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Αγαπητές συνεργάτιδες και αγαπητοί συνεργάτες,
Το παρόν τεύχος του Ενεργών είναι το πρώτο που εκδίδεται μετά την μεγάλη αλλαγή που έλαβε χώρα τον
Ιούνιο του 2017. Στο τεύχος αυτό θα διαβάσετε μεταξύ
άλλων τις σκέψεις μελών της διοίκησης για τη νέα πορεία του ΑΔΜΗΕ αλλά και το χρονικό της προσπάθειας
να παραμείνει ο ΑΔΜΗΕ υπό δημόσιο έλεγχο. Προσπάθεια που στέφθηκε με επιτυχία, με αποτέλεσμα να μη
θιγούν τα εργασιακά δικαιώματα. Αυτό όμως είναι μόνο
ένα κομβικό σημείο μιας δύσκολης πορείας που έχουμε μπροστά μας.
Το τεύχος εκδίδεται σχεδόν ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων. Ένα κρίσιμο έργο όχι μόνο για
τον ΑΔΜΗΕ, αλλά συνολικά για την οικονομία των κυκλαδίτικων νησιών ολοκληρώνεται χάρη στις δικές
σας προσπάθειες. Η διοίκηση σας ευχαριστεί όλες και
όλους που συμμετείχατε στο έργο αυτό. Το επόμενο
διάστημα θα απονεμηθούν τιμητικές διακρίσεις σε εργαζόμενους-ες που υπερέβαλαν εαυτούς στη φάση της
ολοκλήρωσης του έργου αυτού αλλά και άλλων έργων
που έλαβαν χώρα μέσα στο 2017.
Η ολοκλήρωση των υπόλοιπων φάσεων διασύνδεσης
των Κυκλάδων αποτελεί μια μόνο από τις προκλήσεις
που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η εταιρεία μας το επόμενο διάστημα. Μια σειρά έργων ωριμάζουν και θα
κληθούμε να παίξουμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο που
μας αντιστοιχεί στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή τους.
Ταυτόχρονα, καθώς το ΕΣΜΗΕ θα επεκτείνεται και νέες
τεχνολογίες θα εισάγονται, η πρόκληση θα είναι εξίσου
σημαντική και για την Λειτουργία του Συστήματος. Η
Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας μετασχηματίζεται με την
εφαρμογή του Target Model το επόμενο διάστημα.
Την ίδια ώρα η εταιρεία μας πρέπει να ψηφιοποιήσει πλήρως τις διοικητικές διαδικασίες της, να ανταπεξέλθει στην οικονομικά βέλτιστη διαχείριση των
παγίων της και να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση για την
τήρηση των
ρυθμι-

στικών της υποχρεώσεων και την προάσπιση των θέσεών της.
Οι διοικητικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα αυτό το
διάστημα γίνονται ακριβώς για να διαχειριστούμε όλες
αυτές τις προκλήσεις με τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία. Σκοπός μας δεν είναι απλώς να υπερασπιστούμε τα
εργασιακά δικαιώματα και το δημόσιο έλεγχο, αλλά να
αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε μια εταιρεία στην
αιχμή της τεχνολογίας, που διαχείριζεται με τον πλέον
αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο τα κεφάλαια του
Ελληνικού Δημοσίου, του στρατηγικού μας επενδυτή
State Grid of China, της επενδυτικής κοινότητας που
μας εμπιστεύεται μέσω τοποθετήσεων στη μετοχή της
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αλλά και των πολιτών της χώρας
που περιμένουν από μας την έγκαιρη ολοκλήρωση των
Έργων μας, για να μειωθεί το κόστος ενέργειας που
πληρώνουν σήμερα μέσω των ΥΚΩ.
Αυτοί οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τη δική
σας προσπάθεια στην οποία η διοίκηση προσβλέπει.
Καλή ανάγνωση,
Μάνος Μανουσάκης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΔΜΗΕ
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Ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ
στον μετασχηματισμό
της ελληνικής
αγοράς ενέργειας

χρεωμένη να πάρει η ελληνική αγορά, η οποία αποτελεί
τμήμα της ευρωπαϊκής.
Ο ΑΔΜΗΕ φιλοδοξεί να διαδραματίσει τον σημαντικό
ρόλο που του αναλογεί στο τοπίο αυτό και οι τρεις βασικές του προτεραιότητες στο πλαίσιο αυτό είναι:

Ομιλία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ
κ. Μάνου Μανουσάκη στο 22ο Συνέδριο «Ερευνα και Ανάπτυξη»
του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΙΕΝΕ
(23 Νοεμβρίου 2017).

Ενα νέο ενεργειακό τοπίο διαμορφώνεται στην Ελλάδα στις μέρες μας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του
“Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου”, δηλαδή της κοινοτικής
οδηγίας που χαράζει τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Θυμίζω τους βασικούς άξονες του πακέτου:
-Ενοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των εθνικών αγορών ενέργειας
-Σταδιακή μετάβαση σε ηλεκτροπαραγωγή χαμηλών
εκπομπών άνθρακα
-Αύξηση του μεριδίου των ευρωπαϊκών πηγών ενέργειας ώστε να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση από
χώρες εκτός ΕΕ και να αυξηθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού
-Μεγάλη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) στα Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας
Αυτοί οι άξονες είναι η νέα κατεύθυνση που είναι υπο-
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Πρώτον, Η ταχύτατη, ξεπερνώντας τις ως τώρα δυνατότητές του, υλοποίηση των διασυνδέσεων που έχει
συμπεριλάβει στο Δεκαετές του Πρόγραμμα Ανάπτυξης,
ώστε να ενσωματωθούν στο σύστημα όσο το δυνατόν
περισσότερες πηγές ΑΠΕ και να ενισχυθεί η ασφάλεια
εφοδιασμού του Συστήματος, τόσο μέσω της βέλτιστης
χρήσης των ελληνικών πηγών, όσο και μέσω της αύξησης των εισαγωγών από την ευρωπαϊκή αγορά.
Δεύτερον, η εναρμόνισή μας με το target model, σε ότι
αφορά στην αγορά εξισορρόπησης για την οποία είμαστε
εμείς υπεύθυνοι. Στόχος του μοντέλου της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, γνωστού και με την ονομασία
«μοντέλο στόχου» είναι αφενός η μείωση των τιμών του
ηλεκτρισμού μέσα από την αύξηση του ανταγωνισμού
και αφετέρου η βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του εφοδιασμού των καταναλωτών των χωρών της
Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης.
Τρίτον, η οργανωτική αναδιάρθρωση του ίδιου του
ΑΔΜΗΕ, που είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν με το
βέλτιστο τρόπο οι δυο προηγούμενοι στόχοι.
Ο ΑΔΜΗΕ συμμετέχει στον μετασχηματισμό της ελληνικής
ενεργειακής αγοράς προς τις κατευθύνσεις του τρίτου
ενεργειακού πακέτου, έχοντας ήδη…μετασχηματιστεί και
ο ίδιος σε ιδιοκτησιακό επίπεδο, αφού ολοκληρώθηκε
πρόσφατα η διαδικασία πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του από τη ΔΕΗ, κατά τα πρότυπα των Διαχειριστών
Μεταφοράς Συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη διαδικασία αυτή, ο ΑΔΜΗΕ απέκτησε έναν ισχυρό
στρατηγικό εταίρο, την κινεζική State Grid of China, η
ύπαρξη της οποίας στην μετοχική σύνθεση αλλά και στο
management, συμβάλει καίρια με πόρους και τεχνογνωσία στην υλοποίηση νέων εγχώριων και διεθνών

διασυνδέσεων.
Παραμονή της ομιλίας μου στο συνέδριο επέστρεψα από
ταξίδι στην Κίνα, κατά το οποίο είχα την ευκαιρία να δω
ιδίοις όμμασι τα επιτεύγματα της State Grid. Αναφέρω
ενδεικτικά ότι υπάρχει Γραμμή Μεταφοράς συνεχούς
ρεύματος μήκους 1850 χλμ. 6,4 GW, γραμμή που συνδέει
υδροηλεκτρικά εργοστάσια στα δυτικά της Κίνας με την
Σαγκάη η οποία κατασκευάστηκε σε δύο χρόνια. Επισκέφθηκα έναν υποσταθμό 1000 ΚV εναλλασσόμενου ρεύματος με πέντε επίπεδα τάσης 1000/500/220/110 και 30
Volt που όμοιός του δεν υπάρχει στον κόσμο.
Έχει βρεθεί έξυπνη λύση για τη διακοπή του συνεχούς
ρεύματος και χρησιμοποιείται ήδη για τη διασύνδεση
πέντε νησιών με διακλαδώσεις. Και σήμερα κατασκευάζεται μια γραμμή 3.324 χιλιομέτρων που ενώνει την Βορειοδυτική με τη Νοτιοανατολική Κίνα.
Πάμε τώρα στα δικά μας μεγέθη και στις δικές μας διασυνδέσεις.
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Κρήτη στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017.
H διασύνδεση των Κυκλάδων και της
Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα είναι
τα βασικότερα projects που υλοποιεί αυτή τη
στιγμή ο ΑΔΜΗΕ. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, έως τις αρχές του 2018 αναμένεται να περατωθεί η πρώτη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων,
δηλαδή η διασύνδεση της Σύρου με το Λαύριο και των
νήσων Πάρου και Μυκόνου με τη Σύρο.
Μετά την ολοκλήρωσή της, οι συμβατικές μονάδες Παραγωγής των νησιών αυτών θα τεθούν σε ψυχρή εφεδρεία και τα φορτία θα τροφοδοτούνται από το Εθνικό
Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Όσον αφορά στη πρόοδο της διασύνδεσης της Κρήτης, στα
τέλη Σεπτεμβρίου εκδόθηκε η απόφαση Έγκρισης των
Περιβαλλοντικών Όρων για τη λεγόμενη μικρή διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο. Συνεπώς θα
έχουμε την έναρξη των εργασιών εντός του 2018, με την
περάτωσή τους να τοποθετείται εντός του 2020. Σε συνέχεια των αντιδράσεων μερίδας των κατοίκων του νομού
Λακωνίας αναφορικά με το εναέριο τμήμα της Γραμμής
Μεταφοράς που διέρχεται από τη Χερσόνησο του Μαλέα,
ο ΑΔΜΗΕ είναι έτοιμος να καταθέσει τροποποιημένη μελέτη όδευσης, η οποία λαμβάνει υπόψη της τις ενστάσεις
της τοπικής κοινωνίας, χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο
το χρονοδιάγραμμα του έργου.
Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση του έργου θα οδηγήσει άμεσα
σε περιορισμό των χρεώσεων ΥΚΩ της τάξης των 150 εκατ.
ευρώ σε ετήσια βάση, δηλαδή σε μείωση κατά 50% των
ΥΚΩ που χρεώνονται λόγω της μη διασύνδεσης της Κρήτης
και ανέρχονται σήμερα σε 300 εκατ. ευρώ ετησίως.
Τα δε οφέλη -οικονομικά και περιβαλλοντικά- θα πολλαπλασιαστούν με την υλοποίηση της «μεγάλης διασύνδεσης» Κρήτης-Αττικής που έχει ως προγραμματισμένο
χρόνο λειτουργίας το 2023, όμως ο ΑΔΜΗΕ καταβάλει προσπάθειες να την ολοκληρώσει πριν την ημερομηνία αυτή.

Στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ κεντρικό
ρόλο καταλαμβάνουν οι νέες διασυνδέσεις των νησιών
με το ηπειρωτικό σύστημα.
Οι διασυνδέσεις θα ελαττώσουν το κόστος παραγωγής
ενέργειας, και θα αξιοποιήσουν το υψηλό δυναμικό ΑΠΕ
-ιδίως το αιολικό- των μη διασυνδεδεμένων νησιών.
Εχουν δε ιδιαίτερη σημασία για το ελληνικό Δημόσιο (τον
βασικό μας μέτοχο) καθώς θα επιτρέψουν τη δραστική
μείωση των χρεώσεων για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
(ΥΚΩ) στους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών
όλης της χώρας, θα διασφαλίσουν την ομαλή ηλεκτροδότηση των νησιών και θα βελτιώσουν το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα της παραγωγής ρεύματος λόγω της δραστικής μείωσης της ρύπανσης από τους συμβατικούς σταθμούς, αυξάνοντας παράλληλα την ευστάθεια του Συστήματος. Με δεδομένη την αυξημένη έμφαση που δίνεται
σε επίπεδο ΕΕ στην διείσδυση των ΑΠΕ στο Σύστημα, η
διασύνδεση των ηλεκτρικά απομονωμένων νησιών αποτελεί προτεραιότητα και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
όπως κατέστη σαφές και από την πρωτοβουλία “Καθαρή
Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά”, που έλαβε χώρα στην Στο πλαίσιο αυτό ο Διαχειριστής έχει ήδη υπογράψει
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στις αρχές Οκτωβρίου Μνημόνιο Κατανόησης με τον
Euroasia Interconnector, τον φορέα υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και συζητά τη Συμφωνία Μετόχων (Shareholders
Agreement) σε ένα σχήμα το οποίο θα είναι σε θέση να
επιταχύνει την ολοκλήρωση του έργου. Θυμίζω ότι ο
EuroAsia Interconnector έχει συμπεριληφθεί στα έργα
Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος καθώς θα άρει την
ηλεκτρική απομόνωση της Κύπρου, της μόνης χώρας της
ΕΕ που δεν έχει διασυνδεθεί στα δίκτυα του ENTSO-E. Και
με την αναφορά σε αυτό το διακρατικό project περνάμε
στις διεθνείς διασυνδέσεις, οι οποίες:
- Συμβάλλουν δραστικά στην ασφάλεια της τροφοδοσίας, ιδιαίτερα σε περιόδους ενεργειακής κρίσης, επιτρέποντας τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας όταν η
παραγωγική ικανότητα μιας χώρας αποδεικνύεται ανεπαρκής.
-Αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την ενοποίηση
των εθνικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.
-Διευκολύνουν την επιθυμητή μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ
στην Ευρώπη.
-Ενισχύουν τον ανταγωνισμό στις εθνικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, αμβλύνοντας τις διαφορές και τη μεταβλητότητα των τιμών.
-Αποτελούν πραγματικά Ευρωπαϊκά projects που ενισχύουν την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των χωρών
μελών της ΕΕ.
Επιπροσθέτως, οι διασυνδέσεις με τρίτες χώρες (όπως
αυτές που προαναφέρθηκαν) μπορούν να αξιοποιηθούν
και ως εργαλείο προώθησης της εξωτερικής πολιτικής
της ΕΕ. Η συμμετοχή του ΑΔΜΗΕ στην προσπάθεια ανάπτυξης νέων διεθνών διασυνδέσεων συνδέεται και με
το γεγονός ότι έχουν τεθεί από την Ευρωπαική Επιτροπή
δεσμευτικοί στόχοι σχετικά με την ικανότητα διακίνησης
ενέργειας μέσω των διασυνδέσεων κάθε χώρας (10%
της εγκατεστημένης ισχύος τους για το 2020 και 15% της
εγκατεστημένης ισχύος τους για το 2030).
Το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
συνδέεται ήδη με το Ευρωπαϊκό μέσω Γραμμών Μεταφοράς με τα Συστήματα της Αλβανίας, της Βουλγαρίας και
της FYROM, καθώς και με τη υποβρύχια διασύνδεση με το
Σύστημα της Ιταλίας. Τον Απρίλιο του 2015, σε εμπορική
λειτουργία εισήλθαν και οι διασυνδέσεις του τουρκικού
Συστήματος με το ελληνικό. Σε ό,τι αφορά στην επέκταση
των “ελληνικού ενδιαφέροντος” διεθνών διασυνδέσεων,
ο ΑΔΜΗΕ βραχυπρόθεσμα δίνει υψηλή προτεραιότητα στη
δημιουργία δεύτερης Γραμμής Μεταφοράς μεταξύ Ελλά-
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δας και Βουλγαρίας, τη γραμμή Νέα Σάντα-Μaritsa. Το έργο
έχει περιληφθεί στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του
ENTSO-E έχοντας χαρακτηριστεί ως Project Κοινού Ενδιαφέροντος, ενώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι μελέτες κόστους-οφέλους που έχει ζητήσει η Κομισιόν. Σε πρόσφατη
συνάντηση που είχα με τον ομόλογό μου του Διαχειριστή
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικης Ενέργειας της Βουλγαρίας κ. Yotov συμφωνήσαμε στην όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση αυτού του έργου.
Θα κλείσω την ομιλία μου με τον μεσο-μακροπρόθεσμο
σχεδιασμό για τις διασυνδέσεις. Τον Οκτώβριο του 2017,
παρουσιάστηκε Μελέτη Ομάδας Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων στην οποία συμμετείχαν και στελέχη του ENTSO-E
και της ACER (του Συνδέσμου των Ρυθμιστικών Αρχών
Ενέργειας των χωρών της ΕΕ) η οποία εκτιμά ότι απαιτούνται επενδύσεις ύψους της τάξης των 150 δισ. ευρώ στα
ευρωπαϊκά Συστήματα Μεταφοράς έως το 2030.
Η μελέτη αυτή θέτει τρεις βασικές προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη νέων διασυνδέσεων: Πρώτον, να οδηγούν σε
άμβλυνση των διαφορών στις τιμές του ηλεκτρισμού στις
χώρες της ΕΕ. Δεύτερον, να διασφαλίζουν ότι η ζήτηση για
ηλεκτρισμό καλύπτεται σε όλες τις περιπτώσεις. Τρίτον,
να διευκολύνουν την εξαγωγή της πλεονάζουσας παραγωγής από ΑΠΕ. Εάν οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται,
πρέπει υποχρεωτικά να γίνει ανάλυση κόστους-οφέλους
από κοινωνικοοικονομικής και περιβαλλοντικής πλευράς
και το σχέδιο για την εκάστοτε νέα διασύνδεση να προωθείται μόνο εάν τα δυνητικά οφέλη είναι μεγαλύτερα από
τα κόστη.
Πέρα όμως από την κατεύθυνση της ελληνικής αγοράς
λόγω του τρίτου πακέτου, υπάρχει και η δυνατότητα της
Ελλάδας να διαδραματίσει ακόμη σημαντικότερο ρόλο
στην ενεργειακή αγορά. Ο στόχος της ΕΕ για ενεργειακή
ασφάλεια εφοδιασμού της ηπείρου υπαγορεύεται από τη
μεγάλη εξάρτηση από το φυσικό αέριο που παράγεται στη
Ρωσία. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και η δυνατότητα
να αποφύγει κανείς τη μονομερή εξάρτηση διευρύνοντας
και τις διασυνδέσεις του με άλλες τρίτες χώρες. Λόγω της
γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας στο Νοτιοανατολικό
άκρο της Ευρώπης και στο “σταυροδρόμι” των ενεργειακών δικτύων Ασίας, Ευρώπης και Αφρικής, η ανάπτυξη
των διασυνδέσεων στην ευρύτερη περιοχή και η ανάπτυξη διαδρόμων μεταφοράς ενέργειας από τις πηγές
παραγωγής προς τα σημαντικά κέντρα κατανάλωσης της
ευρωπαϊκής ηπείρου αποκτά εξαιρετική σημασία.

τεύχος 5

Iανουάριος 2018

Μακροχρόνιος
Ενεργειακός Σχεδιασμός και
Ενεργειακή Ασφάλεια
Το παρόν άρθρο αποτελεί σύνοψη εισήγησης στο 22ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας ΙΕΝΕ «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2017», που έλαβε χώρα
στις 23-24 Νοεμβρίου 2017 στην Αθήνα.

1. Μακροπρόθεσμος Ενεργειακός
Σχεδιασμός στον 21ο αιώνα
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών -και με ιδιαίτερη ένταση μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973- η έννοια του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού και της
Ενεργειακής Ασφάλειας εισήλθε στο επίκεντρο των οικονομικών αλλά και γεωστρατηγικών σχεδιασμών τόσο
σε επίπεδο κράτους όσο και σε επίπεδο περιφερειακών
σχηματισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και πολλές
φορές η συζήτηση επικεντρώνεται γύρω από εθνικούς ή
διεθνείς στόχους όσον αφορά για παράδειγμα τις εκπομπές ρύπων, τη χρήση ορυκτών καυσίμων και την διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό
μείγμα, η αλήθεια είναι ότι ένας Στρατηγικός Σχεδιασμός
για την Ενέργεια που καλείται να απαντήσει στο ευαίσθητο ζήτημα της Ενεργειακής Ασφάλειας, πρέπει κατ’ αρχήν
να θέσει τις βασικές παραμέτρους που καθορίζουν τις
εξελίξεις και τις δυναμικές στον ενεργειακό τομέα. Μεταξύ αυτών των παραμέτρων, το πλαίσιο της Κλιματικής
Αλλαγής, η μετάβαση από τις μονοπωλιακές καθετοποιημένες εταιρείες των προηγούμενων δεκαετιών (παραγωγή, εμπορία, μεταφορά, διανομή) σε απελευθερωμένες αγορές ενέργειας, η διαρκής και έντονη αναστάτωση
που προκαλούν νέες τεχνολογίες και εφαρμογές στα
παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα των εταιρειών
του κλάδου, η πρόσφατη οικονομική κρίση που είχε σαρωτικές συνέπειες στο παραγωγικό και καταναλωτικό
σχήμα της Ευρώπης, οι συμπεριφορές και επιλογές των
διαφορετικών οικονομικών παικτών στην Αγορά και οι
καταναλωτικές πρακτικές που μεταβάλλονται διαρκώς
πρέπει να είναι στον πυρήνα όλων των διαδικασιών που
άπτονται ενός Στρατηγικού Μακροχρόνιου Ενεργειακού
Σχεδιασμού.

Του Ιωάννη
Μάργαρη, Αντιπροέδρου ΔΣ και
Γενικού Διευθυντή
Τεχνολογίας,
Ανάπτυξης
Συστήματος και
Στρατηγικής του
ΑΔΜΗΕ

Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου συνοψίζουμε τον κομβικό ρόλο του ΑΔΜΗΕ στα θέματα Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού και Ενεργειακής Ασφάλειας όσον
αφορά στον τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς οι έννοιες αυτές αποκτούν πλέον ζωτικό χαρακτήρα για την οικονομική, κοινωνική και θεσμική ασφάλεια της ελληνικής
κοινωνίας.
Τους τελευταίους μήνες του 2017 η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ
είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε διεθνείς συναντήσεις τόσο στην Νέα Υόρκη στο πλαίσιο Συνέλευσης του
Οργανισμού για την Παγκόσμια Ενεργειακή Διασύνδεση,
Ανάπτυξη και Συνεργασία (GEIDCO) υπό την αιγίδα του
ΟΗΕ αλλά και στην Κίνα στο πλαίσιο πρόσκλησης από την
State Grid Corporation of China, τον στρατηγικό επενδυτή του ΑΔΜΗΕ. Διεθνώς αναπτύσσονται και εξελίσσονται
νέες στρατηγικές συνολικά για τον ενεργειακό τομέα και
ειδικότερα για τον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και η Ελλάδα καλείται να σχεδιάσει το δικό της μέλλον μέσα στον
ολοένα και πιο διασυνδεδεμένο κόσμο του 21ου αιώνα,
αλλά και να υλοποιήσει το σχεδιασμό της σε μια περίοδο
υψηλών κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών
απαιτήσεων.
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Ο ΑΔΜΗΕ σήμερα βρίσκεται σε προνομιακή θέση να
συνδυάσει αποτελεσματικά την εμπειρία της Ευρώπης αλλά και της Κίνας σε ένα πολύ κρίσιμο πεδίο
αναγνωρίζοντας ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος κάλυψης της ζήτησης με καθαρές και ανανεώσιμες
λύσεις εκπληρώνεται μέσω της συντονισμένης και
κοστοστρεφούς ανάπτυξης των Έξυπνων Δικτύων,
Νέων Υποδομών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης και Καθαρών
Πηγών Ενέργειας. Η ανάγκη μακροπρόθεσμης στρατηγικής συνδυάζεται με την ανάγκη αντιμετώπισης σημαντικών βραχυπρόθεσμων προκλήσεων, όπως αυτές που
εμφανίζονται είτε εντός Ελλάδας είτε στην Ευρωπαϊκή
περιφέρεια, όπως κατέδειξε η περσινή κρίση επάρκειας
σε Φυσικό Αέριο που είχε άμεσες συνέπειες και στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής.

2. Τα εργαλεία Μακροπρόθεσμου
Ενεργειακού Σχεδιασμού του ΑΔΜΗΕ

δας εργασίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission
Expert Group)
• Νέες Διηπειρωτικές διασυνδέσεις που συζητούνται διεθνώς στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Παγκόσμια
Ενεργειακή Διασύνδεση (GEIDCO-ΟΗΕ), με σημαντικό ενδιαφέρον για την περιοχή της Μεσογείου.
Στο κομμάτι των διεθνών διασυνδέσεων στην Ευρώπη
ήδη έχει κατατεθεί σχετικό πόρισμα στον Επίτροπο για
την Κλιματική Αλλαγή και την Ενέργεια κ. Canete τον
Οκτώβριο του 2017 από ομάδα εργασίας σύμφωνα με το
οποίο η ενοποίηση των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας
στην Ευρώπη, η ευρεία διείσδυση των ΑΠΕ, η ανάγκη για
πιο αξιόπιστα σήματα τιμών για τους καταναλωτές και την
αγορά αλλά και η εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας στο εθνικό επίπεδο απαιτούν επαναξιολόγηση των
στόχων για τις διασυνδέσεις από το 10 % (2020) στο 15 %
έως το 2030 σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια ( όπως
π.χ. οι διαφορές τιμών). Τα ποσοστά αυτά είναι η δυναμικότητα εισαγωγών ως προς την εγκαταστημένη ισχύ
ανά Κράτος-Μέλος. Αυτά τα ποσοστά θα εκτιμηθούν στη
βάση αναλύσεων για τη σχέση κοινωνικο-οικονομικού
και περιβαλλοντικού κόστους-οφέλους αλλά και των
περιθωρίων εμπορικών συναλλαγών μεταξύ χωρών και
περιφερειών.
Ο ΑΔΜΗΕ είναι πλέον σε θέση να αποτυπώνει ρεαλιστικά και αξιόπιστα στα 10ετή Προγράμματα Ανάπτυξης τις τάσεις που αναπτύσσονται διεθνώς στο
κομμάτι των διασυνδέσεων, αποτελώντας έτσι έναν
βασικό μηχανισμό σχεδιασμού για τον τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικά.

Ο ΑΔΜΗΕ έχει στην διάθεση του τρία βασικά εργαλεία
μηχανισμούς για να σχεδιάσει μεσο-μακροπρόθεσμα το
Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας: τις Μελέτες Ανάπτυξης
του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω
του 10ετούς Προγράμματος Ανάπτυξης αλλά και των πιο
μακροπρόθεσμων μελετών εντός του ENTSO-E (20202040), τις Μελέτες Επάρκειας Ισχύος καθώς και τη μετάβαση προς το νέο Μοντέλο-Στόχος για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας (Target Model), σύμφωνα με το οποίο
θα πρέπει η ενεργειακή ασφάλεια να εξασφαλίζεται με
τρόπο οικονομικό και αξιόπιστο σε ένα καινούργιο πλαίσιο λειτουργίας της Αγοράς.
Μελέτη Επάρκειας Ισχύος 2017-2027 και
Διασυνδέσεις
Νέες Διασυνδέσεις σε τρεις κλίμακες
Στο τέλος του 2017 ο ΑΔΜΗΕ κατέθεσε το επικαιροποιημένο 10ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2019-2028 ενώ ήδη
δουλεύει εντατικά για τις επόμενες εκδοχές του Προγράμματος που θα ακολουθήσουν εντός του 2018.
Ειδικά όσον αφορά στο κομμάτι των διασυνδέσεων, βρισκόμαστε σε αναμονή σημαντικών εξελίξεων και νέων
προγραμμάτων σε τρεις κλίμακες:
• Επιπλέον διασυνδέσεις νησιών, με αφορμή τα πορίσματα των κοινών ομάδων εργασίας ΡΑΕ-ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ με
έμφαση στις Δυτικές-Νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.
• Αναθεώρηση των στόχων για τις διεθνείς διασυνδέσεις
εντός Ευρώπης με αφορμή το πρόσφατο πόρισμα ομά-
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Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η επάρκεια του συστήματος
ηλεκτροπαραγωγής για την περίοδο 2017-2027 πιθανοτικά μέσω του υπολογισμού των δεικτών αξιοπιστίας LOLE
(Loss of Load Expectation) και EUE (Expected Unserved
Energy) του συστήματος παραγωγής τόσο σε συνθήκες
διασυνδεδεμένης, όσο και αυτόνομης λειτουργίας (δηλαδή χωρίς διασυνδέσεις) για την περίοδο 2017 – 2027 για
το βασικό σενάριο εξέλιξης του παραγωγικού δυναμικού
(Σενάριο Αναφοράς), σε συνδυασμό με όλα τα σενάρια
εξέλιξης της ζήτησης (ήπιο, βασικό και ακραίο σενάριο)
και όλα τα σενάρια υδραυλικότητας (ξηρό, μέσο και υγρό
έτος). Εξετάστηκε επιπλέον ένα Σενάριο Μειωμένης Λιγνιτικής Διαθεσιμότητας, στο οποίο θεωρήθηκε μείωση

της παραγωγικής ικανότητας των λιγνιτικών μονάδων
κατά 10% διατηρώντας ίδιες τις λοιπές υποθέσεις του Σεναρίου Αναφοράς, σε συνδυασμό με όλες τις άλλες παραμέτρους αβεβαιότητας. Για κάθε σενάριο εξετάστηκε η
ικανότητα του συστήματος παραγωγής να ικανοποιήσει τη
ζήτηση, δηλαδή εάν ικανοποιείται το υιοθετούμενο κριτήριο αξιοπιστίας των 3 ωρών/έτος για το δείκτη LOLE. Στη
συνέχεια, για κάθε σενάριο και έτος προσδιορίστηκε η
συνολική καθαρή ισχύς που απαιτείται για την ικανοποίηση του υιοθετούμενου κριτηρίου.

οπιστίας, ανεξαρτήτως των θεωρούμενων υποθέσεων.
Αντιθέτως, σε συνθήκες αυτόνομης λειτουργίας η αξιοπιστία του συστήματος κρίνεται ανεπαρκής στην πλειονότητα των περιπτώσεων.
• Η ταυτόχρονη απόσυρση των μονάδων των ΑΗΣ Καρδιάς και ΑΗΣ Αμυνταίου δημιουργεί κίνδυνο για την επάρκεια του συστήματος κατά τη διετία 2020-2021, καθώς ο
δείκτης LOLE αυξάνει σημαντικά. Ιδίως υπό δυσμενείς
συνθήκες (ξηρό υδραυλικό έτος) η αξιοπιστία του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής μπορεί να χαρακτηριστεί

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης, εξάγονται
τα παρακάτω συμπεράσματα:
• Η επάρκεια του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής κατά
την επόμενη δεκαετία θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από τη συμβολή των διασυνδέσεων. Εφόσον είναι εφικτές εισαγωγές ενέργειας στα επίπεδα των περασμένων
ετών, φαίνεται ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων,
το σύστημα θα μπορεί να ανταπεξέλθει επαρκώς στις
απαιτήσεις της ζήτησης, υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στα εξεταζόμενα σενάρια (Αναφοράς και
Μειωμένης Λιγνιτικής Διαθεσιμότητας), καθώς οι τιμές
του δείκτη LOLE καθ’ όλη την υπό εξέταση περίοδο
2017 – 2027 είναι σημαντικά χαμηλότερες
του υιοθετούμενου κριτηρίου αξι-

ως ανεπαρκής, παρά τη συμβολή των διασυνδέσεων.
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• Η αναμενόμενη ένταξη της νέας μονάδας Πτολεμαΐδας V στις αρχές του 2022 φαίνεται τα αντισταθμίζει την
απώλεια των μονάδων των ΑΗΣ Καρδιάς και ΑΗΣ Αμυνταίου, βελτιώνοντας τις τιμές του δείκτη LOLE
και διατηρώντας τις, στην πλειονότητα
των περιπτώσεων, σε ιδιαίτερα
χαμηλές τιμές μέχρι
το 2024,
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θεωρώντας τυπική συμβολή των διασυνδέσεων. Παρά
τη βελτίωση των δεικτών αξιοπιστίας συγκριτικά με τη
διετία 2020 – 2021, η ικανοποίηση της ζήτησης φαίνεται
ότι θα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις εισαγωγές
καθώς η αξιοπιστία του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής
σε συνθήκες αυτονομίας κρίνεται ακόμα ανεπαρκής,
ιδίως υπό δυσμενείς συνθήκες. Τυχόν καθυστέρηση
στην ένταξη της νέας αυτής μονάδας θα έχει δυσμενείς
επιπτώσεις στην επάρκεια του συστήματος, ενώ ο αυξημένος κίνδυνος μη επαρκούς κάλυψης της ζήτησης
θα παραμένει και μετά τη διετία 2020-2021, μέχρι την
ένταξή της.
• Η ανάληψη της συνολικής ζήτησης της Κρήτης το 2024
(ολοκλήρωση της διασύνδεσης τέλη 2023) και η απόσυρση της Μεγαλόπολης III στο τέλος του 2025 έχουν
ως αποτέλεσμα την εκ νέου αύξηση των τιμών του δείκτη LOLE, καθιστώντας το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής
εξαρτημένο από τις διασυνδέσεις.
Ο χαρακτηρισμός του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής ως επαρκές για ένα έτος στo πλαίσιo της Μελέτης
Επάρκειας Ισχύος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να μην
καλυφθεί πλήρως η ζήτηση, ιδίως κάτω από ιδιαίτερα
δυσμενείς συνθήκες. Εκτιμάται όμως ότι, εάν απαιτηθεί, το μέγεθος και η συχνότητα των περικοπών θα είναι
εντός ανεκτών ορίων. Φαινόμενα όπως η περσινή κρίση
ΦΑ, η οποία ήταν αποτέλεσμα ενός συνδυασμού ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών (έλλειψη καυσίμου, αυξημένη
ζήτηση, περιορισμός τη λειτουργίας των μονάδων ΦΑ,
ταυτόχρονη βλάβη δύο λιγνιτικών μονάδων, μηδενική
συμβολή των ΑΠΕ και η διασύνδεση με την Ιταλία εκτός
λειτουργίας), δεν αναιρούν τα συμπεράσματα της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος καθώς αποτελούν βραχυπρόθεσμους κινδύνους που εμπίπτουν στα θέματα ασφάλειας
τροφοδότησης (security of supply), η αντιμετώπιση των
οποίων δεν επιτυγχάνεται με επαύξηση του παραγωγικού δυναμικού, αλλά με την εφαρμογή άλλων μέτρων.

3. Μέτρα για την Ενεργειακή Ασφάλεια
μετά την εμπειρία της Κρίσης Φυσικού
Αερίου του Χειμώνα 2016-2017
Η εμπειρία της κρίσης ΦΑ του χειμώνα 2016-2017 αποτέλεσε αφορμή για έντονη δημόσια συζήτηση σχετικά
με την ενεργειακή ασφάλεια στην Ελλάδα, καθώς και
για τον ρόλο του κάθε φορέα στην αντιμετώπιση τέτοιων
βραχυπρόθεσμων προκλήσεων. Πολλές φορές η συζήτηση αυτή γίνεται χωρίς πληροφόρηση και πλήρη ενημέρωση ως προς το ρυθμιστικό περιβάλλον, τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των φορέων του Κλάδου, τις
πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στον τομέα αλλά
και τα τεχνολογικά όρια των εναλλακτικών λύσεων. Για
το λόγο αυτό φέτος ο ΑΔΜΗΕ πήρε μια σειρά από πρωτοβουλίες ώστε να ληφθούν εγκαίρως κατάλληλα μέτρα
από τους αρμόδιους φορείς, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου επανάληψης της περσινής κρίσης.
Η συμμετοχή των μονάδων που χρησιμοποιούν ως καύσιμο φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή, έχει αυξηθεί
σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ως συνέπεια, καταστάσεις έλλειψης φυσικού αερίου όταν συνδυάζονται με περιόδους αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ή έλλειψη άλλων πηγών (όπως π.χ. υδατικών αποθεμάτων)
είναι πιθανό να οδηγήσουν σε κρίση επάρκειας καυσίμου η οποία μπορεί να μετατραπεί στη συνέχεια σε κρίση
επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας (όχι ισχύος-capacity).
Τέτοια κατάσταση αντιμετωπίσαμε στη διάρκεια του περσινού χειμώνα, κατά τον οποίο - σύμφωνα με τα στοιχεία
που έχουμε στη διάθεσή μας - είναι σαφές ότι υπήρξε
κρίση έλλειψης καυσίμου Φυσικού Αερίου.
Με ενέργειες του και επιστολές προς τη ΡΑΕ και το ΥΠΕΝ
ο ΑΔΜΗΕ προκάλεσε σχετικές συναντήσεις και συνεργασίες μεταξύ των αρμόδιων φορέων με σκοπό:
• Να αποτυπωθούν τα διαθέσιμα στοιχεία όσον αφορά τις
εκτιμήσεις για την κάλυψη της ζήτησης από τις διαφορετικές πηγές ενέργειας
• Να καταστεί σαφής η ανάγκη λήψης μέτρων ώστε να
εξασφαλιστεί αφενός το απαραίτητο καύσιμο για τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής και αφετέρου η δυνατότητα
λειτουργίας όσων μονάδων προβλέπεται από
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τις Άδειες τους να λειτουργήσουν με εναλλακτικό καύσιμο εφ’ όσον προκύψει πάλι ζήτημα ελλείματος σε επάρκεια Φ.Α.
• Να προταθούν υλοποιήσιμοι τρόποι με τους οποίους η
λειτουργία μονάδων με εναλλακτικό καύσιμο μπορεί να
αποτυπωθεί στους μηχανισμούς της Αγοράς και επομένως να υπάρξουν πιο αξιόπιστα σήματα μέσω των τιμών
και δη της Οριακής Τιμής Συστήματος.
Με αυτά τα δεδομένα και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
του, ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε στη λήψη μιας σειράς προληπτικών μέτρων:
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φαινομένων ιδιαίτερα πολυπαραγοντικών. Η περαιτέρω διασύνδεση ηλεκτρικών συστημάτων εντός Ευρώπης
αλλά και διεθνώς καθώς και η περαιτέρω διείσδυση κανόνων αγοράς στα μοντέλα λειτουργίας των ενεργειακών συστημάτων θέτουν καινούργιες προκλήσεις
που οδηγούν σε συνεχή επικαιροποίηση τόσο το θεσμικό
και ρυθμιστικό πλαίσιο, όσο και τις επιχειρηματικές και
τεχνολογικές επιλογές των οικονομικών παικτών του
κλάδου.

Ο ΑΔΜΗΕ έχει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε όλες
τις πτυχές αυτής της διαδικασίας και θα στηριχθεί στο ανΑ) Ο προγραμματισμός συντηρήσεων των μονάδων έχει θρώπινο δυναμικό του και στην διεθνή τεχνογνωσία για
γίνει ώστε όλοι οι λιγνιτικοί σταθμοί παραγωγής να είναι να ανταπεξέλθει επιτυχώς στον ιστορικό του ρόλο. Στο
στη διάθεση του Διαχειριστή. Δεν θα επιτραπεί για κανένα πλαίσιο αυτό η πολύ πρόσφατη σύσταση της νέας Εθνιλόγο η προγραμματισμένη έξοδος οποιασδήποτε μονά- κής Επιτροπής Ενέργειας (Δεκέμβριος 2017), μέλος της
δας (είτε για συντήρηση είτε για άλλο λόγο) το διάστημα οποίας είναι και ο ΑΔΜΗΕ, δίνει την ευκαιρία να σχεδιάμεταξύ 10 Δεκεμβρίου έως 10 Φεβρουαρίου (αν χρεια- σουμε μακροπρόθεσμα και στρατηγικά τον Ενεργειακό
στεί ο ΑΔΜΗΕ θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για Τομέα στην Ελλάδα προς όφελος της κοινωνίας.
χρονική επέκταση του μέτρου).
Β) Καθημερινή παρακολούθηση της υδροηλεκτρικής
παραγωγής.
Γ) Ο ΑΔΜΗΕ συνέβαλε στην εκ νέου έγκριση του μηχανισμού της διακοψιμότητας και προβαίνει σε ενέργειες για
βελτίωση της αποδοτικότητας του μέτρου.
Δ) Σε συνεργασία με τον ΛΑΓΗΕ έχει εισηγηθεί στη ΡΑΕ τον
τρόπο εισαγωγής στον ΗΕΠ των Μονάδων που έχουν τη
δυνατότητα λειτουργίας με εναλλακτικό καύσιμο, ώστε
να αποτυπώνεται και στην αγορά ηλεκτρισμού η έλλειψη
φυσικού αερίου, οδηγώντας την ΟΤΣ σε υψηλότερα επίπεδα και αποτρέποντας τις εξαγωγές προς άλλες χώρες.
Ε) Ο ΑΔΜΗΕ είχε ενεργό συμμετοχή στην κατάρτιση της
Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας στην ασφάλεια
εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο, η οποία εκπονήθηκε από τη ΡΑΕ.
Η Ενεργειακή Ασφάλεια πρέπει να αποτελεί μείζονα προτεραιότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας με διακριτές
αρμοδιότητες ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη
δυνατή αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση
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Ποια είναι η State Grid
of China και πώς θα
στηρίξει την ανάπτυξη
του ΑΔΜΗΕ
Του κ. Xinghua Shi, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, μέλους ΔΣ του ΑΔΜΗΕ

Εργασίες στη Γραμμή Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος Υπερυψηλής Τάσης 1100kV που συνδέει τις περιοχές ChangjiGuquan της Κίνας

Με τη στήριξη των κυβερνήσεων Ελλάδας και Κίνας, η
State Grid Corporation of China (SGCC) ολοκλήρωσε με
επιτυχία την εξαγορά του 24% του ΑΔΜΗΕ στις 20 Ιουνίου
2017, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών. Κατά τους τελευταίους
μήνες, τα στελέχη της SGCC που εγκαταστάθηκαν στον
ΑΔΜΗΕ βρίσκονται σε συνεχή και ουσιαστική επικοινωνία
με τους Ελληνες συναδέλφους τους. Χάρη στην άψογη
συνεργασία των δυο πλευρών όχι μόνο αυξήθηκε σημαντικά η λειτουργική αποδοτικότητα της εταιρείας, αλλά
και οικοδομήθηκαν ισχυροί δεσμοί φιλίας. Με την ευκαιρία της επανέκδοσης του “ενεργών” θα ήθελα να αναλύσω τις ιδέες και τις πρακτικές μας για τη μετάβαση προς
καθαρότερη ενέργεια διεθνώς, καθώς και τις προοπτικές
που δημιουργεί η στήριξη της SGCC για την μελλοντική
ανάπτυξη του ΑΔΜΗΕ.

1. Ποια είναι η SGCC

Σταθμός Μετατροπής στην Κίνα
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Ως η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής κοινωφελών υπηρεσιών στον κόσμο, η SGCC κατασκευάζει και διαχειρίζεται
δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Η δραστηριότητά της επικεντρώνεται στην παροχή καθαρής ενέργειας που προωθεί την βιώσιμη ανάπτυξη. Στην Κίνα, παρέχουμε ασφαλή
και αξιόπιστη ενέργεια (το 28% της οποίας παράγεται από
μη ορυκτά καύσιμα) σε 1,1 δισεκατομμύριο άτομα. Σε διεθνές επίπεδο, έχουμε επενδύσει στα ενεργειακά δίκτυα
7 χωρών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Αυστραλία. Εχουμε επενδύσει

συνολικά 15,6 δισ. δολάρια (13,2 δισ. ευρώ) και διαχειριζόμαστε πάγια αξίας 60,1 δισ. δολαρίων (50,9 δισ.
ευρώ) στο εξωτερικό. Με κύκλο εργασιών ύψους 300
δισ. δολαρίων (254 δισ. ευρώ) το 2016, η State Grid κατατάχθηκε δεύτερη μεταξύ των 500 μεγαλύτερων εταιρειών του Fortune Global 500.

2. H παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση και
η ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς
Κατά τις τελευταίες δυο δεκαετίες, οι προκλήσεις της
κλιματικής αλλαγής αλλά και η υπερεκμετάλλευση των
συμβατικών ορυκτών καυσίμων, σε συνδυασμό με τις
ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας, έχουν φέρει στο προσκήνιο την ενεργειακή μετάβαση τόσο στο σκέλος της ηλεκτροπαραγωγής,
όσο και σε αυτό της κατανάλωσης. Πρώτον, η παραγωγή
ενέργειας γίνεται καθαρότερη, καθώς οι πράσινες, χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα μορφές ενέργειας όπως η
υδροηλεκτρική, η ηλιακή, η αιολική, η γεωθερμική, η βιομάζα και η πυρηνική ενέργεια αντικαθιστούν σταδιακά
τα ορυκτά καύσιμα. Δεύτερον, ολοένα και περισσότερη
ενέργεια καταναλώνεται με τη μορφή του ηλεκτρισμού.
Η ηλεκτρική ενέργεια βαθμιαία αντικαθιστά τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στην κατανάλωση,
κάτι που ισχύει για τις εμπορικές, βιομηχανικές αλλά και
οικιακές χρήσεις. Ως πύλη “επικοινωνίας” μεταξύ της
Κίνας και της Δύσης, η Ελλάδα αναδεικνύεται ως νέος
μεταφορικός και ενεργειακός κόμβος για την Ανατολική
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Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη χάρη στην στρατηγική γεωγραφική της θέση. Η συνολική εγκατεστημένη
ισχύς στο ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα το Σεπτέμβριο του 2017 ανερχόταν σε 16.993 MW, εκ της οποίας το
29,21% προερχόταν από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(ΑΠΕ), το 29,09% από φυσικό αέριο, το 23,02% από λιγνίτη και το 18,67% από μεγάλες υδροηλεκτρικές μονάδες. Η ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα
την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 υπολογίζεται σε 39 TWh, με το 38,98% να προέρχεται από λιγνίτη,
το 37,21% από φυσικό αέριο, το 16,07% από ΑΠΕ και το
7,74% από υδροηλεκτρική ενέργεια.
Για την προώθηση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια,
το κλειδί είναι η ανάπτυξη και εκμετάλλευση των ΑΠΕ
σε μεγάλη κλίμακα. Μέσω της κατασκευής Γραμμών
Μεταφοράς υπερυψηλής τάσης και έξυπνων δικτύων, της συνεχούς αντικατάστασης άλλων μορφών
ενέργειας με ηλεκτρική και της ενίσχυσης της ικανότητας εξισορρόπησης των δικτύων, η State Grid
έχει αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία για
την ανάπτυξη καθαρών πηγών ενέργειας. Είναι ενδεικτικό ότι στην Κίνα η εγκατεστημένη ισχύς αιολικής
και ηλιακής ενέργειας συνδεδεμένης στο Σύστημα έχει
ανέλθει στα 139 GW και 106 GW αντίστοιχα. Πρόκειται
για την μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στον κόσμο. Για 7 ολόκληρες ημέρες
(168 ώρες συνολικά), από τις 17 έως τις 23 Ιουνίου 2017,
όλη η ηλεκτροπαραγωγή της επαρχίας Qinghai της Κίνας
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προήλθε από αιολική και ηλιακή ενέργεια (21,7% και για τις δυο) και από
υδροηλεκτρική ενέργεια (78,3%). Αυτό το επίτευγμα αποτελεί ορόσημο για
την προσπάθεια της Κίνας να προωθήσει τον ενεργειακό μετασχηματισμό και
την αποτελεσματική χρήση καθαρής ενέργειας, που αποτελεί προϋπόθεση για
την αειφόρο ανάπτυξη.

3. Οι προοπτικές για την αξιοποίηση των ΑΠΕ στην Ελλάδα
Η Ελλάδα έχει μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης του δυναμικού ΑΠΕ που διαθέτει (ηλιακή, αιολική, γεωθερμική ενέργεια κ.α.). Η μείωση της εξάρτησης
από την λιγνιτική παραγωγή ενέργειας και από τις εισαγωγές πετρελαίου θα
είναι επ’ ωφελεία της χώρας, καθώς θα μειώσει τις εκπομπές ρύπων διοξειδίου του άνθρακα κατά εκατοντάδες χιλάδες τόνους, προωθώντας παράλληλα
την βιώσιμη ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος για μερίδιο 20% των ΑΠΕ στην
κατανάλωση ενέργειας έως το 2020, θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες
επενδυτικές ευκαιρίες για σχετικά projects στην Ελλάδα. Είναι επίσης απαραίτητο να διασυνδεθούν περισσότερα νησιά μεταξύ τους, αλλά και με το ηπειρωτικό σύστημα, ώστε να διαχυθεί το πλούσιο αιολικό και ηλιακό δυναμικό
των νησιών όχι μόνο σε όλους τους Ελληνες καταναλωτές, αλλά και σε αυτούς
άλλων χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω των
διασυνοριακών διασυνδέσεων.

4. Πώς θα στηρίξει η State Grid την ανάπτυξη
του ΑΔΜΗΕ

Γραμμή Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος
Υπερυψηλής Τάσης 800 KV μεταξύ
Xiajiaba και Shanghai
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Το Νοέμβριο του 2017 η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ με επικεφαλής τον κ. Μανουσάκη επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της State Grid στην Κίνα
και είχε συνάντηση με τον κ. Mr. Shu Yinbiao, Πρόεδρο της SGCC και
Γραμματέα της Ομάδας Κορυφαίων Στελεχών του Κόμματος. Ο Πρόεδρος Shu δεσμεύθηκε ότι η SGCC θα συνεχίσει να παρέχει ολοκληρωμένη στρατηγική υποστήριξη για την υλοποίηση των μεγάλων projects
διασυνδέσεων του ΑΔΜΗΕ αλλά και για τη λειτουργία της εταιρείας στο
μέλλον. Τα τελευταία χρόνια, η SGCC πρωτοπορεί διεθνώς στο
πεδίο της μεταφοράς ρεύματος υπερυψηλής τάσης, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής για την κατασκευή έξυπνων υποσταθμών και για τις διασυνδέσεις των νησιών. Η εταιρεία επενδύει κάθε
χρόνο περί τα 6 δισ. γιουάν (760 εκατ. ευρώ) σε Έρευνα και Ανάπτυξη. Στην Κίνα, η ανισόρροπη κατανομή μεταξύ των κέντρων παραγωγής ενέργειας και των κέντρων κατανάλωσης δημιουργεί την ανάγκη
για Σύστημα Μεταφοράς μεγάλης κλίμακας, μεγάλων αποστάσεων
και μεγάλης ισχύος. Η SGCC δεν είναι μόνο διεθνώς αναγνωρισμένος
leader στο R&D, αλλά και διαθέτει αξιοσημείωτη ικανότητα τεχνικού
σχεδιασμού καθώς και εκτέλεσης και διαχείρισης μεγάλων project.
Είναι πολύ πρόθυμη να μοιραστεί με τον ΑΔΜΗΕ την εμπειρία και την
τεχνογνωσία της. Επιπροσθέτως, η SGCC διακρίνεται για την υπεύθυνη
και επιτυχημένη διαχείριση των επενδύσεών της στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία, η SGCC κατέχει μερίδιο 25% στην Redes
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Πιλοτικό project Γραμμής Μεταφοράς Εναλλασσόμενου
Ρεύματος 1000 kV που συνδέει τις περιοχές JindongnanNanyang-Jingmen, μήκους 640 χλμ.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη της δίοικησης του ΑΔΜΗΕ
σε εγκαταστάσεις της State Grid of China το Νοέμβριο του
2017

Αίθουσα βαλβίδων

Energéticas Nacionais (REN). Χάρη στη στήριξη της SGCC,
η REN εμφάνισε σημαντική βελτίωση των χρηματοοικονομικών της μεγεθών, με αποτέλεσμα να γίνει η μοναδική πορτογαλική εταιρεία που τοποθετείται στην επενδυτική βαθμίδα (investment grade) και από τους τρεις
διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Ως στρατηγικός εταίρος, η SGCC θα αξιοποιήσει πλήρως
κάθε ευκαιρία για να στηρίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο
του ΑΔΜΗΕ στην ανάπτυξη νέων διασυνδέσεων μεταξύ νησιών και με το ηπειρωτικό σύστημα, στη μεγέθυνση και την
ενίσχυση της μεταφορικής ικανότητας του ΕΣΜΗΕ και στην
αύξηση των ΑΠΕ στην Ελλάδα, με απώτερο στόχο τη μετάβαση σε καθαρές πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών
Η στήριξη της SGCC στον ΑΔΜΗΕ θα είναι πολύπλευρη. άνθρακα και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.
Πρώτον, η SGCC θα παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης
στους εργαζομένους του ΑΔΜΗΕ καλύπτοντας ολα τα κό- Εν κατακλείδι, μιλώντας για λογαριασμό της κινεστη. Δεύτερον, η SGCC θα βοηθήσει τον ΑΔΜΗΕ να απο- ζικής διοικητικής ομάδας του ΑΔΜΗΕ, ελπίζω ότι
κτήσει πρόσβαση σε κινεζικούς χρηματοοικονομικούς όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας θα προσφέρουν
ομίλους ώστε να μειώσει το κόστος κεφαλαίων του και τη στήριξη και την συνεργασία τους. Ελπίζω ειλινα βελτιώσει το προφίλ του δανεισμού του, εξασφαλίζο- κρινά ο καθένας από εσάς να αξιοποιήσει πλήρως
ντας παράλληλα στήριξη για την ανάπτυξη των μεγάλων τις ικανότητές του από τη θέση που βρίσκεται και να
έργων διασύνδεσης των νησιών. Τέλος, η SGCC θα πα- συνεισφέρει στην ανάπτυξη της εταιρείας μας. Πιράσχει συνολική τεχνική υποστήριξη στον ΑΔΜΗΕ, μετα- στεύουμε πραγματικά ότι με την κοινή προσπάθεια
λαμπαδεύοντας την τεχνογνωσία της στο προσωπικό του και των δυο πλευρών, ο ΑΔΜΗΕ θα έχει ένα πολλά
Διαχειριστή.
υποσχόμενο αύριο.
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Η νέα εποχή για τον
ΑΔΜΗΕ ξεκίνησε στις
20 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης

Ενα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του ΑΔΜΗΕ άνοιξε την
Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, ημέρα κατά την οποία επισημοποιήθηκε η νέα ιδιοκτησιακή δομή της εταιρείας και ο
«απογαλακτισμός» της από τη ΔΕΗ. Κατά τη διάρκεια της
τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη
υπεγράφη η σύμβαση για τη μεταβίβαση του 24% του Διαχειριστή στην State Grid Corporation of China, αλλά και
η συμφωνία μεταξύ των νέων μετόχων του Διαχειριστή,
δηλαδή των ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και της
State Grid. Κεντρικό στοιχείο της νέας εποχής του
ΑΔΜΗΕ είναι το ότι θα βρίσκεται υπό δημόσιο έλεγχο, στοιχείο που συνδυάζεται με την παρουσία ενός
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ισχυρού στρατηγικού εταίρου (της State Grid) που
θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα.
Το πλαίσιο αυτό περιέγραψε στην ομιλία του ο Yπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Σταθάκης, ο
οποίος δήλωσε βέβαιος για την αρμονική συνεργασία
των δυο μεγαλύτερων μετόχων του Διαχειριστή (δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου και της State Grid) «ώστε να
εδραιωθεί ο ΑΔΜΗΕ ως ένας από τους πιο αποτελεσματικούς Διαχειριστές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
στην Ευρώπη, παρέχοντας προστιθέμενη αξία σε όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη προς όφελος των χρηστών του Συ-

στήματος». Ο ίδιος ανέλυσε επίσης τις τρεις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ΑΔΜΗΕ στο νέο ενεργειακό
τοπίο που διαμορφώνεται στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά, που είναι η διασύνδεση των νησιών (η οποία θα επιτρέψει τη μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ για τους καταναλωτές), η αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ και του φυσικού
αερίου στο ενεργειακό μείγμα και η ανάδειξη της Ελλάδας
σε κύριο κόμβο διαμετακόμισης ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
O Πρόεδρος της State Grid Corporation of China, Shu
Yinbiao, από την πλευρά του χαρακτήρισε την επένδυση
της εταιρείας του στον ΑΔΜΗΕ ως σημείο αναφοράς για την
εμβάθυνση των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Κίνας. Τόνισε
τις μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ, καθώς το
δίκτυο που διαχειρίζεται βρίσκεται στο «σταυροδρόμι»
των ηλεκτρικών διασυνδέσεων Ασίας-Ευρώπης και Ασίας-Αφρικής, δεσμευόμενος ότι η SGCC θα είναι ένας
μακροπρόθεσμος και σταθερός στρατηγικός επενδυτής που θα ενισχύσει την ικανότητα τροφοδοσίας του
ελληνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και θα υποστηρίξει ενεργά την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των ΑΠΕ,
ώστε να επιτευχθεί η μετάβαση σε μια καθαρή, χαμηλών
εκπομπών άνθρακα παραγωγή ενέργειας.
Το στίγμα των προτεραιοτήτων της νέας διοίκησης έδωσε
μέσα από τον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης. Οπως υπογράμμισε, οι δυο μεγάλες αλλαγές που έλαβαν χώρα στις
20 Ιουνίου, δηλαδή ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός από τη
ΔΕΗ και ο μετοχικός έλεγχος της εταιρείας κατά 51% από το
Ελληνικό Δημόσιο, με παράλληλη είσοδο του στρατηγικού
επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο δίνουν την κατεύθυνση
του μετασχηματισμού που πρέπει να συντελεστεί. «Ως
νέα διοίκηση πρέπει να αποδείξουμε με απτά αποτελέσματα ότι η απόφαση δημιουργίας του ΑΔΜΗΕ της
νέας εποχής με βάση αυτές τις συγκεκριμένες αλλαγές ήταν σωστή. Πρέπει να αποδείξουμε ότι η εταιρεία
μπορεί να γίνει ακόμη πιο ισχυρή και αποδοτική ως προς
τα βασικά οικονομικά της μεγέθη, αλλά και την κοινωνική
της αποστολή, από ότι είναι σήμερα. Πρέπει να αποδείξουμε ότι μια εταιρεία που σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων που ρητά διασφαλίζονται στη Συμφωνία Μετόχων
μπορεί να εκσυγχρονιστεί διοικητικά και τεχνολογικά.
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Ο προέδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης «παραδίδει τα κλειδιά» του
ΑΔΜΗΕ στον επικεφαλής της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και διευθυντή
του Γραφείου Δίοικησης του ΑΔΜΗΕ κ. Κωνσταντίνο
Μαυρόματο

Στιγμιότυπο από την υπογραφή της συμφωνίας για
τη μεταβίβαση του 24% του ΑΔΜΗΕ στη State Grid of
China και της συμφωνίας μεταξύ των νέων μετόχων
του Διαχειριστή
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Πώς θα τα επιτύχουμε αυτά ; Κατά την εμπειρία μου, το πιο σημαντικό κεφάλαιο κάθε επιχείρησης είναι οι άνθρωποί της. Το πιο σημαντικό συστατικό
για την επιτυχία κάθε εγχειρήματος αλλαγής είναι η συνεργασία μεταξύ των
ανθρώπων για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού στον οποίο πιστεύουν...Το
πρώτο μέλημα της νέας διοίκησης θα είναι να δώσει παράδειγμα αποδοτικής
συνεργασίας στο υψηλότερο διοικητικό επίπεδο μέσω της οργανωτικής αναδιάρθρωσης της εταιρίας. Στόχος της νέας δομής θα είναι κάθε εργαζόμενος,
ανεξάρτητα από το τι κάνει για την εταιρεία, να ξέρει γιατί το κάνει και πώς
συνεισφέρει αυτός και οι συνάδελφοί του στον κοινό σκοπό», κατέληξε ο κ.
Μανουσάκης.
Παρεμβάσεις πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
ΔΕΗ Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, ο τότε επικεφαλής της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών
Ιάσων Ρουσόπουλος, ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Ιωάννης
Καμπούρης και ο επιτετραμμένος της κινεζικής πρεσβείας Cao Wenqi. Στην
τελετή παραβρέθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος,
ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας, οι Γενικοί
Γραμματείς του ΥΠΕΝ, Μιχάλης Βερροιόπουλος, Ρένα Κλαμπατσέα και Χριστίνα Μπαριτάκη, εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της State Grid International Development, Hu Yuhai, καθώς και
εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και εταίρων της αγοράς.
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Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Παραμονή της τελετής στο Μουσείο Μπενάκη, τη Δευτέρα
19 Ιουνίου 2017, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο πλαίσιο της εισαγωγής
και έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην
Κύρια Αγορά του Χ.Α., με τιμή εκκίνησης τα 2,12 ευρώ.
Η εκδήλωση για την υποδοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Ιουνίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Γ. Σταθάκης και ο τότε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Ιάσων Ρουσόπουλος κήρυξαν τη λήξη της συνεδρίασης.
Ο κ. Σταθάκης σημείωσε στο χαιρετισμό του ότι η ΑΔΜΗΕ
Συμμετοχών (που κατέχει το 51% του ΑΔΜΗΕ) είναι η
πρώτη εταιρεία δημοσίου χαρακτήρα που εισάγεται
μετά από 11 χρόνια στο Χρηματιστήριο. Αναφέρθηκε
επίσης στα οφέλη που προκύπτουν από την εισαγωγή της
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, εστιάζοντας στο ότι «δίνεται η ευκαιρία στους επενδυτές να συμμετέχουν στον ΑΔΜΗΕ
για να ενισχύσουν το νέο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξής του που περιλαμβάνει σημαντικά έργα διασυνδέσεων εγχώριου και διεθνούς ενδιαφέροντος».

Ο κ. Ρουσόπουλος έκανε λόγο για φυσικό μονοπώλιο με
γεωστρατηγικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι στόχος της διοίκησης θα είναι «να υπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον και τους μετόχους. Η εισαγωγή
των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο
αποτελεί μέρος του σχεδίου για την διατήρηση του
ΑΔΜΗΕ υπό τον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου.
Αντανακλά ακόμη τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό
του ΑΔΜΗΕ, με έμφαση στην ανεξαρτησία και τις προοπτικές της εταιρείας για επενδύσεις. Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών
ευθυγραμμίζεται με την αποστολή του ΑΔΜΗΕ, που δεν
είναι άλλη από την διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμο της χώρας με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο».
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης ανέφερε ότι «αποχωριζόμαστε ένα δημιούργημα της ΔΕΗ ύστερα από 70 χρόνια», ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης
μίλησε για ιστορική ημέρα, επισημαίνοντας ότι η ΑΔΜΗΕ
Συμμετοχών αποτελεί την 26η προσθήκη στον δείκτη FTSE
των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης.
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Πώς διασφαλίστηκε
η διατήρηση του
δημοσίου ελέγχου
στον ΑΔΜΗΕ
Του Ιάσονα Ρουσόπουλου, Αναπληρωτή Γενικού
Οικονομικού Διευθυντή και Μέλους ΔΣ του ΑΔΜΗΕ

Κλείνοντας έξι μήνες από την ολοκλήρωση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΗ με διατήρηση του δημόσιου ελέγχου, ίσως να είναι η ώρα να αποτυπωθεί, στο «ενεργών», το περιοδικό του ίδιου του ΑΔΜΗΕ, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες που
οδήγησαν στη νέα σελίδα του Διαχειριστή.
Η επιμονή της κυβέρνησης για την διατήρηση του δημόσιου ελέγχου
στον ΑΔΜΗΕ προήλθε από τη βεβαιότητα της ανάγκης διατήρησης βασικών στρατηγικών επιχειρήσεων σε δημόσιο έλεγχο.
Ο ΑΔΜΗΕ προκρίθηκε ως μια τέτοια περίπτωση και από την πρώτη
στιγμή, το πρώτο εξάμηνο του 2015, επιδιώχθηκε η ακύρωση του διαγωνισμού για την πώληση του 66% της εταιρείας. Το δεύτερο εξάμηνο του 2015 κλήθηκε να επεξεργαστεί και να προτείνει το δικό της
σχέδιο για την επόμενη ημέρα της εταιρείας, υπό το γνωστό ασφυκτικό δημοσιονομικό -και όχι μόνο- πλαίσιο.
Στρατηγική επιδίωξη ήταν η διατήρηση του ποσοστού που ήδη κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο στον ΑΔΜΗΕ, μέσω της ΔΕΗ -51%-, η τοποθέτηση του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου από το
Ελληνικό Δημόσιο, σε αντίθεση με την προϋπάρχουσα πρόταση, η
οποία στο πλαίσιο του διαγωνισμού του 2014 προέβλεπε Διευθύνοντα Σύμβουλο ορισμένο από τον Στρατηγικό Επενδυτή καθώς και
μειοψηφία του Ελληνικού Δημοσίου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
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Η ανατροπή της πλήρους
ιδιωτικοποίησης του
Διαχειριστή και η
«γέννηση» της ΑΔΜΗΕ
Συμμετοχών και της ΔΕΣ
ΑΔΜΗΕ

Τα γεγονότα
Στο Μνημόνιο Συνεννόησης για το τριετές πρόγραμμα του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, το οποίο συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς και ψηφίστηκε μέσω του ν.4336/2016
από την Ελληνική Βουλή, αναφέρεται για τον ΑΔΜΗΕ το
ακόλουθο:
«Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές: α) θα λάβουν μη
αναστρέψιμα μέτρα (συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της ημερομηνίας για την υποβολή δεσμευτικών
προσφορών) για την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας, ΑΔΜΗΕ, εκτός εάν προταθεί εναλλακτικό σχέδιο, με ισοδύναμα αποτελέσματα
όσον αφορά τον ανταγωνισμό και τις προοπτικές επενδύσεων, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και σε συμφωνία με τους θεσμούς για την επίτευξη
πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού από τη ΔΕΗ (βασικό
παραδοτέο).»
Το διάστημα που ακολούθησε και μέχρι τις 11/12/2015,
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσπάθησε
να διατυπώσει το εναλλακτικό σχέδιο με το οποίο θα διατηρούσε τον Δημόσιο Έλεγχο στον ΑΔΜΗΕ. Η πρόταση που
αποτυπώθηκε στην συμφωνία της 11ης Δεκεμβρίου προβλέπει την υιοθέτηση του μοντέλου του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού εντός του κράτους, όπως προβλέπεται
στο Άρθρο 9(6) της Οδηγίας 2009/92/ΕΚ περί ηλεκτρικής
ενέργειας. Αυτό σημαίνει πως ο Διαχειριστής Συστήματος
Μεταφοράς (ΔΣΜ) θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από
εταιρείες που ασκούν τις δραστηριότητες της παραγωγής
ή της προμήθειας. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που
το κράτος δύναται να είναι μέτοχος, εφόσον ασκεί έλεγχο
στον ΔΣΜ μέσω άλλου φορέα/υπουργείου από αυτό που
κατέχει μετοχές σε εταιρεία παραγωγής ή προμήθειας
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ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου.
Στο πλαίσιο αυτό, επιτεύχθηκε η υιοθέτηση ενός ιδιοκτησιακού μοντέλου, όπου το Ελληνικό Δημόσιο κρατά την
πλειοψηφία (51%) και ένας «στρατηγικός επενδυτής»
(διεθνής ΔΣΜ με αποδεδειγμένη στρατηγική επενδυτική
δυνατότητα σε Ευρωπαϊκές αγορές) θα έχει ποσοστό τουλάχιστον 20%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο.
Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα διασφάλιζε μειοψηφική εκπροσώπηση στη διοίκηση για τον Στρατηγικό
Επενδυτή, με βασικό σκεπτικό από την πλευρά των Θεσμών
τη δημιουργία κινήτρων για επιτάχυνση των επενδύσεων.
Εξίσου σημαντική για τους Θεσμούς ήταν η συναίνεση του
Στρατηγικού Επενδυτή στην επιλογή και απομάκρυνση του
Διευθύνοντος Συμβούλου, αλλά και στην υιοθέτηση και
τροποποίηση του business plan της εταιρείας. Η ελληνική
κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ρευστότητα, ανάληψη χρέους ή κρατικές εγγυήσεις για την απόκτηση του 51% του ΑΔΜΗΕ.
Σε περίπτωση που η ελληνική κυβέρνηση δεν θα κατάφερνε να εφαρμόσει το δικό της σχέδιο για τον ΑΔΜΗΕ σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προβλεπόταν ρητά η υποχρέωση πλήρους ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ.
Feasibility Study, Νομοθέτηση του κυβερνητικού
σχεδίου μέσω του ν.4389/2016
Το σχέδιο που περιγραφόταν στην ελληνική πρόταση κλήθηκε να το αξιολογήσει ανεξάρτητος επενδυτικός οίκος
(«Σύμβουλοι») και να παρουσιάσει μια μελέτη σκοπιμότητας στους Θεσμούς. Έπειτα από διαβούλευση μεταξύ
Υπουργείου και Συμβούλων, παρουσιάστηκε το εξής σχέδιο στους Θεσμούς:
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Νέα εποχή
στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας

1. Διανομή έκτακτου μερίσματος του ΑΔΜΗΕ στην ΔΕΗ. Το
μέγεθος αυτού θα καθοριζόταν έπειτα από μελέτη ανεξάρτητου οίκου για το μέγιστο ποσό, το οποίο θα μπορούσε να
διανείμει ο ΑΔΜΗΕ χωρίς να επηρεαστεί το επενδυτικό του
πλάνο. Σκοπός αυτής της κίνησης ήταν η μεγαλύτερη αποζημίωση της ΔΕΗ δεδομένης της επιλεχθείσας συναλλαγής αλλά και η διευκόλυνση της μετέπειτα διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές της ΔΕΗ κατά την διαδικασία μείωσης
του μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσό που προέκρινε τελικά ο
εκτιμητής ήταν της τάξης των 131 εκ. €.
2. Δημιουργία Εταιρείας Συμμετοχών («ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»), 100% θυγατρικής της ΔΕΗ, και εισφοράς σε αυτήν
του 51% του ΑΔΜΗΕ.
3. Υλοποίηση διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την
πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ σε Στρατηγικό Επενδυτή. Ο
Στρατηγικός Επενδυτής όφειλε να είναι Ευρωπαϊκός Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς ή Διεθνής που συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό ΔΣΜ.
4. Δημιουργία Εταιρείας Συμμετοχών που ανήκει 100% στο
Ελληνικό Δημόσιο («ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ»), η οποία θα αγοράσει
το 25% από την ΔΕΗ με αντίστοιχη καταβολή μετρητών. Για
την χρηματοδότηση της εξαγοράς, το Ελληνικό Δημόσιο θα
μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα φορολογικά έσοδα που
θα προέκυπταν από την συναλλαγή.
5. Απόσχιση της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ από την ΔΕΗ και διανομή της εταιρείας στους υφιστάμενους μετόχους της ΔΕΗ.
Απαραίτητη θα ήταν η σύμφωνη γνώμη των πιστωτών της
ΔΕΗ αλλά και η εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο,
καθώς οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΔΕΗ θα έπρεπε να λάβουν μετοχή που διαπραγματεύεται σε οργανωμένη αγορά
κινητών αξιών.
Το συγκεκριμένο σχέδιο αποτυπώθηκε λεπτομερώς στο
ν.4389/2016, Άρθρα 142-148, και στις τροποποιήσεις αυτού (27.5.2016 η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης).

Διαγωνισμός
Η ΔΕΗ, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της
11ης Ιουλίου 2016, αποφάσισε την προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 24% του ΑΔΜΗΕ
αλλά και την υλοποίηση των υπόλοιπων βημάτων που ορί-
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ζονταν από τον ν.4389/2016. Έπειτα από αρκετούς γύρους
διαπραγματεύσεων μεταξύ ΔΕΗ, υποψήφιων επενδυτών
και Ελληνικού Δημοσίου, ιδιαίτερα όσον αφορά τους όρους
του Συμφωνητικού Μετόχων και του Συμφώνου Αγοραπωλησίας Μετοχών, η κινέζικη State Grid European Limited/
State Grid International Development αναδείχθηκε ως ο
προτιμητέος επενδυτής, υποβάλλοντας προσφορά 320 εκ.
€. Η προσφορά του δεύτερου διαγωνιζόμενου (της Ιταλικής Τerna) κυμαινόταν οριακά πάνω από το μισό της προσφοράς της κινέζικης εταιρείας. Έχει σημασία να τονιστεί
πως σε ολόκληρη την προσπάθεια για την διατήρηση του
δημόσιου ελέγχου του ΑΔΜΗΕ, ελλόχευε η απειλή από την
πλευρά των Θεσμών, παρούσα σε κάθε κείμενο, της πλήρους ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ σε περίπτωση που δεν
πιάνονταν οι προκαθορισμένοι στόχοι, οι οποίοι αφορούσαν στην έγκριση της μελέτης βιωσιμότητας, στην προκήρυξη του διαγωνισμού και την ολοκλήρωσή του εντός τριών μηνών, στην υπογραφή των Συμφωνητικών Μετόχων
και Αγοραπωλησίας Μετοχών και, τέλος, στην έγκριση του
Ενημερωτικού Δελτίου της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.
Είναι πρόδηλη η πλεονεκτική θέση στην οποία βρίσκονταν οι ενδιαφερόμενοι για την αγορά των μετοχών του
ΑΔΜΗΕ. Αφενός, ήταν εκπεφρασμένη η επιδίωξή τους για
αγορά του πλειοψηφικού πακέτου της εταιρείας και ήταν
σαφές πως προτιμούσαν τον προηγούμενο διαγωνισμό με
τον οποίο θα αποκτούσαν το 66%. Συνεπώς, γνωρίζοντας
πως ο πωλητής είναι πιεσμένος σε περίπτωση αποτυχίας
να πουλήσει το 100%, είχαν κίνητρο να κηρυχθεί αυτός ο
διαγωνισμός άγονος. Αφετέρου, σε περίπτωση που τελικά
συμμετείχαν στον διαγωνισμό, δεν είχαν κίνητρο να προβούν σε ανταγωνιστική προσφορά, δεδομένου ότι γνώριζαν πως η ελληνική πλευρά θα ερχόταν αντιμέτωπη με
το δίλημμα για το αν η ΔΕΗ θα αποδεχόταν μια μη συμφέρουσα προσφορά ή αν το Ελληνικό Δημόσιο θα έχανε το
πλειοψηφικό πακέτο και τον έλεγχο πάνω στον ΑΔΜΗΕ.
Για να αντισταθμιστεί αυτό το μειονέκτημα, η ελληνική
πλευρά προσπάθησε να εκμεταλλευτεί ό,τι όπλα είχε στην
φαρέτρα της -είτε διπλωματικά είτε διαπραγματευτικές
τακτικές- έχοντας ως στρατηγική επιδίωξή της οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να κρίνουν πως ο κίνδυνος να χάσουν οριστικά την συμμετοχή τους στον ΑΔΜΗΕ, υπερτερεί
της πιθανότητας του να επιτύχουν την αγορά ολόκληρου
του ΑΔΜΗΕ.
Η θετική ολοκλήρωση του διαγωνισμού και η δεσμευτική
προσφορά του προτιμητέου επενδυτή πάνω από την ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του ΑΔΜΗΕ -άρα και πάνω από
την αποτίμηση του- αποτέλεσε το ουσιαστικότερο βήμα για

την επίτευξη του σκοπού της ελληνικής πλευράς και συνετέλεσε καθοριστικά στην αποφυγή του αμέσως επόμενου
σκοπέλου που ήταν η πιθανή εναντίωση των πιστωτών της
ΔΕΗ στην μείωση μετοχικού κεφαλαίου και διανομής της
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στους μετόχους της (carve out) με
την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17/1/2017. Υπενθυμίζεται ότι οι πιστωτές της εταιρείας, τράπεζες, ομολογιούχοι
και προμηθευτές είχαν 60 ημέρες να υποβάλλουν ένσταση
για αυτήν την μείωση, δεδομένου ότι έχουν προτεραιότητα
είσπραξης από τους μετόχους. Ήδη από τις 13/1/2017, την
αρχική ημέρα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ
για το carve out, οι τράπεζες είχαν στείλει επιστολή με την
οποία εξέφραζαν την επιφύλαξή τους για την διαδικασία
και εμμέσως πλην σαφώς εκδήλωσαν την πρόθεσή τους
να τορπιλίσουν την συναλλαγή.
Ακολούθησαν διαπραγματεύσεις που κατέληξαν στην δέσμευση από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης ότι θα
προχωρήσει σε επιπλέον αντισταθμιστικά μέτρα για την
ΔΕΗ, ενώ οι τράπεζες δεν θα προχωρούσαν σε ένσταση.
Τελικά, το ΥΠΕΝ μαζί με το ΓΛΚ συμφώνησε με την ΔΕΗ σε
ένεση ρευστότητας μέσω της πληρωμής ληξιπρόθεσμων
οφειλών 50 εκ. € της Κεντρικής Κυβέρνησης και ένταξης
του Δημοσίου στο πρόγραμμα προκαταβολής της ετήσιας
κατανάλωσης με ένα ποσό ύψους 80 εκ. € με αντάλλαγμα
έκπτωση 15+6%, με οφέλη και για την ΔΕΗ αλλά και για
τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων. Πέρα όμως από
την διαπραγμάτευση με τις τοπικές τράπεζες, οι διεθνείς
κάτοχοι ομολόγων της ΔΕΗ δεν εξέφρασαν κάποια αρνητική διάθεση απέναντι στην συναλλαγή, γεγονός που υποδεικνύει πως ήταν ικανοποιημένοι με την δομή της, καθώς
αυτή εξασφάλιζε τα συμφέροντα της εταιρείας, δεδομένου
ότι θα εισέπραττε 328 εκ. € (320 εκ. € συν τόκοι) από τον
κινέζο στρατηγικό επενδυτή, 300 εκ. € από το Ελληνικό Δημόσιο για την αγορά του 25%, 131 εκ. € ως έκτακτο
μέρισμα από τον ΑΔΜΗΕ, ενώ συνάμα θα βελτιωνόταν η
ρευστότητά της με τα 130 εκ. € από το ΓΛΚ. Συνολικά, πάνω
από 700 εκ. € για μια εταιρεία της οποίας η αποτίμηση που
είχε κάνει η ΔΕΗ για το 51% αυτής που θα εισφερόταν στην
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ανέρχονταν στο ποσό των 964 εκ. €.
Στις 31/3/2017, με το πέρας της εξηκονθήμερης προθεσμίας, η ΔΕΗ μεταβίβασε το 51% του ΑΔΜΗΕ στην ΑΔΜΗΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση του
ιδιοκτησιακού διαχωρισμού ήταν η απόσχιση της ΑΔΜΗΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την παράλληλη απόκτηση του 25% του ΑΔΜΗΕ
από το Ελληνικό Δημόσιο και του 24% από την SGID και την

τεύχος 5

Iανουάριος 2018

υπογραφή του Συμφωνητικού Μετόχων, γεγονότα που ολοκληρώθηκαν στις 16 και 20 Ιουνίου 2017 αντίστοιχα, κλείνοντας έναν διετή αγώνα για την διασφάλιση του δημοσίου
ελέγχου στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Το όραμα
Για όσους οραματιστήκαμε και υλοποιήσαμε αυτό το σχέδιο, σκοπός μας δεν ήταν να αναπαράγουμε παθογένειες
και ξεπερασμένες νοοτροπίες ενός ακίνητου δημοσίου,
αλλά να προσφέρουμε ένα αντιπαράδειγμα για ένα
ισχυρό, ευέλικτο και σύγχρονο ρόλο των δημόσιων
επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι η επιτάχυνση των νέων
έργων με στρατηγικό στόχο την εντονότερη παρουσία των
ΑΠΕ οδηγώντας την χώρα στον δρόμο της απεξάρτησης
από τα ορυκτά καύσιμα. Για να συμβεί αυτό, είναι αναγκαία
η βελτίωση της αποδοτικότητας, η εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας του προσωπικού, ώστε ο ΑΔΜΗΕ να αξιοποιηθεί ως εργαλείο ανάπτυξης, ενισχύοντας ταυτόχρονα τον
γεωστρατηγικό του ρόλο.
Τα Δίκτυα αποτελούν επένδυση δεκαετιών του ελληνικού
λαού με ανυπολόγιστο κόστος αναπλήρωσης. Η παρουσία
ενός ισχυρού Στρατηγικού Επενδυτή, διατηρώντας, όμως,
πρωτεύοντα τον ρόλο του ελληνικού δημοσίου και διαφυλάσσοντας τα συμφέροντα του ελληνικού λαού είναι ένα
στοιχείο, που αν γίνει με ορθολογικό τρόπο, θα μπολιάσει
τον δικό μας τρόπο λειτουργίας με νέα στοιχεία και λογικές που θα συμπληρώσουν τον τρόπο σκέψης και δράσης
των στελεχών. Αυτός ο τρόπος διασφαλίστηκε με την προσεκτική σύνταξη του Συμφωνητικού Μετόχων, παραχωρώντας ασφαλώς συγκεκριμένα δικαιώματα διοίκησης, ώστε
να καταστήσουμε έναν μέτοχο μειοψηφίας σε Στρατηγικό
επενδυτή, αλλά χωρίς να χάνει το ελληνικό Δημόσιο την
πρωτοβουλία κινήσεων μέσα στην εταιρεία και προβλέποντας επαρκείς μηχανισμούς επίλυσης διαφωνιών.
Το στοίχημα για έναν ισχυρό δημόσιο ΑΔΜΗΕ είναι
διαρκές. Μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η
διατήρηση αξιοπρεπών εργασιακών σχέσεων με τους υφιστάμενους υπαλλήλους αλλά και η προσέλκυση και η αξιοποίηση νέων επιστημόνων, που θα οδηγήσουν τον ΑΔΜΗΕ
στην υλοποίηση των τεχνικά απαιτητικών και φιλόδοξων
στόχων, δηλαδή του εκσυγχρονισμού και επέκτασης του
δικτύου υψηλής τάσης της χώρας, με σεβασμό στους τοπικούς πληθυσμούς και με γνώμονα τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στη χώρα.
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Συμμετοχή του ΑΔΜΗΕ
στην 82η Διεθνή
Εκθεση Θεσσαλονίκης
Ο ΑΔΜΗΕ συμμετείχε φέτος για πρώτη φορά στην 82η
Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 9-17 Σεπτεμβρίου 2017. Μέσω του
βήματος του εθνικού εκθεσιακού φορέα, επιδιώχθηκε να ενημερωθεί το ευρύ κοινό για το νέο κεφάλαιο
που άνοιξε στην ιστορία του Διαχειριστή Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας, με τον πλήρη ιδιοκτησιακό
διαχωρισμό του από τη ΔΕΗ, την εισαγωγή του στο
Χρηματιστήριο μέσω της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και την
έλευση της κινεζικής State Grid of China ως στρατηγικού εταίρου με μερίδιο 24%.
Ο ΑΔΜΗΕ υποδέχθηκε τους επισκέπτες στην είσοδο
του Περιπτέρου 10 της ΔΕΘ, όπου φιλοξενήθηκαν το

Υπουργείο Ενέργειας και οι εταιρείες και φορείς του
ενεργειακού κλάδου (ΡΑΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΔΑ, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, Watt & Volt κ.α.). Βασικά χαρακτηριστικά του stand της εταιρείας – που απέσπασε
πολύ θετικά σχόλια από όσους το επισκέφθηκαν- ήταν
οι λιτές, καθαρές γραμμές του και ο λειτουργικός
σχεδιασμός που ανέδειξαν με ευκρίνεια τον ρόλο
που επιθυμεί να διαδραματίσει ο ΑΔΜΗΕ στη νέα εποχή για τα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η εταιρεία παρουσίασε επίσης τη δραστηριότητά της μέσω έντυπου
ενημερωτικού υλικού αλλά και εταιρικού βίντεο στα
ελληνικά και τα αγγλικά που προβαλλόταν συνεχώς
στις δυο οθόνες του stand.

Το περίπτερο του ΑΔΜΗΕ στη ΔΕΘ
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Η Νίκη Μανθάτη από το Γραφείο Διοίκησης του ΑΔΜΗΕ

Ενα δεύτερο, έμμεσο «κανάλι» προβολής, εξάλλου,
είχε ο ΑΔΜΗΕ μέσω του στρατηγικού του επενδυτή State Grid που ειχε αυτόνομη παρουσία στη ΔΕΘ,
όπως και άλλες μεγάλες κινεζικές εταιρείες (China
Development Bank, COSCO, Huawei, ZTE κ.α.) στο
πλαίσιο της συμμετοχής της Κίνας, που ήταν πέρυσι η
τιμώμενη χώρα της έκθεσης.

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια του περιπτέρου (από αριστερά
προς τα δεξιά): Ο Πρόεδρος του ΛΑΓΗΕ Μ. Φιλίππου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκης, ο Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μ. Μανουσάκης, ο
Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ Γ. Μάργαρης και ο επικεφαλής του
ΔΕΔΔΗΕ Ν. Χατζηαργυρίου.

Τα εγκαίνια του stand του ΑΔΜΗΕ πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής, 10 Σεπτεμβρίου από τον
Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη που τόνισε ότι η νέα εποχή του ΑΔΜΗΕ αποτελεί
ευκαιρία για μεγάλες επενδύσεις, απομειώσεις στα
τιμολόγια των καταναλωτών και για την ασφάλεια του
ενεργειακού συστήματος. «Με τον στρατηγικό επενδυτή (δηλαδή την State Grid) προσβλέπουμε ότι θα
υπάρξει μεγάλη αναβάθμιση των Δικτύων στη χώρα,
με αιχμή του δόρατος τις μεγάλες διασυνδέσεις των
νησιών που θα λύσουν το πρόβλημα των Υπηρεσιών
Κοινής Ωφελείας που επιβαρύνουν τους καταναλωτές» ανέφερε ο Υπουργός.

(από αριστερά προς τα δεξιά):Η Διευθύντρια Κλάδου Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού & Οργάνωσης Χρ. Τσικογιαννοπούλου, η Υποτομεάρχης Γενικής Υποστήριξης του Περιφρειακού Τομέα Β. Ελλάδος Κ. Λεωνίδου, η Ν. Μανθάτη από
τον Τομέα Επικοινωνίας και ο Τομεάρχης του Περιφερειακού
Τομέα Β. Ελλάδος Στ. Κυβελίδης.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, μιλώντας σε
δημοσιογράφους υπογράμμισε ότι η Συμφωνία Μετόχων που αποτελεί το θεμέλιο της νέας ιδιοκτησιακής
δομής της εταιρείας προστατεύει πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δήλωσε επίσης βέβαιος για
την επιτυχή πορεία του Διαχειριστή τα επόμενα χρόνια, μέσω της επιτάχυνσης των έργων διασύνδεσης,
τον εξορθολογισμό της δομής της εταιρείας και την
ψηφιοποίηση των τεχνικών διαδικασιών συντήρησης
του δικτύου. Σημείωσε τέλος ότι η εταιρεία, μέσω της
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανοίγεται στη διεθνή αγορά, συμμετέχοντας σε διεθνή roadshow με στόχο να στηριχθεί
η μετοχή από επενδυτές του εξωτερικού.

Οι συνάδελφοι Ε. Κυριακίδου και Ε. Παράσχου από τον Υποτομέα Γενικής Υποστήριξης του Περιφερειακού Τομέα Βόρειας Ελλάδας
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Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΤΟ 12ο GREEK
ROADSHOW TOY ΛΟΝΔΙΝΟΥ
Toυ Νεκτάριου Παπαγιαννακόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Τον Σεπτέμβριο του 2017 πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το 12ο Συνέδριο Ελληνικών Επιχειρήσεων
(12th Annual Greek Roadshow). Το Χρηματιστήριο
Αθηνών αποτελεί τον διοργανωτή κάθε έτος, δημιουργώντας μια παράδοση, η οποία δίνει τη δυνατότητα στις
εισηγμένες εταιρείες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου να
παρουσιάσουν στη διεθνή επενδυτική κοινότητα τις επιχειρηματικές εξελίξεις και προοπτικές που τις αφορούν.
Χαρακτηριστικά, συμμετείχαν τριάντα τρείς εισηγμένες εταιρείες από τριάντα ομίλους. Πραγματοποιήθηκαν κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με τις εισηγμένες εταιρείες
στις οποίες συμμετείχαν δεκάδες επενδυτικά κεφάλαια
(funds) και επαγγελματίες διαχειριστές χαρτοφυλακίων
ή αναλυτές.
Ο χώρος διεξαγωγής του Roadshow.
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Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ συνόδευσε την εισηγμένη εταιρεία ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στα πρώτα ταξίδια στην ιστορία
της εταιρείας με επενδυτικό και χρηματιστηριακό ενδιαφέρον. Διοργανώθηκαν 30 συναντήσεις σε Λονδίνο και
Πράγα, σε τρία συνέδρια από τον Σεπτέμβριο εως τον Δεκέμβριο. Οι συναντήσεις έγιναν με εκπροσώπους επενδυτικών ομίλων από το Ηνωμένο Βασίλειο, άλλες χώρες
της ηπειρωτικής Ευρώπης και τις ΗΠΑ, και αφορούσαν
σε σύντομη παρουσίαση της πρόσφατης ιστορίας της
ΑΔΜΗΕ και του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού που έφερε
την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως
φορέα αλλά και ιδιοκτήτη ποσοστού 51% στην εταιρεία.

Παρουσιάστηκαν στους επενδυτές καίρια σημεία για το
τρέχον ρυθμιστικό καθεστώς και την στρατηγική της εταιρείας με βάση τον εσωτερικό σχεδιασμό για την επόμενη
πενταετία. Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε σε μια αποτίμηση της τρέχουσας κατάστασης για το
Δίκτυο Μεταφοράς, την διοικητική ομάδα και το προσωπικό του Διαχειριστή, με γνώμονα το πλάνο του ΑΔΜΗΕ
να επιταχύνει την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού
σχεδίου ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στο Σύστημα
σε βάθος πενταετίας. Ειδική αναφορά έγινε στο σύνολο
των προοπτικών για το Δίκτυο Μεταφοράς, όπως αυτές
αποτυπώνονται στο Δεκαετές Πλάνο Ανάπτυξης.
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την επίσπευση των διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων
για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
Τέλος, με ενδιαφέρον άκουσαν οι επενδυτές τα σχέδια
της διοίκησης για διανομή μέρους των καθαρών κερδών
του ΑΔΜΗΕ και κατ’επέκταση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με
τη μορφή μερίσματος προς το Ελληνικό Δημόσιο και λοιπούς κατόχους μετοχών σε Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, όσο και της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, σχεδιάζουν στο μέλλον σειρά νέων συναντήσεων με επενδυτικούς ομίλους, τόσο στο εσωτερικό, όσο και το εξωτερικό. Σκοπός της προσπάθειας
Χωριστό ενδιαφέρον υπήρξε στα προσωρινά προβλήμα- αυτής είναι να παγιοποιηθεί η σχέση του ΑΔΜΗΕ με
τα που ενδεχομένως παρουσιάζονται σήμερα σε επίπεδο την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα και να πραγυλοποίησης, όπως αυτά εκφράζονται από τυχόν αντιδρά- ματοποιείται τακτική ενημέρωση περί των εξελίξεων σε
σεις σε τοπικές κοινωνίες, καθυστερήσεις σε αδειοδοτή- ρυθμιστικό και επιχειρηματικό επίπεδο που αφορούν
σεις ή απαλλοτριώσεις, ή άλλου είδους ενδεχόμενη δυ- την εταιρεία μας. Στο ίδιο κλίμα διοργανώθηκε το Νοέμσχέρεια ή καθυστέρηση στη σύναψη χρηματοδότησης για βριο 2017 σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές
τα επιμέρους έργα. Τονίστηκε, πάντως, το γεγονός των στο Λονδίνο (roadshow), προκειμένου να διευρυνθεί η
απαιτούμενων επενδύσεων στη διασύνδεση των νησιών, μετοχική σύνθεση στην εισηγμένη εταιρεία στο σκέλος
καθώς και πρωτοβουλίες της νέας διοίκησης με σκοπό που δεν ελέγχεται από το Δημόσιο.
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ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:
Το προφίλ της μετοχής
Με την αφορμή της πρώτης αναφοράς στο χρηματιστηριακό σκέλος που αφορά την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., έστω και έμμεσα,
το περιοδικό «ενεργών» κρίνει σκόπιμο να παρουσιάσει
στους αναγνώστες πρόσθετα στοιχεία που αναφέρονται
στον μετοχικό τίτλο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.
Η μετοχική σύνθεση, ως προς το μείγμα, παρουσιάζει
ήπιες μεταβολές στο διάστημα από την έναρξη διαπραγμάτευσης έως το τέλος του 2017:
• Η ελληνική κυβέρνηση κατέχει μερίδιο 51,12% στην
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών μέσω της εταιρείας ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Δεν υπάρχει καμία αλλαγή, ούτε πρόθεση, της ελληνικής
κυβέρνησης να τροποποιήσει αυτή την συμμετοχή στο
μέλλον.
• Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές, σε συνδυασμό με Έλληνες θεσμικούς
επενδυτές και ασφαλιστικά ταμεία, κατείχαν περίπου
38% στη μετοχική σύνθεση. Οι ιδιώτες μέτοχοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους 11% στο σύνολο.
• Στο σύνολο, οι Έλληνες μέτοχοι στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών
– ενσωματώνοντας τη συμμετοχή του Δημοσίου – αντιπροσωπεύουν ποσοστό σχεδόν 72%, με τους ξένους να κατέχουν αντίστοιχα στη μετοχική σύνθεση ποσοστό 28%.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ
Μ. Μανουσάκης με τον επικεφαλής της ΕΧΑΕ Σ. Λαζαρίδη.
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Αναφορικά με την πορεία της μετοχής της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο πρώτο διάστημα παρουσίας στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, η τιμή διαπραγματεύεται στα επίπεδα της έναρξης διαπραγμάτευσης στις 19 Ιουνίου. Η σύγκριση με
τους σημαντικούς ελληνικούς δείκτες, όπως του Γενικού
Δείκτη, ή του δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης FTSE στον
οποίο εντάσσεται, υποδεικνύει παρεμφερή απόδοση.
Τον Δεκέμβριο ο τίτλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κίνησε
κατά μέσο όρο άνω των 250.000 μετοχών, γεγονός που
σηματοδότησε ανάκαμψη συγκριτικά με το προηγούμενο
διάστημα. Η μέση σταθμισμένη τιμή για το μήνα Δεκέμβριο ήταν 1,83 ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία διαπραγμάτευσης ανήλθε σε περίπου 460.000 ευρώ. Από την
άποψη της ημερήσιας αξίας συναλλαγών, η ΑΔΜΗΕ
Συμμετοχών κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων
12 εταιρειών (εξαιρουμένων των τραπεζών).
Συνολικά, η μετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κατέχει σήμερα θέση στις κορυφαίες 20 μετοχές της ελληνικής
χρηματιστηριακής αγοράς με βάση την κεφαλαιοποίηση
σε ελεύθερη διαπραγμάτευση (Πηγή: μηνιαία στατιστικά
στοιχεία ΕΧΑΕ).
Το περιοδικό «ενεργών» θα συνεχίσει να ενημερώνει
τους αναγνώστες με τις εξελίξεις, όπως αυτές επηρεάζουν την χρηματιστηριακή αξία της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Ο κ. Μανουσάκης και η ειδική σύμβουλος της διοίκησης
Ε. Ζαρίκου συνομιλούν με τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
Δ. Παπαδημητρίου
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Στην τελική ευθεία
η Α’ φάση της διασύνδεσης
των Κυκλάδων
Των Γεωργίας Σκούρτη Τομεάρχη Μελετών Υ/Σ και
Αθανασίου Μελισσάρη, Τομεάρχη Καλωδιακών ΓΜ

Η Α’ φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που περιλαμβάνει την σύνδεση των νήσων Σύρου, Πάρου και
Μυκόνου με το ηπειρωτικό διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς της χώρας, αποτελεί πλέον γεγονός που απέχει
λίγες μόνο ημέρες από την ενεργοποίηση του.
Συγκεκριμένα εντός του Ιανουαρίου του 2018 αναμένεται
η ηλέκτριση των εν λόγω Κυκλαδίτικων νησιών από τον
νέο Υ/Σ GIS 150 kV του Λαυρίου, ο οποίος κατασκευάστηκε και αυτός στα πλαίσια του έργου της διασύνδεσης των
Κυκλάδων, για να εξυπηρετήσει την ασφαλή διακίνηση
της ενέργειας στα νησιά.
Το έργο που πραγματοποιείται με συγχρηματοδότηση Ελλάδας και ΕΕ, είναι μεγάλης εθνικής σημασίας
για την χώρα και την οικονομία της, δεδομένου ότι θα
εξοικονομηθούν εθνικοί πόροι ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, από την μείωση της κατανάλωσης
πετρελαίου στους Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σύρου, της Πάρου και της Μυκόνου. Τα νησιά αυτά θα μπορούν πλέον να ανασαίνουν
καλύτερα, αφού και το αποτύπωμα της περιβαλλοντικής
μόλυνσης από τους πετρελαϊκούς Σταθμούς σε αυτά θα
περιοριστεί κατά πολύ.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι το εγχείρημα της ανέγερσης των
τριών Υ/Σ στα νησιά και της πόντισης των υποβρύχιων καλωδίων ήταν δύσκολο εγγενώς (μεγάλο βάθος πόντισης
και μεγάλο μήκος καλωδίων μεταξύ Λαυρίου και Σύρου,
μεγάλος όγκος χωματουργικών εργασιών διαμόρφωσης
και ειδικά έργα αντιστήριξης στους Υ/Σ και στα έργα προσαιγιάλωσης στον αιγιαλό της Σύρου, αυξημένες απαιτήσεις στην κατασκευή των κτηρίων των Υ/Σ ώστε να εναρμονίζονται με το παραδοσιακό ύφος αρχιτεκτονικής κάθε
νησιού) και με αρκετά επιπρόσθετα εμπόδια που εμφανίστηκαν κατά την διαδικασία υλοποίησης του (δυσκολία

ανεύρεσης χώρων εναπόθεσης των τεράστιων ποσοτήτων πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών στην Σύρο,
δυσκολία προσαιγιάλωσης των υποβρυχίων καλωδίων
στην Σύρο λόγω μεγάλου όγκου φερτών, αρχαιολογικά
ευρήματα εντός του χώρου ανάπτυξης του Υ/Σ στην Μύκονο, εντοπισμός εγκοίλων και ανάγκη κατασκευής ειδικών τεχνικών έργων υποστήριξης εδάφους στο Λαύριο,
δύσκολη οικονομική συγκυρία εκτέλεσης του έργου με
τους κεφαλαιακούς περιορισμούς, ίδια προβλήματα της
Αναδόχου εταιρείας κατασκευής των Υ/Σ λόγω εξαγοράς
της κλπ). Παρ’ όλες τις αντιξοότητες, το έργο έφτασε
αισίως στην ολοκλήρωση του, με καθυστέρηση μεν,
αλλά με πολύ καλή ποιότητα κατασκευής δε, καθώς και
ιδιαίτερα χαμηλές, αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος και
την πολυπλοκότητα του έργου, υπερβάσεις από τον συμβατικό του προϋπολογισμό.
Έπεται η Β’ φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων, που
προσθέτει και τη νήσο Νάξο στο σύμπλεγμα των νησιών
που θα συνδέονται απευθείας με το ΕΣΜΗΕ και μάλιστα
βροχοειδώς πλέον, αφού η Νάξος θα συνδέεται και με την
Πάρο και με τη Μύκονο. Το έργο έχει προκηρυχθεί σε διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό, έχουν υποβληθεί οι προσφορές έξι διαγωνιζόμενων και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησής τους. Η συμβολαιοποίηση του έργου
εκτιμάται ότι θα γίνει εντός του α’ εξαμήνου του 2018.
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Εξοπλισμός GIS 170 kV Υ/Σ Λαυρίου

Σε φάση ολοκλήρωσης εργασιών, από την Ανάδοχο εταιρεία «ALSTOM GRID SpA - Grid Solutions Hellas AE», βρίσκεται o Υ/Σ GIS 150 kV του Λαυρίου, το πλέον κομβικό
έργο για τη διασύνδεση των Κυκλάδων.
Έχουν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση καθώς και οι καλωδιώσεις όλου του εξοπλισμού ισχύος, τόσο του εσωτερικού χώρου (GIS 170 kV), όσο και του εξωτερικού χώρου
(αυτεπαγωγές αντιστάθμισης 150 kV, Αυτομετασχηματιστής 400/150/30 kV ), καθώς και οι δοκιμές όλων των
συστημάτων προστασίας και εύρυθμης λειτουργίας. Ο
Υ/Σ βρίσκεται σε φάση παραλαβών από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ.
Εντός του Ιανουαρίου 2018, ο Υ/Σ Λαυρίου θα είναι έτοιμος να ενεργοποιηθεί και ταυτόχρονα να ηλεκτρίσει τους
Υ/Σ Σύρου και Πάρου της Διασύνδεσης των Κυκλάδων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Υ/Σ GIS 150 kV του Λαυρίου σχεδιάστηκε με πρόβλεψη των απαιτούμενων υποδομών για
την μεταφορά σε αυτόν, όλων των εν λειτουργία πυλών
150 kV του υφιστάμενου παλαιού Υ/Σ 150 kV υπαιθρίου
χώρου που βρίσκεται σε παρακείμενο χώρο του ενεργειακού συγκροτήματος Λαυρίου.
Οι εργασίες του ΑΔΜΗΕ για την μεταφορά όλων των πυλών 150 kV από τον παλαιό στον νέο GIS Υ/Σ Λαυρίου
αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο
του 2018, οπότε και θα ενισχύσουν σημαντικά την αξιοπιστία της διακίνησης ενέργειας από το ηπειρωτικό σύστημα προς τις Κυκλάδες.

Κτήριο εγκατάστασης εξοπλισμού GIS και βοηθητικού εξοπλισμού στον Υ/Σ Λαυρίου
-30-
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Ο Υ/Σ Πάρου έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά από την
Ανάδοχο εταιρεία «ALSTOM GRID SpA - Grid Solutions
Hellas AE» και έχει παραληφθεί επιτυχώς από τις υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ.

Ανάπτυγμα υπαίθριου εξοπλισμού στον Υ/Σ GIS 150 kV/MT
Πάρου

Οι εργασίες ανέγερσης του συγκροτήματος αντιστάθμισης
αέργου ισχύος (SVC) +/-100 MVAr στον Υ/Σ Σύρου έχουν
ολοκληρωθεί από τις αρχές του 2017. Το συγκρότημα κατασκευάστηκε από την εταιρεία «ΑΒΒ AG – ABB AE» και
είναι έτοιμο για την ηλέκτριση, μαζί με το υπόλοιπο έργο
της διασύνδεσης των Κυκλάδων, τον Ιανουάριο του 2018.

Ανάπτυγμα συγκροτήματος αντιστάθμισης αέργου ισχύος (SVC) στον Υ/Σ Σύρου
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Ο μεγαλύτερος Υ/Σ του έργου της διασύνδεσης των Κυκλάδων, ο Υ/Σ Σύρου, είναι έτοιμος να ηλεκτριστεί από
τον Υ/Σ Λαυρίου, δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί και
οι εργασίες κατασκευής των διατάξεων μετατροπής των
υποβρύχιων καλωδίων σε υπόγεια καθώς και η ανάρτηση τους από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι το επίπεδο
του Υ/Σ. Όπως φαίνεται και στην συνημμένη φωτογραφία,
έγινε ειδική κατασκευή ενίσχυσης του πρανούς με τσιμεντοενέσεις , προκειμένου να στηριχθούν επαρκώς και να
οδεύσουν με ασφάλεια τα υπόγεια καλώδια 150 kV από
την θέση προσαιγιάλωσης έως τον Υ/Σ Σύρου.

Υ/Σ GIS 150 kV/MT Σύρου

Ειδική κατασκευή κλειστού χώρου εγκατάστασης των καλωδίων 150 kV προς τον Υ/Σ Σύρου

Ειδική διαμόρφωση του πρανούς για την όδευση των καλωδίων 150 kV προς τον Υ/Σ Σύρου

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Σε λιγότερο προχωρημένο στάδιο βρίσκεται ο Υ/Σ GIS
150 kV/MT στην Μύκονο, εν μέρει εξαιτίας και των
αρχαιολογικών ευρημάτων στην περιοχή (2 αρχαίες
κρήνες, 2 αρχαία φρέατα, 2 αναλημματικοί τοίχοι ),
που δημιούργησαν την ανάγκη ανασχεδιασμού ενός
τμήματος του Υ/Σ, καθώς και την κατασκευή ειδικών
έργων αντιστήριξης και προστασίας τους.
Ο Υ/Σ Μυκόνου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί από
την Ανάδοχο εταιρεία τον Φεβρουάριο 2018, οπότε και
θα ηλεκτριστεί δύο περίπου μήνες αργότερα από τα
άλλα νησιά της Διασύνδεσης των Κυκλάδων (Σύρο και
Πάρο).
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Το νέο Σύστημα
Ελέγχου
Ενέργειας του
ΑΔΜΗΕ
Του Δημητρίου Μίχου, Διευθυντή Συστημάτων & Υποδομών

Εισαγωγή

Οθόνη γενικής εποπτείας Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Οθόνη εφαρμογής Αυτόματου Ελέγχου Παραγωγής (AGC)

Ο ΑΔΜΗΕ για την εποπτεία και τον έλεγχο του Ελληνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας χρησιμοποίησε για περισσότερο
από δύο δεκαετίες ένα Σύστημα Ελέγχου Ενέργειας
(ΣΕΕ) που κατασκευάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία
στα μέσα της δεκαετίας του 1990.
Το ΣΕΕ αυτό λειτούργησε αξιόπιστα και αποτελεσματικά
για περισσότερα από είκοσι χρόνια, αλλά τον τελευταίο
καιρό ήταν πλέον προφανές ότι είχαν εξαντληθεί οι δυνατότητες ανάπτυξης και προσαρμογής του στα νέα δεδομένα και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί περαιτέρω
ούτε στην ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς, ούτε
ήταν δυνατή η ενσωμάτωση και συνεργασία του με τις
νέες τεχνολογίες. Επιπλέον η συντήρησή του είχε καταστεί εξαιρετικά δύσκολη και δαπανηρή λόγω δυσκολίας εξεύρεσης ανταλλακτικών και έμπειρων τεχνικών
στις χρησιμοποιούμενες από αυτό τεχνολογίες.
Με βάση τα παραπάνω κρίθηκε σκόπιμο να γίνει η υλοποίηση του νέου ΣΕΕ, η οποία επιτεύχθηκε μέσω του
έργου του ΑΔΜΗΕ με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». Ανάδοχος του έργου
ανεδείχθη η εταιρία SIEMENS μετά από διαγωνιστική
διαδικασία.
Με το έργο αυτό ο ΑΔΜΗΕ εκσυγχρόνισε τα κεντρικά συστήματα του προηγούμενου ΣΕΕ με αντίστοιχα
σύγχρονης τεχνολογίας εξοπλισμού και εφαρμογών.
Ο Ανάδοχος του έργου χρησιμοποίησε τις πλέον σύγχρονες εμπορικές εφαρμογές (ιδιόκτητες ή τρίτων
κατασκευαστών λογισμικού) και τον πλέον σύγχρονο
εξοπλισμό για την υλοποίηση του έργου. Υποστηρίζε-
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ται η ανταλλαγή δεδομένων με τα υφιστάμενα RTUs καθώς
και η επικοινωνία με τους νέους υποσταθμούς του Συστήματος Μεταφοράς με τα σύγχρονα διεθνή πρωτόκολλα IEC
60870-5-101 και IEC 60870-5-104. Το νέο ΣΕΕ είναι επαρκές για την εποπτεία και έλεγχο, μέσω τηλεχειρισμών, του
Συστήματος Μεταφοράς και μπορεί, χωρίς την προσθήκη
καμιάς επιπρόσθετης υποδομής (λογισμικού ή εξοπλισμού), να υποστηρίζει την εποπτεία και τον έλεγχο 500
Υποσταθμών του Συστήματος Μεταφοράς καθώς και την
εποπτεία 200 Υποσταθμών Εξωτερικών Συστημάτων (ξένων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς ή του Δικτύου
Διανομής). Εκτιμάται ότι το νέο ΣΕΕ επαρκεί για την κάλυψη
των αναγκών ελέγχου και εποπτείας του Συστήματος Μεταφοράς στην ηπειρωτική χώρα για μια τουλάχιστον δεκαετία.
Στη συνέχεια, περιγράφεται συνοπτικά το νέο ΣΕΕ το
οποίο μόλις πρόσφατα, στις 12 Σεπτεμβρίου 2017, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία, μετά από μια ομαλή μετάβαση
από το προηγούμενο ΣΕΕ.

Οθόνη γενικής εποπτείας εφαρμογών ανάλυσης δικτύου

α. Το εκσυγχρονισμένο ΣΕΕ υποστηρίζει την ταυτόχρονη
λειτουργία πολλών ΚΕΕ με δυνατότητες εφεδρείας μεταξύ αυτών (τεχνολογία multisite). Επίσης, παρέχει τη
δυνατότητα της αυτόνομης λειτουργίας του κάθε Περιφερειακού Κέντρου με τις πληροφορίες που αυτό συλλέγει
και απεικονίζει (στα Μιμικά του διαγράμματα, οθόνες
γραφικών, ηχητικές σημάνσεις, ψηφιακές απεικονίσεις,
κλπ). Το ΒΠΚΕΕ και το ΝΠΚΕΕ ενημερώνουν το ΕΚΕΕ με
τα στοιχεία που συλλέγουν από το Σύστημα Μεταφοράς.
β. Όλα τα συστήματα (υπολογιστές, δίκτυα και ελεγκτές,
οι βάσεις δεδομένων και οι εφαρμογές) κάθε ΚΕΕ έχουν
εφεδρικά συστήματα αυτόματης μετάπτωσης, ούτως
ώστε να μην υπάρχει μοναδικό σημείο σφάλματος (no
single point of failure).
γ. Το disaster site του ΕΚΕΕ διαθέτει όλες τις εφαρμογές
του κανονικού ΕΚΕΕ. Σε περίπτωση μείζονος βλάβης του
κανονικού ΕΚΕΕ, το disaster site μπορεί τεχνικά να αναλάβει άμεσα τον ρόλο του ΕΚΕΕ και να προσφέρει όλες

Οθόνη εφαρμογής αυτόματης ρύθμισης αέργου παραγωγής
και τάσεων

τις λειτουργίες του.
δ. Οι Εμπρόσθιοι Υπολογιστές (Front Ends) των ΒΠΚΕΕ
Το νέο ΣΕΕ είναι εγκατεστημένο στα ακόλουθα Κέντρα και ΝΠΚΕΕ επικοινωνούν με τα RTUs που είναι εγκατεΕλέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ): Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέρ- στημένα στους Υποσταθμούς και Σταθμούς Παραγωγής
γειας (ΕΚEΕ) και Εφεδρικό ΕΚΕΕ (disaster site) καθώς των αντίστοιχων γεωγραφικών περιοχών του Συστήμαεπίσης στα Περιφερειακά Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας τος Μεταφοράς και ενημερώνουν τους SCADA servers
(ΠΚΕΕ), δηλαδή το Νότιο (ΝΠΚΕΕ), το Βόρειο (ΒΠΚΕΕ) και των δύο αυτών ΠΚΕΕ. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί
και της Θεσσαλονίκης (ΠΚΕΕΘ). Η αρχιτεκτονική αυτή να υπάρχει πρόσβαση στα στοιχεία όλου του Συστήματος
είναι συμβατή με την οργανωτική δομή της λειτουργίας Μεταφοράς από τους κεντρικούς υπολογιστές και τις
των ΚΕΕ, τη συγκέντρωση πληροφοριών από τα RTUs σε εφαρμογές SCADA των ΒΠΚΕΕ και ΝΠΚΕΕ, υποστηρίζοΒΠΚΕΕ και ΝΠΚΕΕ και την οδήγηση των υφιστάμενων μι- ντας εφεδρικούς ρόλους μεταξύ τους. Έτσι σε περίπτωση
βλάβης των SCADA servers ενός εξ αυτών των ΠΚΕΕ, τη
μικών διαγραμμάτων. Επιπλέον ισχύουν τα ακόλουθα:

Αρχιτεκτονική του νέου ΣΕΕ
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θ. Το νέο ΣΕΕ περιλαμβάνει ξεχωριστά συστήματα αναπαραγωγής πληροφοριών (Replication System) με τα
οποία παρέχεται η δυνατότητα περιορισμένης λήψης
ορισμένων πληροφοριών, από χρήστες του εσωτερικού
δικτύου του ΑΔΜΗΕ, για τη λειτουργία του Συστήματος
Μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο λειτουργίας. Τα συστήματα αυτά συνδέονται στα κύρια παραγωγικά συστήματα
λειτουργίας κατά τρόπο που δεν παρέχεται πρόσβαση σε
μη εξουσιοδοτημένους χρήστες στα κύρια συστήματα.
Απεικόνιση Φορτίου Συστήματος σε εβδομαδιαία βάση

λειτουργία SCADA μπορεί να την αναλάβει το άλλο Περιφερειακό ΚΕΕ.
ε. Κάθε RTU συνδέεται τηλεπικοινωνιακά σε δύο ανεξάρτητους Front Ends του οικείου ΠΚΕΕ.
στ. Το ΠΚΕΕ της Θεσσαλονίκης, σε κανονική λειτουργία,
συνδέεται με το ΒΠΚΕΕ ενώ σε περίπτωση προβλήματος
έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με το ΝΠΚΕΕ.
ζ. Τα απαιτούμενα τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα για τη
δικτυακή σύνδεση των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας, στο
τρίγωνο Κρυονέρι - Πτολεμαΐδα - Θεσσαλονίκη, έχουν διατεθεί με μίσθωση διπλών προστατευμένων κυκλωμάτων 100 Mbps και 10 Mbps. Για την επικοινωνία των ΠΚΕΕ
με τις RTU χρησιμοποιήθηκαν οι υφιστάμενες τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις και το υφιστάμενο πρωτόκολλο HNZ
μέσω του οποίου επικοινωνούσαν με το προηγούμενο
ΣΕΕ. Όμως ήδη από τη φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας του νέου ΣΕΕ ξεκίνησαν με επιτυχία και οι πρώτες
συνδέσεις υποσταθμών με τα ΚΕΕ με τη χρήση του πρωτοκόλλου IEC60870-5-101.
η. Το νέο ΣΕΕ περιλαμβάνει ξεχωριστά συστήματα ιστορικής καταγραφής πραγματικού χρόνου (Historical
Information System - HIS) με τεχνολογία ασφαλείας
έναντι απώλειας δεδομένων (Oracle DB RAC) στο ΕΚΕΕ
και στο disaster site του. To HIS συγχρονίζεται με τις
κυριότερες βάσεις δεδομένων του ΕΚΕΕ σε πραγματικό
χρόνο (περίοδος μικρότερη του λεπτού) για να καταγράφει δεδομένα του Συστήματος Μεταφοράς. Το νέο αυτό
HIS ενημερώνει συστηματικά και το υφιστάμενο σύστημα
ιστορικής καταγραφής και στατιστικής ανάλυσης μεγάλου χρόνου (Data Warehouse), που είναι επίσης εγκατεστημένο στο ΕΚΕΕ. Υπάρχει και δεύτερο HIS για να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή στοιχείων από το disaster
site του ΕΚΕΕ στην περίπτωση ενεργοποίησης του.

Βασικά χαρακτηριστικά του νέου ΣΕΕ – Ειδικές απαιτήσεις
Το νέο ΣΕΕ ενσωματώνει σύγχρονες εφαρμογές για τον
προηγμένο έλεγχο και την εποπτεία του Συστήματος
Μεταφοράς. Οι λειτουργίες και οι εφαρμογές του νέου
ΣΕΕ είναι σύμφωνες με τις αντίστοιχες τεχνικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από το Operation Handbook του
ENTSO-E, Continental Europe Synchronous Area (CESA).
Ενδεικτικά αναφέρονται οι σημαντικότερες εφαρμογές
που διαθέτει το νέο ΣΕΕ:
1. SCADA (για λήψη μετρήσεων & σημάνσεων από το πεδίο και τηλεποπτεία, που περιλαμβάνει τηλεχειρισμούς,
alarms, επικοινωνία για ανταλλαγή στοιχείων με ΚΕΕ άλλων Διαχειριστών – ICCP, κλπ).
2. Generation Control Αpplications (εφαρμογές
για τον έλεγχο της παραγωγής των μονάδων που περιλαμβάνουν αυτόματη ρύθμιση ενεργού παραγωγής –
Automatic Generation Control, αυτόματη ρύθμιση αέργου παραγωγής και τάσεων – Automatic Voltage Control,
παρακολούθηση και έλεγχο παραγωγής από ΑΠΕ - RES
monitoring and control, κλπ).
3. Network Applications (εφαρμογές ανάλυσης δικτύ-
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ου που διακρίνονται σε εφαρμογές που εκτελούνται
σε πραγματικό χρόνο και σε μελετητικό περιβάλλον, περιλαμβάνοντας: State Estimator, Dispatcher
Power Flow, Contingency Evaluation, On line Short
Circuit Calculation, Optimal Power Flow, Voltage/
Var Scheduling, Reactive Power Remedial Action,
Emergency Constrained Dispatch, Active Power
Remedial Action, Outage Scheduler, Voltage Stability
Analysis via Quick Stab, κλπ).
4. Load Forecast (εφαρμογές για την πρόβλεψη
φορτίου του Συστήματος Μεταφοράς που περιλαμβάνουν short term load forecast, very short term load
forecast).
5. Reports (εφαρμογές για την παραγωγή αναφορών από τα στοιχεία λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς που περιλαμβάνουν στοιχεία παραγωγής,
φορτίων, διασυνδετικών ροών, κλπ).
6. Dispatching Training Simulator (για την εκπαίδευση του Προσωπικού Λειτουργίας των ΚΕΕ μέσω
προσομοίωσης της λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς υπό συνθήκες διαφόρων σεναρίων).

Επίσης, υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ειδικές απαιτήσεις για την επικοινωνία του νέου ΣΕΕ με:
α. Με τα υφιστάμενα μιμικά διαγράμματα (mosaic
mimic boards) στις αίθουσες ελέγχου του ΕΚΕΕ, ΝΠΚΕΕ και ΒΠΚΕΕ, τα οποία οδηγούνται μέσω παλαιού
τύπου ελεγκτών για την απεικόνιση της κατάστασης
των στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς. Στο ΠΚΕΕ
της Θεσσαλονίκης χρησιμοποιήθηκε το υφιστάμενο
σύγχρονης τεχνολογίας Προβολικό Σύστημα (Display
Wall). Οι οθόνες του αναφερόμενου Display Wall
πλέον οδηγούνται από το νέο ΣΕΕ προβάλλοντας σε
αυτές μια αναλυτική απεικόνιση του βορειοανατολικού τμήματος του Συστήματος Μεταφοράς, η οποία
αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου εντός του ΑΔΜΗΕ κατά τη
διάρκεια υλοποίησης του έργου με τη χρήση των διαθέσιμων εργαλείων γραφικών του νέου ΣΕΕ. Σημειώνεται ότι στο εγγύς μέλλον προβλέπεται η προμήθεια
και εγκατάσταση Προβολικών Συστημάτων (Display
Walls) για τα τρία άλλα ΚΕΕ (Εθνικό, Νότιο και Βόρειο)
τα οποία θα οδηγούνται από το νέο ΣΕΕ.
β. Με το σύστημα Διαχείρισης Αγοράς Ενέργειας
(Market Management System – MMS), αμφίδρομα
Η διεπαφή των χρηστών (User Interface-UI) με το μέσω της τυποποιημένης διεπαφής (βασισμένης σε
ΣΕΕ γίνεται μέσω κατάλληλων σταθμών εργασίας ανταλλαγή XML αρχείων δεδομένων σε συγχρονι(workstations) με χρήση οθονών με γραφικά. Στις ει- σμένα πεντάλεπτα, με χρήση FTP και TCP/IP sockets),
κόνες 1 - 9 παρουσιάζονται τα περιεχόμενα μερικών η οποία υλοποιήθηκε από την πλευρά του νέου ΣΕΕ
από τις οθόνες που βλέπουν οι χρήστες του νέου ΣΕΕ. για να γίνεται η απαραίτητη ανταλλαγή στοιχείων
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για την Οικονομική Κατανομή του φορτίου στις μονάδες
παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, με βάση τις οικονομικές προσφορές των Παραγωγών. Επίσης, με ίδιου τύπου
αρχεία μεταφέρονται προς το νέο ΣΕΕ άλλες πληροφορίες
όπως: (i) τα προγράμματα ροών ισχύος στις διασυνδετικές
γραμμές του Συστήματος Μεταφοράς, ώστε να χρησιμοποιηθούν, μέσω του λογισμικού Interchange Transaction
Scheduler, από την εφαρμογή Automatic Generation
Control- AGC (ii) οι απαιτήσεις εφεδρειών ώστε να χρησιμοποιηθούν από το λογισμικό Reserve Monitor της εφαρμογής AGC (iii) τα κόστη λειτουργίας των μονάδων για να
χρησιμοποιηθούν, εφόσον χρειαστεί, από το λογισμικό
Economic Dispatch της εφαρμογής AGC.
γ. Με το υφιστάμενο σύστημα ιστορικής καταγραφής και
στατιστικής ανάλυσης μεγάλου χρόνου DataWarehouse
(με βάσεις δεδομένων τεχνολογίας Oracle) που είναι
εγκατεστημένο στο ΕΚΕΕ και το οποίο ενημερώνεται με
αυτόματες ροές από το νέο HIS. Το νέο HIS παρέχει τα
απαραίτητα δεδομένα σε κατάλληλη μορφή (παρόμοια
γραμμογράφηση και δεδομένα με το παλαιότερο HIS),
ώστε να ελαχιστοποιήσει τις τροποποιήσεις που απαιτούνται στις ροές ενημέρωσης των αναφερόμενων δεδομένων και στις εσωτερικές εφαρμογές της εταιρείας.

Εκτέλεση και θέση σε λειτουργία του
έργου
Στο αντικείμενο του έργου είχε περιληφθεί και η προμήθεια από τον Ανάδοχο όλου του εξοπλισμού (hardware)
και λογισμικού τρίτων που χρησιμοποιήθηκαν στην υλοποίηση του νέου ΣΕΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
ΑΔΜΗΕ . Επίσης κατά την υλοποίηση του εκσυγχρονισμού
του ΣΕΕ ικανοποιήθηκαν και οι παρακάτω βασικές αρχές
που είχαν τεθεί στις προδιαγραφές του έργου:
α. Παραδόθηκε το έργο σε πλήρη λειτουργία για εκμετάλλευση, περιλαμβανομένης της μεταφοράς στο
νέο ΣΕΕ όλων των βάσεων δεδομένων με τα στοιχεία
του Συστήματος Μεταφοράς, όλων των displays και
όλων των Reports που είναι καταχωρημένα στο παλαιότερο ΣΕΕ. Ειδικά όλα τα μονογραμμικά διαγράμματα του Συστήματος Μεταφοράς πάνω στα οποία απεικο-
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νίζονται όλες οι καταστάσεις και τα μεγέθη πραγματικού
χρόνου από το SCADA, ξανασχεδιάστηκαν από την αρχή
και κατασκευάστηκαν όλα από το προσωπικό του ΑΔΜΗΕ
μέσα στα πλαίσια της προβλεπόμενης συμμετοχής του
στο Έργο, μετά από σχετική εκπαίδευση από τον Ανάδοχο.
β. Υλοποιήθηκαν, με συμβάσεις του ΑΔΜΗΕ με άλλες τρίτες εταιρείες, όλες οι επικοινωνίες του νέου ΣΕΕ με τα
άλλα περιγραφέντα συστήματα.
γ. Εξασφαλίσθηκε η εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των πληροφοριών του νέου ΣΕΕ και παρέχεται η δυνατότητα της πρόσβαση στο νέο ΣΕΕ μόνον
των εξουσιοδοτημένων χρηστών, με αντίστοιχα δικαιώματα χρήσης. Χρησιμοποιήθηκε εξοπλισμός και
λογισμικό (firewalls, routers) για την ασφάλεια και τον
διαχωρισμό του νέου ΣΕΕ από τα υπόλοιπα συστήματα.
Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνολογίες και
ασφαλή πρωτόκολλα επικοινωνίας για την εξασφάλιση
των ανταλλασσόμενων στοιχείων με τρίτους και ειδικότερα με τους άλλους Διαχειριστές, μέλη του ENTSO-E
(secure TASE2).
δ. Σχεδιάστηκε επιμελώς και υλοποιήθηκε με ασφάλεια και επιτυχία η μετάπτωση της λειτουργίας
των ΚΕΕ από το προηγούμενο προς το νέο ΣΕΕ, με
τη στενή συνεργασία του Αναδόχου με το αρμόδιο
προσωπικό του ΑΔΜΗΕ. Με δεδομένο ότι το νέο ΣΕΕ
θα επικοινωνεί με τις υφιστάμενες RTUs, με βάση το παλαιό πρωτόκολλο HNZ δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην
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Συμπεράσματα

Οθόνη γενικής εποπτείας στοιχείων ρύθμισης τάσης στο
Νότιο Σύστημα

επίτευξη της επικοινωνίας αυτής. Σημαντική πρόκληση αποτελεί το γεγονός πως όλες οι δοκιμές έπρεπε να
γίνουν με τις ίδιες RTUs που επικοινωνούσαν με το παλαιότερο ΣΕΕ, το οποίο χρησιμοποιείτο για την κανονική
λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς και συνεπώς
λήφθηκε πρόνοια ώστε να διαταραχθούν όσο το δυνατόν
λιγότερο τόσο ο έλεγχος και η εποπτεία του Συστήματος
όσο και η ροή πληροφοριών προς άλλα συστήματα του
ΑΔΜΗΕ και άλλων φορέων για τη λειτουργία της αγοράς.
Για το σκοπό αυτό για αρκετό διάστημα τα δύο ΣΕΕ (το νέο
και το παλιό) λειτουργούσαν παράλληλα, με χρήση της
δυνατότητας του νέου ΣΕΕ να λαμβάνει δεδομένα από τις
RTU του πεδίου χωρίς να αποστέλλει εντολές επικοινωνίας (listening mode).
Κατά την εκτέλεση του έργου είχε προβλεφθεί η συμμετοχή έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού του ΑΔΜΗΕ
στις διαδικασίες της μετάπτωσης από το προηγούμενο
ΣΕΕ στο νέο ΣΕΕ. Στην πράξη η συμμετοχή του προσωπικού της ΔΣΥ του ΑΔΜΗΕ ήταν απαραίτητη και ουσιαστική
σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του έργου συμβάλλοντας
καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Επίσης το προσωπικό της ΔΛΕΣ συνετέλεσε αποφασιστικά
στην επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών, συνέβαλε με
τις παρατηρήσεις του στο σχεδιασμό για την υλοποίηση
εξειδικευμένων λειτουργιών (customization) που είναι
αναγκαίες για τη λειτουργία του Συστήματος του ΑΔΜΗΕ
και εκκίνησε την εκμετάλλευση του νέου ΣΕΕ.
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Ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην πορεία του ΑΔΜΗΕ
προς το μέλλον αποτελεί η μετάβαση στο νέο Σύστημα Ελέγχου Ενέργειας (ΣΕΕ) που ολοκληρώθηκε
σε όλα τα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ με
απόλυτη επιτυχία την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017.
Το νέο Σύστημα Ελέγχου Ενέργειας εγκαταστάθηκε
και στα τέσσερα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) του
ΑΔΜΗΕ (Εθνικό, Νότιο, Βόρειο και Θεσσαλονίκης) και
είναι εξοπλισμένο με όλες τις απαραίτητες εφαρμογές
που εξασφαλίζουν την αξιόπιστη εποπτεία και έλεγχο
της λειτουργίας του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Χρησιμοποιεί προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας σε επίπεδο εξοπλισμού και λογισμικού
από κατασκευαστές παγκόσμιας εμβέλειας και διαθέτει
εφεδρείες σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας των Κέντρων
Ελέγχου Ενέργειας, συμπεριλαμβάνοντας ένα πλήρες
εφεδρικό σύστημα για τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου
Ελέγχου Ενέργειας το οποίο είναι εγκατεστημένο σε ξεχωριστή γεωγραφική τοποθεσία. Το νέο ΣΕΕ ενσωματώνει σύγχρονες εφαρμογές για τον προηγμένο έλεγχο και
την εποπτεία του Διασυνδεμένου Συστήματος Παραγωγής και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και υποστηρίζει την επικοινωνία των ΚΕΕ με τους νέους υποσταθμούς του Συστήματος Μεταφοράς με τα σύγχρονα διεθνή
πρωτόκολλα IEC 60870-5-101 και IEC 60870-5-104.
Επιπροσθέτως των ανωτέρω τεχνικών πλεονεκτημάτων
του νέου ΣΕΕ, σημαντική είναι η μείωση στο κόστος συντήρησής του σε σχέση με αυτό του προηγούμενου ΣΕΕ.
Τέλος η αναβάθμιση του ΣΕΕ εξασφαλίζει την πλήρη
συμβατότητα της λειτουργίας του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με το Εθνικό και
Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο καθώς και με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (European Network
of Transmission System Operators for Electricity ENTSO-E).

Νέους
ερευνητικούς
ορίζοντες
ανοίγει ο
ΑΔΜΗΕ
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Του Δρ. Γιώργου Παπαϊωάννου,
Διευθυντή Έρευνας, Τεχνολογίας και
Ανάπτυξης

Δυναμικό παρών έδωσε ο ΑΔΜΗΕ στις πρόσφατες εναρκτήριες
συναντήσεις (kick-off meetings) των 2 μεγάλων ερευνητικών
προγραμμάτων που συμμετέχει τα οποία χρηματοδοτούνται
από το Ερευνητικό Πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον Διαχειριστή εκπροσώπησε ο Δ/ντης της Διεύθυνσης Ερευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (ΔΕΤΑ) Δρ. Γ.
Παπαιωάννου και ο Ερευνητής Μηχανικός υπ. Δρ. Χ. Δικαιάκος.
Πιο συγκεκριμένα το διήμερο 2-3 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο
Aquis Aquamarina στην περιοχή Μάτι της Αθήνας, διοργανώθηκε το kick-off meeting του ερευνητικού προγράμματος
FLEXITRANSTORE.
Το έργο FLEXITRANSTORE (ακρωνύμιο από τις λέξεις
Flexibility, Transmission, Storage, δηλαδή Ευελιξία, Μεταφορά, Αποθήκευση), έχει ως στόχο την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας που θα διευκολύνει την ομαλή ενσωμάτωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο σύστημα
Ηλεκτρικής Ενέργειας με τρόπο αποδοτικό καθώς και στην αύξηση της ευελιξίας (flexibility) του δικτύου, ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των έξυπνων δικτύων (smart grids).
Το έργο θα προτείνει μια συστηματική μεθοδολογία για τη μέτρηση της ευελιξίας δικτύου, κοινά αποδεκτή από όλους και θα
συμβάλλει τα μέγιστα στην προσπάθεια δημιουργίας του λεγόμενου Ευέλικτου Ενεργειακού Δικτύου (Flexible Energy Grid,
FEG). Αυτό αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην υλοποίηση του μοντέλου-στόχου (Target Model) μέσω του οποίου θα επιτευχθεί
η ενοποίηση των εθνικών αγορών ενέργειας των χωρών της
ΕΕ και θα οδηγηθούμε στην Ευρωπαϊκή Εσωτερική Ενεργειακή
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Kick-off meeting του CROSSBOW στο Υπουργείο Ενέργειας στη Σόφια της Βουλγαρίας. Στη φωτογραφία διακρίνονται τα στελέχη του ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ και ΕΜΠ που συμμετέχουν στο έργο.

Αγορά. Το Ευέλικτο Ενεργειακό Δίκτυο θα δημιουργήσει την ανάγκη για νέα επιχειρησιακά μοντέλα
(για διασυνοριακό εμπόριο και Energy Trading) και
για νέους πελάτες στην αγορά. Το έργο συνίσταται
σε 8 υποέργα επίδειξης (οι συνιστώσες της FEG) που θα
γίνουν στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο, Σλοβενία, Βέλγιο και Ισπανία, καθένα με συγκεκριμένες για την κάθε
χώρα λειτουργίες.
Συντονιστής του έργου είναι η Βελγική Εταιρεία European
Dynamics, ο συνολικός προϋπολογισμός για ολόκληρη
την κοινοπραξία είναι 21 εκατ.ευρώ και στον ΑΔΜΗΕ
αναλογούν 356 χιλ. Ευρώ, από τα οποία το 70% (250
χιλ. Ευρώ) θα προέλθει από ευρωπαϊκά κονδύλια και τα
υπόλοιπα από ιδίους πόρους. Το έργο θα διαρκέσει 48
μήνες.
Το έργο είναι μια συντονισμένη πρωτοβουλία του ΑΔΜΗΕ
και του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Στο έργο συμμετέχουν 7 Διαχειριστές
Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ελλάδας, Βουλγαρίας, Κύπρου, Ουγγαρίας, FYROM, Αυστρίας και Τουρκίας),
3 Διαχειριστές Δικτύων Διανομής και 4 Πανεπιστημιακά
Ιδρύματα.
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Επιπλέον, το διήμερο 9-10 Νοεμβρίου στο υπουργείο
Ενέργειας της Βουλγαρίας στη Σόφια,πραγματοποιήθηκε το kick-off meeting του ερευνητικού προγράμματος CROSSBOW, παρουσία της Υπουργού Ενέργειας της
Βουλγαρίας και εκπροσώπου της πρεσβείας της Ισπανίας στη Σόφια.
Το ερευνητικό έργο CROSSBOW (Cross Border
management of variable renewable energies and storage
units enabling a transnational Wholesale market), προτείνει την κοινή χρήση πόρων για την ενθάρρυνση της
διασυνοριακής διαχείρισης της μεταβαλλόμενης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και των Μονάδων
Αποθήκευσής της, επιτρέποντας μια μεγαλύτερη διείσδυση καθαρών ενεργειών και ελαττώνοντας ταυτόχρονα
τα λειτουργικά κόστη.
Στόχος του έργου είναι η επίδειξη (demonstration) διαφορετικών, συμπληρωματικών τεχνολογιών παρέχοντας
στους Διαχειριστές Συστημάτων ΗΕ μεγαλύτερη ευελιξία
(flexibility) και αξιοπιστία μέσω α) καλύτερου ελέγχου της απαλλαγής ενέργειας στα σημεία διασύνδεσης
β) καλύτερων ICT και τηλεπικοινωνιών (κατανεμημένων και κεντροποιημένων), για πλήρη παρακολούθηση

του δικτύου και του προφίλ του φορτίου σε επίπεδο Διανομής, παρέχοντας τη δυνατότητα ευέλικτης παραγωγής και σχημάτων απόκρισης ζήτησης γ) νέων λύσεων
αποθήκευσης ΗΕ (Εικονικοί-Virtual-Σταθμοί Αποθήκευσης), δημιουργώντας ένα εύρος νέων υποστηρικτικών
(ancillary) υπηρεσιών και δ) της δημιουργίας διακρατικής spot αγοράς ηλεκτρισμού.
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χώρος στο πεδίο της Έρευνας όπου πλήθος Εταιρειών και
Πανεπιστημίων ανταγωνίζονται σκληρά για την επιτυχή
αξιολόγηση των προτάσεών τους.

Επιπλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε και την επιτυχή έκβαση του ερευνητικού προγράμματος EASY-RES του ερευνητικού προγράμματος H2020 στο
call LCE-07-2016-2017 όπου συμμετέχει ο ΑΔΜΗΕ μέσω
Ο Προϋπολογισμός του έργου για όλα τα μέλη του της ΔΕΤΑ. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει όχι αργότερα
Consortium (24 εταιρείες) ανέρχεται σε 21 εκατ. ευρώ, από τον Απρίλιο του 2018.
εκ των οποίων 718 χιλιάδες ευρώ αναλογούν στον
ΑΔΜΗΕ, 70% συνεισφορά από EU ( 502 χιλιάδες ευρώ) Το ερευνητικό έργο EASY-RES (Enable Ancillary Services
και τα υπόλοιπα από ιδίους πόρους.
bY Renewable Energy Sources) εξετάζει την υλοποίηση
πρωτοποριακών αλγορίθμων ώστε όλες οι μονάδες διΣυντονιστής του έργου είναι η Ισπανική Εταιρεία ETRA εσπαρμένης παραγωγής που λειτουργούν με ηλεκτρονιINVESTICATION DE SARROLO. Aπό την Ελλάδα συμμετέ- κά ισχύος να προσομοιάζουν σε λειτουργία συμβατικές
χουν, εκτός του ΑΔΜΗΕ ο ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΗ.
μονάδες παραγωγής παρέχοντας υπηρεσίες στο δίκτυο
αδράνεια, απόσβεση μεταβατικών φαινομένων, άεργο
Όλη η διαδικασία απο την αρχική σύλληψη έως την επι- ισχύ κλπ. Συντονιστής του έργου είναι το Αριστοτέλειο
τυχή έκβαση των προτάσεων συντονίσθηκε μέσω της Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τμήμα ΗΜΜΥ ενώ στην κοινεοσυσταθείσας κι έντονα δραστήριας στο πεδίο της, Δι- νοπραξία συμμετέχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα και εταιεύθυνσης Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (ΔΕΤΑ). Ο ρείες από την Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σλοβενία,
ΑΔΜΗΕ είναι μέλος του European Network Transmission Ισπανία και Ολλανδία.
System Operators (ENTSO-E) κι έχει ενεργή κι έντονη συμμετοχή στη διαμόρφωση του Ερευνητικού Προγράμματος Ο ΑΔΜΗΕ συμμετέχει επίσης και σε τέσσερις Ερευνητικές
του Οργανισμού αυτού και δη του δεκαετούς Οδικού Χάρτη Προτάσεις στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 “Ερευνώ –
του ENTSO-E σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας.
Δημιουργώ – Καινοτομώ”. Συγκεκριμένα, συνεργάστηκε
με το ΕΜΠ στην κατάρτιση και υποβολή 2 προτάσεων, μία
Η μεγάλη συνεισφορά του ΑΔΜΗΕ στις εργασίες με το ΑΠΘ και μία από κοινού με τα Πανεπιστήμια Πατρών
του ENTSO-E σε ζητήματα Έρευνας στο πλαίσιο της και Θεσσαλίας. Οι αξιολογήσεις των Προτάσεων αναμέαρμόδιας Επιτροπής Ερευνας, Ανάπτυξης και Και- νονται στο τέλος του έτους.
νοτομίας RDIC (δυο στελέχη της ΔΕΤΑ συμμετέχουν
στην Επιτροπή Έρευνας και σε Ομάδα Εργασίας αντί- Σημειώνεται τέλος ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΤΑ βρίσκεστοιχα) ανταμείφθηκε από τον Οργανισμό αυτό με ται στην προετοιμασία υποβολής νέων ερευνητικών
2 support letters, που σπάνια δίνονται, συμβάλλο- προτάσεων και συμμετοχής σε κοινοπραξία στο call LCντας έτσι στην επιτυχή έκβαση της αξιολόγησης της SC3-ES-5-2018-2020, TSO-DSO-Consumer: Large-scale
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
demonstrations of innovative grid services through
demand response, storage and small-scale (RES)
Το πλαίσιο HORIZON 2020 είναι ο πλέον ανταγωνιστικός generation του προγράμματος H2020.
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΔΜΗΕ- China
Development Bank
Μνημόνιο συνεργασίας με την China Development Bank
(CDB) συνήψε στις 2 Νοεμβρίου ο ΑΔΜΗΕ, με στόχο την
πρόσβαση της εταιρείας σε νέες γραμμές χρηματοδότησης. Η συμφωνία (που ήρθε σε συνέχεια των επαφών
που είχαν ΑΔΜΗΕ και CDB στο περιθώριο της Διεθνούς
Εκθεσης Θεσσαλονίκης) υπεγράφη στο ξενοδοχείο King
George στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνάντησης της ομάδας εργασίας Ελλάδας-Κίνας, υπό την
προεδρία του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
Στέργιου Πιτσιόρλα και του Αντιπροέδρου της Εθνικής
Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Κίνας
(NDRC) κ. Jizhe Ning. Ο ΑΔΜΗΕ εκπροσωπήθηκε από τον
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μάνο Μανουσάκη και η CDB από τον Γενικό Διευθυντή της και υπεύθυνο
για την Ελλάδα, κ. Wang Jining.
Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΔΜΗΕ και CDB εντάσσεται στις πρωτοβουλίες προώθησης του τριετούς Σχεδίου Οικονομικής Συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας (Αction
Plan) που συμφωνήθηκε τον περασμένο Μάιο, κατά τη
επίσκεψη του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Πεκίνο. Η CDB, ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στον κόσμο έχει εκπεφρασμένη
πρόθεση για χρηματοδότηση εταιρειών και έργων στην
Ελλάδα. Την ίδια ημέρα (2 Νοεμβρίου), εξάλλου, ο κ.
Jizhe Ning επισκέφθηκε τα γραφεία του ΑΔΜΗΕ. Υπενθυμίζεται ότι η επένδυση της State Grid of China
ύψους 320 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 24%
του Διαχειριστή αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη
κινεζική επένδυση στην Ελλάδα μετά την εξαγορά του
51% του ΟΛΠ από την Cosco. Ο κ. Ning ενημερώθηκε από
τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για την πορεία της συνεργασίας
με την State Grid και την εξέλιξη των διασυνδέσεων των
Κυκλάδων και της Κρήτης, καθώς και για τον σχεδιασμό
νέων διασυνδέσεων καθώς ωριμάζουν οι σχετικές με-
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λέτες βιωσιμότητας που εκπονούνται. Ο ίδιος εκτίμησε
ότι καθώς η Ελλάδα επιστρέφει σε αναπτυξιακή τροχιά,
η προβλεπόμενη αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικού
ρεύματος στις βιομηχανικές μονάδες θα ενισχύσει τη
θέση του ΑΔΜΗΕ.
Ο κ. Μανουσάκης δήλωσε από την πλευρά του οτι η στρατηγική συνεργασία με την State Grid στον ΑΔΜΗΕ (τον
έλεγχο του οποίου έχει το ελληνικό Δημόσιο) αποτελεί
απτό δείγμα υλοποίησης της αναπτυξιακής συνεργασίας
μεταξύ Ελλάδας και Κίνας που θα οδηγήσει σε επιτάχυνση και τεχνολογική αναβάθμιση των νέων διασυνδέσεων
και ενίσχυση της εξωστρέφειας της εταιρείας, με σκοπό
την υλοποίηση περισσότερων διεθνών διασυνδέσεων”.

Στιγμιότυπο από την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ του
Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνου
Μανουσάκη και του κ. Wang Jining, Γενικού Διευθυντή της
CDB, υπευθύνου για την Ελλάδα. Σε δεύτερο πλάνο διακρίνονται ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και
Μεταρρυθμίσεων της Κίνας (NDRC) κ. Jizhe Ning και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιος Πιτσιόρλας
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Οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης του ΑΔΜΗΕ
Κορωνίδα των πρωτοβουλιών του 2017, η χορήγηση οικονομικής
βοήθειας 150.000 ευρώ στους πλημμυροπαθείς της Δυτικής Αττικής
Του Δημήτρη Βενετίδη, Τομεάρχη Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του με
βέλτιστες πρακτικές συνεισφοράς στην οικονομία, στην
κοινωνία και στο περιβάλλον και συγκεκριμένα:
• στην Οικονομία:
με σημαντικές επενδύσεις σε νέα έργα ενίσχυσης του
Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς, που βελτιώνουν την αξιοπιστία και απόδοσή του, συμβάλλοντας
στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
• στην Κοινωνία:
με ανταποδοτικά οφέλη 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.
• στην προστασία του Περιβάλλοντος:
με σχεδιασμό και 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 της εξάρτησης από το
πετρέλαιο, τη μείωση των ρύπων και τη βελτίωση της
εξυπηρέτησης των πελατών.

Διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες
Η μεταφορά ενέργειας καλύπτει σχεδόν το σύνολο της
επικράτειας, φέρνοντας τον ΑΔΜΗΕ σε επαφή με πολλές
και διαφορετικών χαρακτηριστικών τοπικές κοινωνίες.
Ο ΑΔΜΗΕ πραγματοποιεί διερευνητικές επαφές με τους
τοπικούς φορείς για την εξεύρεση θέσεων κοινά αποδεκτών για τα έργα γραμμών μεταφοράς, με σεβασμό στην
αισθητική της εκάστοτε περιοχής (π.χ. Κυκλάδες). Γίνονται προσπάθειες συνεννόησης με τις τοπικές κοινωνίες
για την ελαχιστοποίηση των αντιδράσεων. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, με πιο πρόσφατη αυτή της διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου, ο ΑΔΜΗΕ έχει
αποδείξει ότι είναι πρόθυμος να τροποποιήσει τις
μελέτες όδευσης των εναέριων γραμμών μεταφοράς, για την επίτευξη συναινετικών λύσεων. Στη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης για τη διέλευση καλωδίων προβλέπονται κανόνες, ώστε να περιορίζονται όσο το
δυνατόν περισσότερο οι οχλήσεις στις τοπικές κοινωνίες.
Κάποιες φορές, κατά την εκτέλεση των έργων ίσως απαιτηθεί η χρήση εκτάσεων που ανήκουν σε ιδιώτες. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ΑΔΜΗΕ ενημερώνει τους θιγόμενους
ιδιοκτήτες ως προς τα δικαιώματά τους για είσπραξη
αποζημιώσεων και εφαρμόζει ειδική διαδικασία για την
άμεση πληρωμή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αγροζημιές (καταστροφή παραγωγής), όπου είναι άμεση η αποζημίωση των θιγόμενων ιδιοκτητών. Επίσης, στα έργα
δασικής οδοποιίας, οι εργασίες γίνονται σε συνεργασία
με τους τοπικούς φορείς, τα δε δασικά προϊόντα αποδίδονται στους τοπικούς δασικούς συνεταιρισμούς για να
τα εκμεταλλευτούν.
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Ο ΑΔΜΗΕ, στο πλαίσιο της κατασκευής και της συντήρησης των έργων μεταφοράς, εκτελεί πλήθος εργασιών
προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, συμμετέχει στα προγράμματα πολιτικής προστασίας, χορηγεί μηχανήματα σε
τοπικούς φορείς (π.χ. ΟΤΑ, εκκλησίες κ.λπ.), συνδράμει
με τους εργαζομένους του σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
Κατά τον σχεδιασμό νέων έργων, εξάλλου, ο Διαχειριστής
συνεργάζεται με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, με
στόχο την ομαλή υλοποίηση των έργων. Κατά τη διάρκεια
του σχεδιασμού και της κατασκευής των απαιτούμενων
έργων, ο ΑΔΜΗΕ έρχεται σε επαφή με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, ενημερώνοντάς τους για το όφελος που
προκύπτει από τα συγκεκριμένα έργα και επιδιώκοντας
τη συνεργασία τους για την επίλυση όλων των σχετικών
ζητημάτων, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν αντιδράσεις
στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

για τον περιορισμό της έντασης των ηλεκτρομαγνητικών
πεδίων.
Για τον περιορισμό της οπτικής όχλησης, ο ΑΔΜΗΕ έχει
λάβει πρωτοβουλίες για την μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή χαλύβδινων ιστών, για αντικατάσταση πύργων
γραμμών μεταφοράς 150 kV διπλού κυκλώματος σε
ευαίσθητες περιοχές (περιαστικές, αρχαιολογικές, αυξημένου φυσικού κάλλους κ.λπ.). Όπου απαιτείται, κατασκευάζονται υποσταθμοί και ΚΥΤ με νέες τεχνολογίες,
φιλικές προς το περιβάλλον (GIS), εγκαθίστανται δε υπόγειες αντί για εναέριες γραμμές μεταφοράς, πετυχαίνοντας με τον τρόπο αυτό τόσο τη βελτίωση της αισθητικής
επίδρασης στο περιβάλλον, όσο και την πλήρη απουσία
ηλεκτρικού πεδίου.
Οι αρχιτεκτονικές μελέτες προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής (χρώματα, υλικά επένδυσης, διασπάσεις όγκου) και ταυτόχρονα γίνονται προσπάθειες,
στα έργα πολιτικού μηχανικού των υποσταθμών, ελαχιστοποίησης των εκσκαφών και εναρμόνισης των εγκαταστάσεων με το γεωμορφολογικό ανάγλυφο της περιοχής.

Απολογισμός του 2017
Κορωνίδα των δράσεων του ΑΔΜΗΕ στο πεδίο της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κατά το 2017 ήταν
η παροχή οικονομικής βοήθειας ύψους 150.000
ευρώ στους πλημμυροπαθείς της Δυτικής Αττικής.
Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Συμβούλιο Διεύθυνσης της Εταιρείας και ανακοινώθηκε από τον ΠρόεΠεριβάλλον
δρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Μάνο Μανουσάκη στις
23 Νοεμβρίου. Έχοντας ως στόχο την αξιοποίηση του ποΟ ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει τις επιδράσεις του στο περιβάλλον σού με τον ταχύτερο και πλέον αποτελεσματικό τρόπο,
και έχει εντάξει στη λειτουργία του δράσεις με στόχο την ο Διαχειριστής προχώρησε στη σύναψη προγραμματικής
ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων / οχλήσε- συμφωνίας ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες της τοπικής αυων και τη διερεύνηση τεχνικών λύσεων, σύμφωνων με το τοδιοίκησης να αναλάβουν τη διανομή της βοήθειας στις
φυσικό περιβάλλον.
πληγείσες οικογένειες.
Ο ΑΔΜΗΕ αντιμετωπίζει με κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία την χωροθέτηση υποσταθμών. Χαράσσει Ο ΑΔΜΗΕ επικεντρώθηκε στην κάλυψη των αναγκών θέρτις νέες γραμμές μεταφοράς μακριά από θεσμοθετημέ- μανσης των πλημμυροπαθών (που προέβαλε ως επείνα όρια οικισμών και περιοχές NATURA, αρχαιολογικές γουσα προτεραιότητα), βάζοντας όμως και στο κάδρο
περιοχές και καλλιεργημένες εκτάσεις. Κοντά σε κατοι- την συμβολή του στη διαδικασία της ανοικοδόμησης και
κημένες περιοχές, σχεδιάζει και κατασκευάζει μικρότε- της αποκατάστασης των ζημιών στις υποδομές της περιρους και κλειστού τύπου υποσταθμούς, και χρησιμοποιεί οχής. «Ως κερδοφόρος εταιρεία υπό δημόσιο έλεγχο και
μετασχηματιστές μειωμένου θορύβου για τη μείωση της με στρατηγική θέση στην ελληνική οικονομία, ο ΑΔΜΗΕ
ηχορύπανσης. Στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των οπτι- προωθεί την κοινωνική συνοχή. Πρόκειται για αυτονόητη
κών οχλήσεων, την κατά το δυνατό ελάχιστη διάνοιξη ενέργεια στο πλαίσιο των ανταποδοτικών δράσεων που
των απαιτούμενων δασικών δρόμων και λαμβάνει μέτρα οφείλει να αναλαμβάνει μια υγιής και εξωστρεφής εται-
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ρεία, η οποία λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας στο
σύνολό της», δήλωσε ο κ. Μ. Μανουσάκης.
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Wrinkle σε συνεργασία με την «Αγονη Γραμμή Γόνιμη»,
το δίκτυο αειφόρων νήσων «ΔΑΦΝΗ» και το γερμανικό
ινστιτούτο Fraunhofer. Το πρόγραμμα που απευθυνόταν
σε δασκάλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του ινστιτούτου Fraunhofer, στο Κάσελ της
Γερμανίας τον Αύγουστο του 2017 και είχε ως στόχο την
ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις νέες τεχνολογίες γύρω από την ενέργεια, την διαχείριση υδάτων και
αποβλήτων, τη διαχείριση δικτύων κ.α, οι οποίες δίνουν
ώθηση στη δημιουργία πραγματικά «έξυπνων» νησιών.

–Στο ίδιο πλαίσιο, δηλαδή της στήριξης της «ενεργειακής» έρευνας και καινοτομίας, κινείται και η
απόφαση του ΑΔΜΗΕ να γίνει «Χρυσός Χορηγός»
και να ενισχύσει οικονομικά με 1.000 ευρώ την ομάΚατά τη διάρκεια του έτους, στο πλαίσιο του προ- δα φοιτητών «Ωκεανός» της Σχολής Ναυπηγών Μηγράμματος ΕΚΕ που υλοποιεί, ο ΑΔΜΗΕ:
χανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Σκοπός ήταν η συμμετοχή του «Ωκεανού»
-Χορήγησε 30.000 ευρώ για την οικονομική ενίσχυ- στον διεθνή διαγωνισμό Hydrocontest 2017 για την προση του προγράμματος «Σχολικά γεύματα μέσω του ώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις θαλάσσιες
act4Greece», για την παροχή σχολικών γευμάτων μεταφορές, που έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2017 στη
σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Στόχος του προ- Λωζάνη Ελβετίας. Στόχος του διαγωνισμού ήταν η σχεγράμματος ήταν να καλυφθούν επιλεγμένες περιοχές δίαση και κατασκευή δύο μικρών πλοίων με ηλεκτρική
της χώρας, οι οποίες έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οι- πρόωση, με έμφαση στον καινοτόμο σχεδιασμό, την τακονομική κρίση και εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ανερ- χύτητα και την απόδοση.
γίας και φτώχειας. Κατά το σχολικό έτος 2016-2017, το
πρόγραμμα προσέφερε 175.801 ζεστά γεύματα.
Οι δράσεις ΕΚΕ του ΑΔΜΗΕ για το 2017 ολοκληρώθηκαν
με το πρόγραμμα παροχής δωροεπιταγών στα παιδιά των
-Στήριξε με 30.000 ευρώ τους Συλλόγους «Για- εργαζομένων και συνταξιούχων της εταιρείας ενόψει
τροί χωρίς Σύνορα» και το «Χαμόγελο του Παιδιού» των εορτών των Χριστουγέννων.
(έλαβαν 15.000 ευρώ έκαστος), που διακρίνονται για την Σημειώνεται τέλος ότι στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωέντονη και πολύπλευρη ανθρωπιστική τους δράση.
νικής ευθύνης εντάσσεται και η δημιουργία 30 θέσεων
μαθητείας στον ΑΔΜΗΕ, που αποτελεί αντικείμενο ξεχω-Ενίσχυσε οικονομικά τον Πανελλήνιο Σύλλογο Με- ριστού άρθρου του «ενεργών».
ταμοσχευμένων Καρδιάς-Πνευμόνων «Η Σκυτάλη»,
για ασφαλιστικό πρόγραμμα των μελών του στην Εθνική
Ασφαλιστική, καθόσον δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ώστε να εξασφαλίσουν αυτό το σημαντικό συμβόλαιο για τη ζωή τους. Η στήριξη από τον ΑΔΜΗΕ της πρωτοβουλίας αυτής με 1.000 ευρώ, αποδεικνύει έμπρακτα
το ενδιαφέρον της Εταιρείας για ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού
Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
ΑΔΜΗΕ - ΩΚΕΑΝΟΣ

-Προώθησε την έρευνα και την καινοτομία στο χώρο
της ενέργειας συνδράμοντας με 1.000 ευρώ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Smart Islands Education Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
που οργάνωσε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία New ΑΔΜΗΕ - SMART ISLANDS EDUCATION
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Τιμητική διάκριση ΑΔΜΗΕ στην
εκδήλωση “Diamonds of The Greek
Economy 2017”
Τιμητική διάκριση ως μια από τις δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα έλαβε ο ΑΔΜΗΕ, στο πλαίσιο
της απονομής των βραβείων επιχειρηματικής αριστείας
“Diamonds of The Greek Economy 2017”, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Ιουλίου, στο ξενοδοχείο Μεγάλη
Βρετανία. Την διάκριση παρέλαβε ο Διευθυντής του Γραφείου Διοίκησης του ΑΔΜΗΕ, κ. Κωνσταντίνος Μαυρόματος.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον εκδοτικό οργανισμό
New Times Publishing και τελούσε υπό την αιγίδα του
Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού (ΕΟΤ).
O ΑΔΜΗΕ επιλέχθηκε μεταξύ 300 επιχειρήσεων μετά από
αξιολόγηση συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και
κριτηρίων όπως η κερδοφορία, η δανειακή επιβάρυνση,
η ρευστότητα, η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, καθώς
και την πορεία των βασικών οικονομικών του μεγεθών.
Ταυτοχρόνως συνυπολογίστηκαν συγκεκριμένοι παράγοντες όπως τα επενδυόμενα κεφάλαια από μέρους των
εταιρειών, η πολιτική τους σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού καθώς επίσης και η αντίστοιχη σε θέματα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης.
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Οι επιχειρήσεις-διαμάντια της ελληνικής οικονομίας στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - διακρίθηκαν για την ικανότητά τους να αναπτύσσονται παρά το ρευστό οικονομικό
περιβάλλον, τον σεβασμό στο ανθρώπινο δυναμικό τους
και την εξωστρέφειά τους.
Στόχος του φόρουμ ήταν να στραφούν οι προβολείς της
δημοσιότητας στις δυναμικότερες ελληνικές εταιρείες
που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας και να βρεθούν στην «καρδιά» του
νέου παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Επιδιώχθηκε επίσης να αναδειχθούν: Πρώτον, οι
επιχειρήσεις και οι τομείς με τις μεγαλύτερες προοπτικές
ανάπτυξης. Δεύτερον, τα «όπλα» που αξιοποιούν οι εν
λόγω επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της κρίσης. Τρίτον, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
στην άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
Την εκδήλωση απονομής των επιχειρηματικών διακρίσεων παρακολούθησαν εκατοντάδες στελέχη επιχειρήσεων, ενώ παρεμβάσεις πραγματοποίησαν εκπρόσωποι
της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, καθώς και πρόεδροι επιμελητηρίων.

Μέλος του
Διεθνούς
Οργανισμού
GEIDCO ο
ΑΔΜΗΕ
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Τη διεθνή του παρουσία διεύρυνε ο ΑΔΜΗΕ, καθώς τον Οκτώβριο
2017 έγινε μέλος του Οργανισμού για την Ανάπτυξη Παγκόσμιων Ενεργειακών Διασυνδέσεων (Global Energy Interconnection
Development and Cooperation Organization- GEIDCO). Ο GEIDCO
-που εδρεύει στο Πεκίνο- ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2016 μετά από
πρωτοβουλία του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping. Αποτελεί διεθνή
οργανισμό, με 274 μέλη από 22 χώρες (εταιρείες, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ενώσεις προσώπων, οργανισμοί). Κεντρική του
αποστολή είναι να προωθήσει τις διεθνείς ενεργειακές διασυνδέσεις ώστε να καλυφθεί η παγκόσμια ζήτηση για “πράσινη”
ηλεκτροπαραγωγή, στο πλαίσιο της “Ατζέντας 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη” του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).
O στρατηγικός εταίρος του Διαχειριστή, State Grid of China, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον GEIDCO. Ο Πρόεδρος της SGCC,
Shu Yinbiao, είναι ένας από τους τρεις Αντιπρόεδρους του Οργανισμού, μαζί με τον Dr. Steven Chu (πρώην Υπουργό Ενέργειας
των ΗΠΑ και κάτοχο βραβείου Νόμπελ Φυσικής) και τον γνωστό
Ιάπωνα επιχειρηματία Masayoshi Son, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου Softbank. Πρόεδρος του GEIDCO είναι
ο Liu Zhenya, πρώην επικεφαλής της State Grid.
Η στρατηγική του GEIDCO συμπυκνώνεται στη φράση “Two
Replacements, One Restore, One Increase” (Δυο Αντικαταστάσεις, Μια Αποκατάσταση, Μια Αύξηση). Οι δυο αντικαταστάσεις
αφορούν στη αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα και την αντικατάσταση του
άνθρακα, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου από “καθαρή”
ηλεκτρική ενέργεια. Η αποκατάσταση αφορά στην αποκατάσταση του ρόλου των ορυκτών καυσίμων ως βιομηχανικής πρώτης
ύλης και η αύξηση αφορά στην αύξηση του μεριδίου του ηλεκτρισμού στην παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας. Ο GEIDCO φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε οργανισμό-πρότυπο για τη διασυνοριακή συνεργασία, συντονίζοντας τις προσπάθειες διαφορετικών
χωρών για την ανάπτυξη ενός παγκοσμίου εμβέλειας ισχυρού
και “έξυπνου” δικτύου ηλεκτρισμού, μιας πλατφόρμας που θα
επιτρέψει την ανάπτυξη, μεταφορά και κατανάλωση καθαρής
ενέργειας σε πολύ μεγάλη κλίμακα.
Οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο GEIDCO παρουσιάστηκαν
σε ημερίδα που συνδιοργάνωσε με τον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και
στην οποία ο ΑΔΜΗΕ εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο Γ.
Μάργαρη και τον Γενικό Διευθυντή Λειτουργιών, Υποδομών και
Ανάπτυξης Γ. Καμπούρη. Εκεί τονίστηκε μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη διεθνών ενεργειακών διασυνδέσεων αποτελεί «κλειδί»
για να ξεπεραστεί η υπερβολική εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να επιτευχθούν οι στόχοι της Συμφωνίας των Παρισίων για
την κλιματική αλλαγή και τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων.
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Νέες προσλήψεις τακτικού
προσωπικού στον ΑΔΜΗΕ
Της Βίκυς Μπενέτου, Τομεάρχη Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Όπως είναι γνωστό, ο περιορισμός των προσλήψεων που
έχει τεθεί από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και
οι αθρόες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων, έχουν
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών ελλείψεων
στο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας, την αύξηση του
μέσου όρου ηλικίας του προσωπικού, καθώς και την
απώλεια πολύτιμης τεχνογνωσίας, η οποία δεν μεταλαμπαδεύεται σε νεώτερους εργαζομένους.

• 12 Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης (ΠΕ)
• 7 Πτυχιούχοι Διοικητικοοικονομικοί ΠΕ
• 10 Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνικής Εκπαίδευσης
(ΤΕ)
• 47 Τεχνικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Ο Τομέας Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΔΑΔΥ,
σε συνεργασία με τις Υπηρεσιακές Μονάδες, προσδιόΗ Εταιρεία, έχοντας πλέον ξεπεράσει τις χρονοβόρες δια- ρισε τα προσόντα και την κατανομή των υπό πρόσληψη
δικασίες έγκρισης των προσλήψεων που τίθενται από την ατόμων και στη συνέχεια το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλοκείμενη νομοθεσία, πρόκειται να προχωρήσει στην πρό- γής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) ως αρμόδιος φορέας για την
σληψη επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, το οποίο κίνηση των διαδικασιών, εξέδωσε τη σχετική προκήρυξη
θα καλύψει στοχευμένες ανάγκες της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και θα (10Κ/2017), ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η υποβολή των
συνεισφέρει στην ανάπτυξη και στη διασφάλιση της εύ- αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.
ρυθμης λειτουργίας της.
Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το ΑΣΕΠ, υπήρξε
Σημειώνεται ότι η χρονική συγκυρία κατά την οποία έντονο ενδιαφέρον, καθώς υποβλήθηκαν 1.489 αιτήσεις
λαμβάνουν χώρα οι νέες προσλήψεις είναι ιδιαίτε- για τις θέσεις ΠΕ, 490 αιτήσεις για τις θέσεις ΤΕ και 861
ρα σημαντική, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη, πέραν των αιτήσεις για τις θέσεις ΔΕ, σε σύνολο 2.840 αιτήσεων.
πάγιων εργασιών συντήρησης του Συστήματος Μεταφο- Δεδομένου δε ότι οι υποψήφιοι είχαν δικαίωμα δήλωσης
ράς, αποκατάστασης βλαβών και αντικατάστασης παλαι- περισσότερων της μίας θέσεων στην ίδια Κατηγορία Εκπαίού και αναξιόπιστου εξοπλισμού, σημαντικά αναπτυξια- δευσης, το πλήθος των προτιμήσεων ανήλθε σε 12.975.
κά έργα, άμεσης προτεραιότητας, όπως, μεταξύ άλλων,
η διασύνδεση των Κυκλάδων, η σύνδεση της Κρήτης με Το ΑΣΕΠ βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας των αιτήτην Πελοπόννησο και η κατασκευή της Γραμμής 150 KV σεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων, προκειΠάτρα-Μεγαλόπολη-Μολάοι, που έχουν ενταχθεί στο μένου να εκδώσει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης,
υποβληθέν στη ΡΑΕ σχέδιο Δεκαετούς Προγράμματος κατά των οποίων δύναται να ασκηθούν ενστάσεις. Μετά
Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρι- θα εκδώσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και τους
κής Ενέργειας 2017-2026.
πίνακες προσληπτέων. Ειδικά για τις θέσεις των Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων (Τ4/Α), πριν καταρτιστούν οι πίΟι νέες προσλήψεις αφορούν σε 76 άτομα, τα οποία θα νακες προσληπτέων, θα προηγηθεί πρακτική δοκιμασία.
καλύψουν ανάγκες των μονάδων της Εταιρείας στους
νομούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Θεσσαλο- Οι νέοι συνάδελφοι που θα ενταχθούν στο ανθρώπινο δυνίκης, Κοζάνης και Λάρισας. Οι εργαζόμενοι θα προσλη- ναμικό της Εταιρείας το α’εξάμηνο του 2018, αναμένεται
φθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί- να ενισχύσουν σημαντικά το έργο της, με την αξιοποίηση
στου χρόνου και αναλύονται ανά κατηγορία ως εξής:
των γνώσεων, των ικανοτήτων και της εμπειρίας τους.
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Θέσεις Μαθητείας
για σπουδαστές
ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΙΕΚ
Της Χριστίνας Τσικογιαννοπούλου,
Διευθύντριας Κλάδου Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού & Οργάνωσης

Ο ΑΔΜΗΕ, κατά πάγια τακτική, λειτουργώντας ως φορέας διαχείρισης της γνώσης,
μέσω της διασύνδεσής του με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, συμμετέχει από την
ίδρυσή του σε προγράμματα απασχόλησης
στις εγκαταστάσεις του πρακτικά ασκούμενων φοιτητών Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι., αναγνωρίζοντας ότι η πρακτική άσκηση αποτελεί σηµαντικό µέρος της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Και τούτο διότι συντελεί στην
άµεση επαφή των φοιτητών µε τον εργασιακό χώρο και συμβάλλει στην καλύτερη
αφομοίωση και εφαρμογή των γνώσεων
και των δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά
τη διάρκεια των σπουδών τους, καθώς και
στην αποτελεσματικότερη ένταξή τους στο
παραγωγικό σύστηµα της χώρας.
Φέτος, για πρώτη φορά, το ΔΣ της
εταιρείας αποφάσισε την ένταξη του
ΑΔΜΗΕ στις επιχειρήσεις/φορείς συμμετέχουν στα Προγράμματα Μαθητείας
που υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για τους
μαθητευόμενους και σπουδαστές των
δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης των Επαγγελματικών
Λυκείων (ΕΠΑ.Λ), των Επαγγελματικών
Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑ.Σ)
και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
Η μαθητεία αποτελεί το εκπαιδευτικό
σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος
εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας
και εκπαιδευτικής δομής. Ο μαθητευόμενος λαμβάνει ημερήσια αποζημίωση
που ορίζεται στο 75% του ημερομίσθιου
ανειδίκευτου εργάτη και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Ο εργοδότης παρέχει στον
μαθητευόμενο εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το
πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική
δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένη
ειδικότητα.

-49-

ενεργών

Νέα εποχή
στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας

Ειδικότερα:
α) Το Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)
απευθύνεται σε απόφοιτους ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια 9 μηνών και περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας διάρκειας 7 ωρών την εβδομάδα, που πραγματοποιούνται στο σχολείο και, παράλληλα, «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο
εργασίας – μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διάρκειας 28 ωρών την εβδομάδα, επιμερισμένες σε τέσσερις ημέρες, στον εργοδότη.
β) Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η διάρκεια φοίτησης είναι 2 σχολικά έτη, δηλαδή 4 εξάμηνα. Το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιείται
ταυτόχρονα με Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία, στους χώρους των επιχειρήσεων. Η
διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης – Μαθητείας είναι ίση με το χρόνο φοίτησης, δηλαδή έως 20 μήνες και πραγματοποιείται για 4 ή 5 μέρες την εβδομάδα για 6 ώρες
την ημέρα.
γ) Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν διάρκεια φοίτησης 5
εξάμηνα, εκ των οποίων το πέμπτο δύναται να είναι εξάμηνο Μαθητείας. Η συνολική διάρκεια της μαθητείας ανέρχεται σε 960 ώρες και επιμερίζεται σε 192 ώρες
κατάρτισης στη δομή και 768 ώρες στο χώρο εργασίας. Η χρονική κατανομή των
ωρών μεταξύ δομής κατάρτισης και χώρου εργασίας ανά εβδομάδα ορίζεται σε μια
μέρα στη δομή κατάρτισης και τέσσερις μέρες στο χώρο εργασίας εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στο Πρόγραμμα Σπουδών Μαθητείας. Ο αριθμός των ωρών μαθητείας
στο χώρο εργασίας ορίζεται σε 8 ώρες ανά ημέρα.
Η Μαθητεία επιδοτείται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, έτσι ώστε να καλύπτεται μέρος του μισθολογικού κόστους των μαθητευόμενων.
Για το σχολικό έτος 2017-2018 ο ΑΔΜΗΕ προσφέρει 30 θέσεις μαθητείας
που απευθύνονται σε μαθητευόμενους και σπουδαστές των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και
ΙΕΚ ενώ παρέχεται η δυνατότητα, σε περίπτωση που δεν μπορούν να καλυφθούν οι
προσφερόμενες θέσεις μαθητείας από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή, αυτές
να καλύπτονται από μαθητευόμενους αντίστοιχης ειδικότητας άλλης εκπαιδευτικής δομής.
Οι θέσεις καλύπτουν διάφορες ειδικότητες (τεχνικοί ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, δικτύων και τηλεπικοινωνιών, στελέχη διοίκησης και οικονομίας
κ.α.) και είναι ισόποσα κατανεμημένες μεταξύ των τριών εκπαιδευτικών δομών. Οι
μισές από αυτές αφορούν τις υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ στην Αθήνα και οι υπόλοιπες σε
Περιφερειακά Κλιμάκια στη Λάρισα, Κοζάνη, Αγρίνιο και Πτολεμαΐδα.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης, «Θεωρούμε ότι η εταιρεία μας οφείλει να συμβάλει στην υλοποίηση του
θεσμού της μαθητείας που δίνει λύσεις σε προβλήματα επαγγελματικής αναζήτησης, προσφέροντας μια ομαλή και ασφαλή πρώτη επαφή των μαθητευόμενων με
την αγορά εργασίας. Η επιτυχία του ΑΔΜΗΕ περνά και μέσα από την είσοδο
νέου εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, στο οποίο θα μεταβιβαστεί η
τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στην εταιρεία. Γι’ αυτό και αξιοποιούμε κάθε
ευκαιρία προς την κατεύθυνση αυτή».
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Ενημερωτική επίσκεψη
Πολωνοί φοιτητές κλιμακίων της
ERASMUS Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
στο ΚΥΤ Λάρισας στο ΚΥΤ Λάρισας
του Κωνσταντίνου Κουβάτη, Υποτομεάρχη Γενικής Υποστήριξης
Περιφερειακού Τομέα Κεντρικής Ελλάδας

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Λάρισας πραγματοποίσαν Πολωνοί φοιτητές, στο πλαίσιο της πρακτικης εξάσκησης σπουδαστών ξένων Πανεπιστημίων
που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS.
Οι φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολόγων –
Ηλεκτρονικών τεχνικής σχολής της πόλης
Ostrolenka της Πολωνίας περιηγήθηκαν στο
ΚΥΤ Λάρισας και ενημερώθηκαν για τον τρόπο
λειτουργίας του από τεχνικό κλιμάκιο του Περιφερειακού Τομέα Κεντρικής Ελλάδος που
αποτελούνταν από τους συναδέλφους Κωνσταντίνο Κόκκα, Υποτομεάρχη Υ/Σ, Δημήτριο
Στεργιούλα, Υποτομεάρχη Προστασίας και
Κωνσταντίνο Κουβάτη, Υποτομεάρχη Γενικής
Υποστήριξης και Τεχνικό Ασφαλείας.
Στην εκπαιδευτική ομάδα από την Πολωνία
συμμετείχαν 19 μαθητές και 2 καθηγητές,
καθώς και 1 διερμηνέας.

Ενημερωτική επίσκεψη στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Λάρισας
πραγματοποίησαν τρία κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
με τη συνδρομή του Τεχνικού Ασφαλείας του Περιφερειακού Τομέα Κεντρικής Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Κουβάτη.
Το θέμα της επίσκεψης ήταν η αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων από πυρκαγιές ή πλημμυρικά φαινόμενα και οι ηλεκτρικοί
κίνδυνοι που υπάρχουν σε Υποσταθμούς και ΚΥΤ.
Ειδικότερα αναφέρθηκαν οι συγκεκριμένοι ηλεκτρικοί κίνδυνοι
που υπάρχουν στο χώρο, οι αποστάσεις ασφάλειας που πρέπει να
τηρούνται και τονίστηκε ότι η επέμβαση των πυροσβεστών πρέπει να γίνεται πάντα σε συνεργασία με τον χειριστή – επιτηρητή ή
αδειούχο υπεύθυνο τεχνικό του ΑΔΜΗΕ.
Αναλύθηκαν επίσης παραδείγματα ορθής πρακτικής στην αντιμετώπισης πυρκαγιών σε μηχανήματα που βρίσκονται στο χώρο του
ΚΥΤ με χρήση πυροσβεστήρων Ξηράς Κόνεος και CO2. Παράλληλα, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας ζωνών πυρασφάλειας στον περιβάλλοντα χώρο του ΚΥΤ, που είναι περίπου 200
στρέμματα, καθώς και αποψίλωση των χόρτων η οποία γίνεται
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
Τονίστηκε τέλος πόσο κρίσιμο είναι το καλό καθάρισμα των καναλιών αποστράγγισης υδάτων για την αποφυγή πλημμυρικών
φαινομένων.
Τα σχόλια και οι εντυπώσεις ήταν ιδιαίτερα θετικές και από τις
δύο πλευρές και για το λόγο αυτό ζητήθηκε να επαναληφθεί η
ενημέρωση για τα πυροσβεστικά κλιμάκια Τρικάλων, Καρδίτσας
και Καλαμπάκας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ΚΥΤ Τρικάλων.
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Η Χριστουγεννιάτικη
παιδική γιορτή του ΑΔΜΗΕ
Του Στέλιου Μανωλαράκη, Τομέας Οργάνωσης & Επικοινωνίας

Προωθώντας, όπως κάθε χρόνο, δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχουν σκοπό να συσφίξουν τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων και των οικογενειών τους,
η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ προχώρησε στην διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην Αθήνα και στην περιφέρεια για τα παιδιά των εργαζομένων και συνταξιούχων
της εταιρείας.

Οι μικροί μας φίλοι διασκέδασαν στα φουσκωτά παιχνίδια, χόρεψαν, έφτιαξαν χριστουγεννιάτικες κατασκευές
και γούρια στα εργαστήρια των καλικάτζαρων, φωτογραφήθηκαν με τον Άγιο Βασίλη και τον Παπαστρούμφ,
μεταμφιέστηκαν με face painting και body tattoo, παρακολούθησαν θεατρική παράσταση και συμμετείχαν με
ενθουσιασμό σε μαθήματα τσίρκου με παιχνίδια ισορροπίας, ζογκλερικά και ακροβατικά εδάφους.

Η εκδήλωση της Αθήνας διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης στις 16 Δεκεμ- Την φωτογράφιση της εκδήλωσης ανέλαβε και φέτος η
βρίου 2017, σε μεγάλο κεντρικό ξενοδοχείο, με τη συμ- συνάδελφος Νίκη Μανθάτη που απαθανάτισε με το φακό
μετοχή εταιρείας ψυχαγωγικών παιδικών εκδηλώσεων της πολλές όμορφες στιγμές.
που ανέλαβε να διασκεδάσει τους πρωταγωνιστές της
ημέρας.
Αντίστοιχες χριστουγεννιάτικες γιορτές διοργανώθηκαν
Τη Διοίκηση της Εταιρείας εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος για τα παιδιά εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΣΣΜ,
ΔΣ και Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συ- της ΔΛΕΣ και της ΔΣΥ που εδρεύουν εκτός Αττικής, με μέστήματος & Στρατηγικής, Ι. Μάργαρης, ο οποίος παρευρέ- ριμνα των αντίστοιχων Περιφερειακών Κλιμακίων του
θηκε στην εκδήλωση μαζί με την οικογένειά του.
ΑΔΜΗΕ.
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ενεργών

Νέα εποχή
στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας

Η Ομάδα Δρομέων
του ΑΔΜΗΕ στον
35ο Μαραθώνιο
της Αθήνας
Του Θωμά Δασκαγιάννη,
Υποτομεάρχη Δημοπρατήσεων &
Συμβάσεων

Στις 12 Νοεμβρίου 2017 γιορτάσαμε την 35η διοργάνωση
του Μαραθωνίου Αθήνας, του Αυθεντικού Μαραθωνίου!
Oι προσπάθειες όλων όσων έλαβαν μέρος, καθώς και
όσων με την παρουσία τους ενθάρρυναν τους συμμετέχοντες, αποτέλεσε ένα ακόμα ορόσημο στην ιστορία του
αγώνα.
Ο Μαραθώνιος Αθήνας, ο Αυθεντικός Μαραθώνιος, δεν είναι μόνο ένα αθλητικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας, είναι
ένας δύσκολος αγώνας δρόμου για λίγους, μια σκληρή
διαδρομή 42.195 μέτρων. Παράλληλα με τον Μαραθώνιο
διεξάγονται και δρομικοί αγώνες 5 χμ (πρωί και απόγευμα) καθώς και 10 χμ. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ο
Μαραθώνιος Αθήνας, ο Αυθεντικός Μαραθώνιος, είναι η
γέφυρα που ενώνει το θρύλο με την ιστορία και αναδεικνύει τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης και ψυχής.
Ο Μαραθώνιος Αθήνας, ο Αυθεντικός Μαραθώνιος, εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια στο μεγαλύτερο, μαζικότερο
και σημαντικότερο αθλητικό γεγονός στην Ελλάδα. Συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του δρομικού κινήματος στη χώρα μας, προωθώντας έναν άλλο τρόπο ζωής
και προσελκύοντας δεκάδες χιλιάδες πολίτες που έχουν
πλέον εντάξει την άσκηση και το τρέξιμο στην καθημερινή τους δραστηριότητα.
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Από τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας στις 19 Μαρτίου 2017 όπου
πρωτοεμφανίστηκε η ΑΔΜΗΕ Running Team.

Παράλληλα, η διεξαγωγή του αποτελεί ένα παγκόσμιο
αθλητικό γεγονός με συμμετοχές δρομέων και επισκεπτών από όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας και προβάλλοντας την Αθήνα και κατ’ επέκταση τη χώρα μας διεθνώς.
Η ευγενής άμιλλα, η αλληλεγγύη και το μεγαλείο της
ανθρώπινης ψυχής όταν ξεπερνά τα όρια και τις αντοχές
του σώματος είναι φωτεινός φάρος, κάθε χρόνο, για τους
αθλητές του Μαραθωνίου.
Οι συμμετοχές φέτος έσπασαν κάθε ρεκόρ καθώς περισσότεροι από 51.000 δρομείς από 100 χώρες δήλωσαν
συμμετοχή. 18.500 δρομείς πήραν μέρος στον Μαραθώνιο και οι υπόλοιποι στους παράλληλους αγώνες των 5
χλμ, 10 χλμ, στον παιδικό αγώνα των 1.000μ, και στον
απογευματινό αγώνα των 5 χλμ, ο οποίος θεσμοθετήθηκε πριν από δύο χρόνια για να καλυφθεί η ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση.
Με σύμμαχο τον καιρό, χιλιάδες κόσμου, μικροί και μεγάλοι, πλημμύρισαν από το πρωί τους δρόμους της Αθήνας και βρέθηκαν κατά μήκος των διαδρομών αλλά και
μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο για να χειροκροτήσουν και
να εμψυχώσουν τους αθλητές, οι οποίοι κατέβαλαν όλες
τους τις δυνάμεις, τόσο στα 5 και στα 10χλμ όσο και στην
διαδρομή από τον Μαραθώνα μέχρι το Καλλιμάρμαρο.
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ΑΔΜΗΕ Running Team
Στο 4ο τεύχος του «ενεργών» τον Δεκέμβριο 2016, έγινε
αναφορά στον Αυθεντικό Μαραθώνιο του έτους εκείνου,
καθώς και στους συναδέλφους που συμμετέχουν σε διάφορους δρομικούς αγώνες. Η σπίθα άναψε και κινητοποίησε ακόμη περισσότερους συναδέλφους και έτσι δημιουργήθηκε η ομάδα του ΑΔΜΗΕ Running Team.
Η βοήθεια από την Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ καθώς και
από όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη
δημιουργία της εμφάνισης της ομάδας ήταν καθοριστική. Οι συνάδελφοι πράγματι ανταποκρίθηκαν και
έχοντας τα χρώματα και την εμφάνιση της Εταιρείας μας,
όλοι μαζί πήραμε μέρος στην ανοιξιάτικη εκδήλωση στο
Κέντρο της Αθήνας, στον Ημιμαραθώνιο στις 19 Μαρτίου
2017.

Συμμετοχή συναδέλφων στον
35ο Μαραθώνιο Αθήνας

Άνθρωποι όλων των ηλικιών από όλα τα μέρη του κόσμου
βρέθηκαν στην Αθήνα για να τρέξουν στον 35ο Μαραθώνιο.

Οι συμμετοχές των συναδέλφων μαζί με φίλους και τις οικογένειες τους για τον Μαραθώνιο ξεπέρασαν και τις πιο
αισιόδοξες προβλέψεις. Το χαμόγελο στα χείλη των συμμετεχόντων με το μετάλλιο στο στήθος θα μείνει αξέχαστο
και δίνει την υπόσχεση για συμμετοχή ακόμη περισσοτέρων συναδέλφων στο επόμενο σημαντικό αθλητικό γεγονός, τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, στις 18 Μαρτίου 2018.
Οι περισσότεροι συνάδελφοι και φίλοι όπως:
1. Γιώργος Μαρτζάκλης (10 χμ)
2. Κωνσταντίνος Τσουτσάνης (10 χμ)
3. Γιώργιος Μανάβης (10 χμ)
4. Θωμάς Δασκαγιάννης (10 χμ)
5. Χαράλαμπος Πήτας (5 χμ)
6. Δημήτρης Μπρουσοβάνας (5 χμ)
7. Δημήτρης Προκόβας (5 χμ)
8. Βασίλης Μανωλάκος (5 χμ)
9. Ασπασία Τρομπούκη με την οικογένειά της (5 χμ)
10. Βάσω Τσουτσάνη με την οικογένειά της (5 χμ)
11. Λουσίν Κασπαριάν με την οικογένειά της (5 χμ)
συμμετείχαν, άλλοι για πρώτη φορά και άλλοι όχι, στους
Αγώνες των 10 και 5 χμ. Πρέπει επίσης να γίνει αναφορά
και στους συναδέλφους, Γερογιάννη Αντιγόνη, Λιακόπουλο Γιάννη, Γιαννικάκη Ειρήνη, Κουτσούκου Κατιαλένα,
Νικολόπουλο Φώτη και Αναγνώστου Απόστολο οι οποίοι
δεν μπόρεσαν λόγω θεμάτων υγείας να είναι μαζί μας την
ημέρα του Αγώνα.

Απαραίτητη αναφορά θα πρέπει να γίνει και στην εθελόντρια
συναδέλφισσα Ασπασία Κουλουμπή η οποία όχι μόνο συμμετείχε στο μοίρασμα των Αριθμών συμμετοχής του Αγώνα αλλά
και μας παρασημοφόρησε στον τερματισμό.

Με τα μετάλλια στο στήθος
Βασίλης Μανωλάκος και
Θωμάς Δασκαγιάννης.

Στην αφετηρία, έτοιμος να
δώσει τον καλύτερο του
εαυτό στα 10 χμ, ο Γιώργος
Μαρτζάκλης!

-55-

advertising team

Η εξέλιξη
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