενδύσουμε σε νέους ανθρώπους για την άμεση ένταξη τους
στην αγορά εργασίας στην Ενέργεια και να επενδύσουμε σε
νέες τεχνολογίες στο Σύστημα (ΑΠΕ, αποθήκευση, offshore
αιολικά κ.λπ.), θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε σε επίπεδο υλοποίησης και όχι μόνο σχεδιασμού ένα ενεργειακό
σύστημα state-of-art διεθνώς», δήλωσε. Μεταξύ των θεμάτων που ανέλυσε περιλαμβάνεται η ανάγκη επιτάχυνσης
των αδειοδοτικών διαδικασιών, το Target Model, τον ρόλο
που διερευνά ο ΑΔΜΗΕ στην Αποθήκευση Ενέργειας και τις
προϋποθέσεις για την προσέλκυση ταλαντούχου δυναμικού
από τον Διαχειριστή.

Συνέδριο της ΡΑΕ στην 84η ΔΕΘ
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Ο κ. Μανουσάκης ομιλητής στο Athens Investment
Forum

Σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα τον Ηλεκτρισμό, παρουσία του υφυπουργού Ενέργειας κ. Γεράσιμου
Θωμά, του προέδρου της ΡΑΕ, κ. Νικόλαου Μπουλαξή, και άλλων εκλεκτών καλεσμένων συμμετείχε ο κ. Μανουσάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου με
θέμα «Οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας της Ελλάδας» που διοργάνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στο περιθώριο της 84ης Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης.
Από το βήμα του Συνεδρίου της ΡΑΕ, ο Πρόεδρος
και CEO του ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων,
ότι Ο ΑΔΜΗΕ και το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας κατέληξαν σε ένα κοινό χρονοδιάγραμμα δοκιμών για το Target Model, οι οποίες θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2020. Έτσι, θα εξασφαλιστεί η
συμβατότητα και λειτουργικότητα του Συστήματος.
Ήδη, ο ΑΔΜΗΕ έχει ξεκινήσει εσωτερικές δοκιμές
για το σύστημα διαχείρισης αγοράς. Τον Φεβρουάριο θα αντικατασταθούν τα συστήματα που συνδέονται με το διασυνοριακό εμπόριο, με μια νέα ενιαία
πλατφόρμα που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής
και μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα. Μέσω αυτής
της πλατφόρμας, τον Απρίλιο του 2020, ο ΑΔΜΗΕ
θα είναι έτοιμος να προχωρήσει στη σύζευξη με την
Ιταλία.

Ο κ. Ρουσόπουλος και η κ. Ζαρίκου
στο Roadshow στο Λονδίνο

Στο Λονδίνο ταξίδεψαν, για τρίτη χρονιά, τον Σεπτέμβριο ο πρόεδρος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, κ. Ιάσων Ρουσόπουλος, και η κ.
Ελένη Ζαρίκου, Διευθύντρια Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ, προκειμένου να συμμετάσχουν στο 14ο Συνέδριο Ελληνικών Επιχειρήσεων (14th Annual Greek Roadshow)
που διοργάνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Τριάντα εισηγμένες εταιρείες συναντήθηκαν με funds και επενδυτικούς οίκους από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να διερευνήσουν τις προοπτικές επένδυσης στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Το ενδιαφέρον για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ήταν και φέτος σταθερό και πραγματοποιήθηκαν γόνιμες «one to one» συναντήσεις με
διαχειριστές χαρτοφυλακίων ξένων εταιρειών. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διήμερης διοργάνωσης περισσότερες
από 600 κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με τις εισηγμένες εταιρείες, στις
οποίες συμμετείχαν 100 επενδυτικά funds και 140 αναλυτές και
διαχειριστές χαρτοφυλακίων.
Ο Πρόεδρος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Γιώργος
Χαντζηνικολάου τόνισε ότι: «Για πρώτη φορά ύστερα από πολλά
χρόνια, στις συναντήσεις με διεθνείς επενδυτές, κυριαρχεί σαφές
κλίμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Ελληνικής οικονομίας και τις
επενδυτικές προοπτικές της χώρας. Το Χρηματιστήριο έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τις εισηγμένες εταιρείες κατά τη συγκέντρωση
των κεφαλαίων που απαιτούνται για την ανάπτυξη και ισχυροποίησή τους. Η νέα αυτή δυναμική που αναπτύσσεται, αναμένεται να
δημιουργήσει ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες, τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους ξένους επενδυτές».
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Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών «ταξιδεύει»
στο Λονδίνο για το Roadshow της ΕΧΑΕ
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Η ΑΔΜΗΕ
Συμμετοχών
«μπαίνει» στο
Πανεπιστήμιο
*Του Γιώργου Ελευθερίου, Υπεύθυνου
Επενδυτικών Σχέσεων, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. στηρίζει
ενεργά την ακαδημαϊκή έρευνα και είναι
περήφανη που θα αποτελεί το αντικείμενο
μελέτης, έρευνας και χρηματοοικονομικής
αποτίμησης από εννέα ελληνικά
οικονομικά Πανεπιστήμια στο πλαίσιο
του διεθνούς διαγωνισμού CFA Research
Challenge.
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Λήξη συνεδρίασης στην εκδήλωση για το Research Challenge
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Ομιλία του προέδρου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κ. Ιάσονα Ρουσόπουλου

Συζήτηση των στελεχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με το κοινό

ενεργών

Τι είναι το Research Challenge
Το Research Challenge του CFA Institute είναι
ένας ετήσιος παγκόσμιος ακαδημαϊκός διαγωνισμός Έρευνας με αντικείμενο την ανάλυση και
αποτίμηση εταιρειών εισηγμένων σε διεθνή χρηματιστήρια και παράλληλα παρέχει στους φοιτητές
πρακτική καθοδήγηση και εντατική εκπαίδευση
στην οικονομική ανάλυση. Εργαζόμενοι σε ομάδες, οι φοιτητές αποκομίζουν ουσιαστική εμπειρία,
καθώς αναλαμβάνουν το ρόλο των πραγματικών
αναλυτών και κρίνονται από την ικανότητά τους να
αξιολογήσουν μια μετοχή, και να συντάξουν μια
λεπτομερή έκθεση ανάλυσης με τα συμπεράσματα
και τις προτάσεις τους. Αυτή η εκπαιδευτική πρωτοβουλία ενισχύει και βελτιώνει τις ικανότητες της
νέας γενιάς πάνω στο κομμάτι της ανάλυσης και
παρουσίασης αποτελεσμάτων, μέσω της πρακτικής καθοδήγησης και εντατικής εκπαίδευσης που
παρέχεται από καταξιωμένους επαγγελματίες του
χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.
Οι τοπικοί φορείς του CFA Institute συνεργάζονται
με πανεπιστήμια για τη διαμόρφωση ομάδων που
θα απαρτίζονται από τρείς έως πέντε προπτυχιακούς ή/και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι ομάδες
ερευνούν και αναλύουν μια εισηγμένη εταιρεία και
συντάσσουν μια γραπτή έκθεση σχετικά με την εν
λόγω εταιρεία που εμπεριέχει μια σύσταση αγοράς, πώλησης ή διατήρησης θέσης. Στη διάρκεια
αυτής της προσπάθειας, λαμβάνουν καθοδήγηση
από συγκεκριμένο καθηγητή του πανεπιστημίου
τους, καθώς και από επιλεγμένο για την κάθε ομάδα επαγγελματία αναλυτή. Τελικό στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισμού είναι η παρουσίαση της
παραπάνω έκθεσης σε μια ομάδα έμπειρων αναλυτών, συνήθως κάτοχοι της πιστοποίησης CFA. Οι
νικητές από τους τοπικούς αγώνες προχωρούν σε
περιφερειακούς διαγωνισμούς στην Αμερική, την
Ασία και την Ευρώπη, με αποκορύφωμα τον παγκόσμιο τελικό.
Το 2019, ο διαγωνισμός προσέλκυσε περισσότερους από 6.200 φοιτητές από περισσότερα από
1.100 πανεπιστήμια σε 94 χώρες. Ο διαγωνισμός
υποστηρίχθηκε από περισσότερους από 4.000
εθελοντές από περισσότερους από 150 φορείς
του CFA Institute σε όλο τον κόσμο. Οι παλαιοί
παγκόσμιοι πρωταθλητές προέρχονται από πανεπιστήμια στις Φιλιππίνες, την Πολωνία, την Ελβε-
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τία, τη Δομινικανή Δημοκρατία, τον Καναδά και τις
ΗΠΑ.
Στον ελληνικό διαγωνισμό, για την φετινή χρονιά,
συμμετέχουν τα ακόλουθα εννέα πανεπιστήμια:
 ALBA Graduate Business School
 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 International Hellenic University
 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2 τμήματα)
 Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η εκδήλωση στο Χρηματιστήριο
Αθηνών
Στις 14 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η
επίσημη έναρξη του διαγωνισμού στις εγκαταστάσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο Πρόεδρος
του ΔΣ, κ. Ιάσων Ρουσόπουλος, καλωσόρισε τους
φοιτητές, παρουσιάζοντας τα σημαντικά οφέλη της
πρωτοβουλίας αυτής και εν συνεχεία προχώρησε
σε μια εκτενή παρουσίαση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και του φιλόδοξου επενδυτικού
πλάνου του ΑΔΜΗΕ.
Μετά το πέρας της παρουσίασης οι φοιτητές είχαν
τη δυνατότητα να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους
στο panel του ΑΔΜΗΕ το οποίο αποτελούταν από
τους κκ Ιάσονα Ρουσόπουλο, Ελένη Ζαρίκου, Προκόπη Μαυρωνά και Γιώργο Ελευθερίου, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης οι κκ Λουκάς Δέδες, Προεδρος
του ΔΣ του CFA Society Greece, και Ιάσονας Ρουσόπουλος είχαν την τιμή να χτυπήσουν το καμπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηματιστηρίου.
Ο ελληνικός τελικός θα πραγματοποιηθεί στην
Αθήνα στις 22 Φεβρουαρίου 2020. Η ομάδα
που θα επικρατήσει θα συμμετάσχει στον ευρωπαϊκό τελικό, που θα διεξαχθεί στην Ιορδανία στις
1-2 Απριλίου 2020, όπου και θα αντιμετωπίσει
ομάδες προερχόμενες από πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, με
απώτερο στόχο μια θέση στον παγκόσμιο τελικό
που θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη στις 22 Απριλίου
2020. l
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Ο ΑΔΜΗΕ συναντά
την Τέχνη: Γλυπτά
εμπνευσμένα από
τις ηλεκτρικές
διασυνδέσεις
Ο ΑΔΜΗΕ, με τη χορηγική στρατηγική που έχει χαράξει,
επικεντρώνει το ενδιαφέρον του σε καινοτόμες ιδέες και
δράσεις που αφορούν στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτό, επέλεξε να δώσει την ευκαιρία σε
φοιτητές και αποφοίτους της Ανώτατης Σχολής Καλών
Τεχνών (ΑΣΚΤ) να εμπνευστούν και να ξεδιπλώσουν το
ταλέντο τους σε γλυπτά έργα με θέμα: «Διασυνδέοντας
την Ελλάδα». Η ιστορία, η εξέλιξη, το όραμα και οι
επιμέρους στόχοι του ΑΔΜΗΕ αποτέλεσαν το βασικό
«υλικό» των καλλιτεχνών για να βρουν την έμπνευσή
τους και να δημιουργήσουν έργα που να αποτυπώνουν
την ταυτότητα της εταιρείας μας και τη σπουδαιότητα του
έργου που επιτελεί. Στόχος αυτής της ανάθεσης ήταν τα
έργα που θα επιλεγούν να αναπαραχθούν προκειμένου
να προσφέρονται ως εταιρικά δώρα. Μετά από μήνες
δουλειάς, 29 καλλιτέχνες παρουσίασαν τα έργα τους στην
επιτροπή που αποτελούνταν από μέλη της Διοίκησης της
εταιρείας μας και καθηγητών της Ανώτατης Σχολής Καλών
Τεχνών. Από τα έργα αυτά προκρίθηκαν τρία γλυπτά, τα
οποία έλαβαν χρηματικό έπαθλο από τον ΑΔΜΗΕ.
Όλα τα γλυπτά θα φιλοξενηθούν έως τις 10 Φεβρουαρίου
2020 σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ισόγειο του
κτιρίου της Κωνσταντινουπόλεως, ώστε να δοθεί η
ευκαιρία στους εργαζόμενους να τα δουν από κοντά.
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1ο βραβείο
ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
BIRDS

2ο βραβείο
ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΡΕΝΑΤΑ
MONOGRAM

3ο βραβείο
ΜΑΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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1

2

3

4

1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ
2. ΑΣΗΜΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ - ΜΠΛΕ ΦΙΓΟΥΡΑ
3. ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
4. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
5. ΚΟΥΖΜΕΝΚΟ ΙΡΙΝΑ
6. ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΗ

12

7. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΖΕΥΣ
8. ΓΕΩΡΓΊΑ ΚΥΡΙΑΚΊΔΟΥ
ΔΙΑΣΥΝΔΈΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ

5

9. ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΑΔΜΗΕ
10. ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ ΕΛΕΝΗ - STIGMA
11. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΡΕΥΜΑ
12. ΧΑΛΥΒΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ

6

10
8

7

9

11
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13. ΝΤΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - THE CONNECTION
14. ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ - TRANSPARENT
TRANSMISSION
15. ΠΑΠΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

26

16. ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ - ΔΙΑΣ
17. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ - ΦΕΡΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18. ΣΤΑΥΡΙΝΑΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
17

19. ΣΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
20. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΕΥΑ ΜΟΥΡΤΖΗ
ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ
21. ΣΧΙΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΟΥΝΟ

25

22. ΤΖΟΓΚΟΥ ΝΤΟΡΕΙΝΤΑ - ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ
23. ΓΡΗΓΌΡΗΣ ΛΙΆΤΣΟΣ - ΚΙΝΗΤΙΚΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑ
24. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
25. ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
18

26. ΧΕΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ
24
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20
22
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«Πόλος
έλξης»
το περίπτερο
του ΑΔΜΗΕ
στη ΔΕΘ
Ο ΑΔΜΗΕ έδωσε για τρίτη χρονιά
το «παρών» στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης τον περασμένο Σεπτέμβριο
με ειδικό περίπτερο που λειτούργησε
καθ’ όλη τη διάρκεια της κορυφαίας
διοργάνωσης.
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Το περίπτερο του ΑΔΜΗΕ στην 84η ΔΕΘ
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Η Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ με τους Υπουργούς στα εγκαίνια του περιπτέρου

Τ

ο περίπτερο του ΑΔΜΗΕ εγκαινίασαν ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο υφυπουργός κ. Γεράσιμος Θωμάς τη δεύτερη
ημέρα λειτουργίας της 84η ΔΕΘ.

κτορείο Ειδήσεων στη διάρκεια των εγκαινίων, ο Πρό-

Δεκάδες εργαζόμενοι της Εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα
και αλλού έκαναν το «πέρασμά» τους από το περίπτερο
του ΑΔΜΗΕ, συνομίλησαν με τα στελέχη της Διοίκησης
που ταξίδεψαν ειδικά για τον σκοπό αυτό στη Θεσσαλονίκη, αλλά και με τους συναδέλφους τους από άλλα
σημεία της χώρας.

συνδράμοντας αποφασιστικά στην ανάπτυξη της εθνι-

Τα διευρυμένα έργα του Διαχειριστή, όμως, απ’ άκρη σ’
άκρη στη χώρα προσέλκυσαν και το ενδιαφέρον πολλών δεκάδων ακόμη επισκεπτών που παρατήρησαν
τον χάρτη με τις διασυνδέσεις του Δεκαετούς Πλάνου
Ανάπτυξης -που βρισκόταν σε προβεβλημένη θέση του
περιπτέρου- και ζήτησαν διευκρινήσεις από τα στελέχη
της Εταιρείας.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθηναϊκό Πρα-

εδρος και CEO της Εταιρείας, κ. Μάνος Μανουσάκης
εξήγγειλε ότι ο Διαχειριστής έχει δρομολογήσει πλάνο
5 δισ. ευρώ για επενδύσεις στην τρέχουσα δεκαετία,
κής οικονομίας.
«Το εμβληματικότερο έργο που αυτή τη στιγμή διεξάγει
ο ΑΔΜΗΕ είναι η ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα στην
Αττική και την Κρήτη» υπογράμμισε ο κ. Μανουσάκης,
προσθέτοντας ότι, «ταυτόχρονα, γίνεται ένας αγώνας
προκειμένου να καταστεί η Θεσσαλονίκη περιφερειακό
κέντρο ελέγχου των ηλεκτρικών συστημάτων μεταφοράς ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της
Ιταλίας».
Πράγματι, οι εξαγγελίες για την επιδιωκόμενη ίδρυση
του RSC στη Θεσσαλονίκη έγιναν πραγματικότητα (βλ.
σχετικό άρθρο του παρόντος τεύχους ΕΝΕΡΓΩΝ). l
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ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
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Ανάπτυξη του ΑΔΜΗΕ σημαίνει
ανάπτυξη των εργαζομένων
*Της Ουρανίας Πρέντζα, Διευθύντριας Κλάδου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
& Οργάνωσης

Σεμινάριο στην Αίθουσα Εκπαίδευσης του ΑΔΜΗΕ
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Π

ολύς λόγος γίνεται τελευταία για την προσέλκυση
ταλέντων και τις προκλήσεις
που αυτή κρύβει την εποχή του
«brain drain». Τι γίνεται, όμως,
με την ανάπτυξη των ταλέντων
που ήδη διαθέτει μια επιχείρηση;
ΟΑΔΜΗΕ επενδύει σημαντικά
στο ανθρώπινο κεφάλαιο που
διαθέτει, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σε
επιχειρησιακό επίπεδο, εν μέσω
ριζικών αλλαγών στο ενεργειακό τοπίο της χώρας. Προκειμένου να παραμείνει μια ανταγωνιστική και αποτελεσματική επιχείρηση σε διεθνές
επίπεδο, λαμβάνει σειρά από πρωτοβουλίες με στόχο
την ανάπτυξη των ταλέντων της. Στόχος, εκτός από την
αποδοτικότητα, είναι και η ικανοποίηση των ίδιων των
εργαζομένων και, κατ’ επέκταση, η ενδυνάμωση της
σχέσης τους με την Εταιρεία.
Για το λόγο αυτό, προβαίνει σε παροχές που προάγουν
την επιμόρφωση των εργαζομένων. Συγκεκριμένα
χρηματοδοτεί Μεταλυκειακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών, καθώς και λοιπές
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως σεμινάρια για
ανάπτυξη δεξιοτήτων, γνώσεων, συμπεριφορών, εκμάθηση ξένων γλωσσών, εκπαιδευτικά ταξίδια, ημερίδες,
συνέδρια, μορφωτικές εκδηλώσεις κ.λπ.
Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης,
αναγνωρίζοντας τις εντεινόμενες προκλήσεις σε επίπεδο τεχνολογίας, επικεντρώνεται στην προώθηση προγραμμάτων επαγγελματικής, κυρίως, εκπαίδευσης, τα
οποία παρέχουν στο προσωπικό γενικές αλλά, κυρίως,
τεχνικές και εξειδικευμένες γνώσεις. Για το λόγο αυτό,
η ΔΑΔΥ καταρτίζει κατάλογο με σεμινάρια γενικής και
τεχνικής θεματολογίας σε ετήσια βάση και μεριμνά για
την υλοποίησή τους, είτε σε ενδοεταιρικό επίπεδο είτε
αναθέτοντας τα προγράμματα σε υψηλών προδιαγραφών εκπαιδευτικούς φορείς μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών.

«Χτίζουμε» γνώσεις εξ αποστάσεως
Ο ΑΔΜΗΕ επιχειρεί απ’ άκρη σ’ άκρη της χώρας, μέσω
των περιφερειακών κλιμακίων του, και η εξ αποστάσε-

ως εκπαίδευση (e-learning) συνιστά ένα νέο, αναγκαίο
εργαλείο επιμόρφωσης για την εταιρεία. Για το λόγο
αυτό, το 2019 εγκαινιάσαμε το θεσμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ξεκινώντας με το πρώτο μάθημα
που αφορά στην ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, το οποίο εστάλη ηλεκτρονικά στους εργαζομένους. Θα ακολουθήσουν και άλλα εξ αποστάσεως
μαθήματα, τα οποία θα προσφέρουν την ευκαιρία επιμόρφωσης στους εργαζομένους που λόγω γεωγραφικών περιορισμών δεν μπορούν να συμμετέχουν στα
προγράμματα που διεξάγονται στην έδρα του ΑΔΜΗΕ.
Παράλληλα, την ίδια χρονιά, η ΔΑΔΥ ολοκλήρωσε
με επιτυχία την εκπαίδευση των στελεχών σε θέματα
management, στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου (OTE
ACADEMY). Στο εν λόγω πρόγραμμα, συμμετείχαν 123
στελέχη, προερχόμενα από τρεις βαθμίδες της ιεραρχίας, τα οποία αποκόμισαν πολύτιμες γνώσεις, μέσω της
βιωματικής μάθησης και της συνεχούς ανατροφοδότησης, για την άσκηση του ηγετικού τους ρόλου. Στην
ενδεικτική θεματολογία που αναπτύχθηκε περιλαμβάνεται η ηγεσία, η στοχοθέτηση στη διαχείριση αλλαγών,
η λήψη αποφάσεων στην ανάπτυξη και καθοδήγηση
υφισταμένων, η διαχείριση του χρόνου, η επίλυση συγκρούσεων κ.λπ.

Εισαγωγικά σεμινάρια για τους
νεοεισερχόμενους
Εξίσου σημαντική αποστολή του Τομέα Εκπαίδευσης
είναι τόσο η θεωρητική όσο και η πρακτική εκπαίδευση
του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, με σκοπό την
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ενημέρωση του σχετικά με τις βασικές αρχές λειτουργίας της Εταιρείας, τη διοικητική και οργανωτική δομή της,
τον ειδικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι
νεοεισερχόμενοι, τα μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
και την ασφάλεια -εν γένει- του τεχνικού προσωπικού,
κατά την εκτέλεση της εργασίας του. Για το λόγο αυτό,
ο Τομέας υλοποιεί σχετικά σεμινάρια που καλύπτουν το
θεωρητικό μέρος, ενώ όσον αφορά στο πρακτικό, ο Τομέας προτίθεται να υλοποιήσει άμεσα και την πρακτική
εκπαίδευση σε κανονικές συνθήκες εργασίας.
Η εκπαίδευση του προσωπικού, όμως, δεν σταματά
εδώ. Επεκτείνεται και σε άλλες μορφές και αναπτύσσεται μέσω βιβλίων-εγχειριδίων, εφημερίδων και περιοδικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, από οίκους
του εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς επίσης και
μέσω συνδρομών σε τράπεζες πληροφοριών (ψηφιακές βάσεις δεδομένων), αλλά και της πρόσβασης στο
χώρο των Διεθνών Προτύπων, που αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση
της ποιότητας εργασίας των εργαζομένων.
Για την υλοποίηση της εκπαίδευσης του ανθρώπινου
δυναμικού της Εταιρείας, η ΔΑΔΥ διαθέτει μια αίθουσα
εκπαίδευσης σύγχρονων προδιαγραφών, όπου διδά-

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με διοργάνωση της ΔΑΔΥ

σκουν έμπειροι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές, είτε πρόκειται για εργαζομένους της Εταιρείας που διαθέτουν
την αναγκαία επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια, είτε για εξωτερικούς εισηγητές που προέρχονται
από αξιόπιστους εκπαιδευτικούς φορείς. Στις περιπτώσεις που οι εκπαιδευόμενοι στα περιφερειακά κλιμάκια
δεν είναι πρακτικά εφικτό να εκπαιδευτούν στην έδρα
της Εταιρείας, αρμόδιοι εισηγητές ταξιδεύουν στην Περιφέρεια και υλοποιούν κατά τόπους εκπαιδευτικά προγράμματα. Προκειμένου η ΔΑΔΥ να ανταποκριθεί στις
αυξημένες ανάγκες, έχει στα σχέδιά της να δημιουργήσει δεύτερη αίθουσα εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις
του νέου κτιρίου του ΑΔΜΗΕ στο Περιστέρι.
Με όλες τις παραπάνω εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες,
η ΔΑΔΥ έχει στόχο να παρέχει σε όλο το προσωπικό
καθοδήγηση και ενθάρρυνση, προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους προς όφελος των ίδιων και της Εταιρείας.
Είναι, άλλωστε, γνωστό ότι καμία στρατηγική, όσο προσεκτικά και εμπνευσμένα κι αν είναι σχεδιασμένη, δεν
μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την κατάλληλη καθοδήγηση και των ανάπτυξη των ίδιων των εργαζομένων. l
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Έρευνα του ΑΔΜΗΕ
για την ψυχική υγεία των
εργαζομένων
*Του Κωνσταντίνου Δεύτου, Διευθυντή Υγείας & Ασφάλειας

Ο

ΑΔΜΗΕ αποτελεί έναν σύγχρονο εργοδότη, ο
οποίος παράλληλα με την επίτευξη των εταιρικών
του στόχων, επιδεικνύει ιδιαίτερη μέριμνα για τους εργαζόμενους του με συγκεκριμένα προγράμματα και επιμέρους δράσεις.

επαφή με παροχή υπηρεσιών υγείας, αλλά δεν κατατάσσονται στις ασθένειες ή στις ιατρικές καταστάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, τους πρώτους μήνες του 2020 θα διεξάγει έρευνα με σκοπό την ανάδειξη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που εμφανίζονται στον χώρο εργασίας. Στόχος της έρευνας είναι ο εντοπισμός του βαθμού
ικανοποίησης των εργαζομένων στον ΑΔΜΗΕ, καθώς
και της επαγγελματικής εξουθένωσης (burn-out).

Η έρευνα αυτή θα απευθύνεται σε όλο το προσωπικό
του ΑΔΜΗΕ που εργάζεται ανά την ελληνική επικράτεια. Τα αποτελέσματα που θα καταγραφούν, θα αξιολογηθούν και θα οδηγήσουν στην ανάληψη περαιτέρω πρωτοβουλιών και υλοποίηση δράσεων. Μερικές
από αυτές που σχεδιάζονται είναι: τηλεφωνική γραμμή
υποστήριξης, παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με
ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες, ομιλίες και σεμινάρια,
συνεχείς ενημερώσεις με έντυπα Newsletter κ.λπ.

Το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (burn-out)
συμπεριλήφθηκε ως ένα επαγγελματικό φαινόμενο στη
Διεθνή Κατάταξη Ασθενειών (ICD-11) κατά την 11η
Αναθεώρηση του καταλόγου, ωστόσο δεν ταξινομήθηκε ως ιατρική πάθηση. Περιγράφεται στο κεφάλαιο:
«Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας ή την επικοινωνία με υπηρεσίες υγείας» - που περιλαμβάνει αιτίες για τις οποίες οι άνθρωποι έρχονται σε

Όλα τα παραπάνω έχουν στόχο να βοηθήσουν στην
αποδοτικότητα των εργαζομένων, την αύξηση της ικανότητάς τους στη διαχείριση των αγχογενών καταστάσεων, τη βελτίωση του εργασιακού κλίματος, την ενίσχυση των αντοχών, της προσαρμοστικότητας και της
αυτοπεποίθησής τους, καθώς και την ικανότητα προσαρμογής σε ένα εργασιακό περιβάλλον που μεταβάλλεται συχνά και γρήγορα. l
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Οι εργαζόμενοι του ΑΔΜΗΕ
δίνουν
Ο

αίμα, δίνουν ζωή

ι εργαζόμενοι του ΑΔΜΗΕ, παράλληλα με το ζήλο που δείχνουν στην

επίτευξη των εταιρικών στόχων, αναπτύσ-

σουν αξιόλογες πρωτοβουλίες που έχουν
στο επίκεντρο τον άνθρωπο και αξίζει όλοι
μας να στηρίξουμε.
Στο πλαίσιο αυτό, από το 2015 έχει καθιερωθεί η εθελοντική αιμοδοσία, η οποία
πραγματοποιείται τρεις φορές το χρόνο
και συντονίζεται από την Ένωση Εργαζομένων ΑΔΜΗΕ (ΕΕΑ). Η αιμοληψία πραγματοποιείται από ειδική ομάδα νοσοκόμων του Λαϊκού Νοσοκομείου στο Ιατρείο
που βρίσκεται στο κτίριο του ΑΔΜΗΕ στη
Δυρραχίου.

Αιμοδοσία των Εργαζομένων στο κτήριο της Δυρραχίου

Υπολογίζεται ότι από κάθε αιμοδοσία, ανάλογα με τη συμμετοχή, συλλέγονται τουλάχιστον 25-30 φιάλες αίματος. Επίσης,
θα πρέπει να τονιστεί ότι η εταιρεία μας
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χορηγεί δύο ημέρες άδεια σε κάθε εθελοντή
αιμοδότη.
Τον τελευταίο χρόνο έχουν πραγματοποιηθεί τρεις αιμοδοσίες (12/12/2018,
06/05/2019 και 09/09/2019) με ενθαρρυντική συμμετοχή εκ μέρους των
εργαζομένων. Στην ανθρωπιά, όμως, δεν
υπάρχουν όρια – ας γίνουμε όλοι εθελοντές αιμοδότες και ας κλείσουμε το ραντεβού μας για τις 27 Ιανουαρίου 2020! l

Εργαζόμενοι συμμετέχουν στην εθελοντική αιμοδοσία
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Ο ΑΔΜΗΕ «τρέχει» στον

37ο Κλασικό
Μαραθώνιο
της Αθήνας

Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας 2019
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Τ

ο αθλητικό πνεύμα που διέπει τους εργαζομένους
του ΑΔΜΗΕ είναι γνωστό και έγινε πράξη σε ακόμη
μία μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Η ομάδα των δρομέων της Εταιρείας έτρεξε στους αγώνες των 5 χλμ, 10
χλμ και τον Κλασικό Μαραθώνιο τον Νοέμβριο, αψηφώντας τον βροχερό καιρό.
Με πολύ κέφι και αγωνιστική διάθεση, απέδειξαν ότι
τα καταφέρνουν περίφημα σε «αθλοπαιδιές» υψηλών
απαιτήσεων.
Ο Κλασικός Μαραθώνιος, όμως, δεν είναι η μόνη διοργάνωση running που συμμετέχουν. Τον Σεπτέμβριο
υποστήριξαν με την παρουσία τους και τη διοργάνωση
«Greece Race for the Cure», συμμετέχοντας στην ομάδα των Εθελοντών (βλέπε φωτογραφίες παρακάτω).
Οι δρομείς συνάδελφοί μας ανανεώνουν το ραντεβού
τους για την επόμενη διοργάνωση και μας καλούν να
τρέξουμε όλοι μαζί με τα μπλουζάκια του ΑΔΜΗΕ.

Ασπασία Κουλουμπή, Στέφανος Πέκας, Βασιλική Τσουτσάνη,
Χαράλαμπος Πήτας, Γιώργος Μάρτζακλης, Μαρίσια Μάρτζακλη στον αγώνα των 5 χλμ.

H Ασπασία Κουλουμπή εθελόντρια στο Greece Race for the
Cure
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Στέφανος Πέκας, Βασιλική Τσουτσάνη, Γιώργος Μάρτζακλης, Χαράλαμπος Πήτας

Πέτρος Κάργας και Νεκτάριος Ζαχαράκης
στον αγώνα των 10 χλμ.

Στέφανος Πέκας, Γιώργος Μάρτζακλης, Βασιλική Τσουτσάνη,
Μιχάλης Χατζηκυριάκου, Άσπα Κουλουμπή, Χαράλαμπος Πήτας
και τα παιδιά της οικογένειας Μάρτζακλη με μια οικογενειακή φίλη
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