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Αγαπητές συνεργάτιδες και αγαπητοί συνεργάτες,  

Το παρόν τεύχος του Ενεργών μας βρίσκει στον ένα χρόνο από την ιδιοκτησιακή 
και ταυτόχρονη διοικητική αλλαγή που έλαβε χώρα στην εταιρία. Στον ένα αυτό 
χρόνο έχουν επιτευχθεί τόσα πολλά από τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες 
του ΑΔΜΗΕ που πραγματικά πρέπει να νιώθετε περήφανες και περήφανοι.
Ο υπό δημόσιο έλεγχο ΑΔΜΗΕ πέτυχε να ολοκληρώσει την πρώτη φάση της δια-
σύνδεσης των Κυκλάδων (όλοι γνωρίζουν τις δυσκολίες που ανακύπτουν στην 
τελική φάση ηλέκτρισης των έργων διασύνδεσης) και να ολοκληρώσει παράλ-
ληλα και με απόλυτη επιτυχία τους διεθνείς διαγωνισμούς για τη δεύτερη φάση 
μέσα σε ένα χρόνο! Αυτό και μόνο το επίτευγμα θα ήταν αρκετό για να είμαστε 
ικανοποιημένοι. 
Αλλά βέβαια ο ΑΔΜΗΕ δεν πέτυχε μόνο αυτό. Είναι πολλά περισσότερα που 
έχουν γίνει τον τελευταίο χρόνο και για αρκετά από αυτά θα διαβάσετε στο παρόν 
τεύχος, ειδικά στο άρθρο που παρουσιάζει τα βραβεία που απονεμήθηκαν στο 1ο 
Συνέδριο Στρατηγικής του ΑΔΜΗΕ τον Μάιο που μας πέρασε. Στο Συνέδριο αυτό 
αναδείξαμε τον Στρατηγικό Στόχο του νέου ΑΔΜΗΕ που είναι η διατήρηση της ηγε-
σίας του στον κλάδο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στο σύγχρονο ανταγωνι-
στικό περιβάλλον, με πολλές εταιρείες να έχουν διατυπώσει ρητά τη φιλοδοξία να 
συμμετέχουν στην έως τώρα μονοπωλιακή δραστηριότητα μας, στόχος μας είναι 
να αποδείξουμε ότι το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται καλύτερα όταν τα έργα τα 
υλοποιεί και τα διευθύνει ο ΑΔΜΗΕ. Η πορεία προς την επίτευξη αυτού του στόχου 
δεν θα είναι εύκολη όπως όλοι πια έχουμε αντιληφθεί. 
Είμαστε υποχρεωμένοι να πείσουμε την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ότι μπορούμε 
να λειτουργούμε αποδοτικά και μέσα σε σύντομες προθεσμίες, ώστε να μην της 
δώσουμε το δικαίωμα να διερευνήσει την πιθανότητα να απονείμει την κατασκευή 
έργων σε δυνητικούς ανταγωνιστές μας. Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για μας εί-
ναι η έγκαιρη ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διασύνδεσης της Κρήτης, της 
διασύνδεση Πελοποννήσου-Κρήτης, ενός έργου κρίσιμου όχι μόνο για την Κρή-
τη, αλλά για το ΕΣΜΗΕ και την χώρα μας συνολικά. Παράλληλα με αυτό το πραγ-
ματικά δύσκολο έργο θα έχουμε να υλοποιήσουμε και την τρίτη φάση διασύνδε-
σής των Κυκλάδων. Ταυτόχρονα είμαστε υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουμε σε 
πολύ σύντομες προθεσμίες τα πληροφοριακά συστήματα και τις διαδικασίες που 
απαιτούνται ώστε να διαχειριζόμαστε με επιτυχία την αγορά εξισορρόπησης, στο 
πλαίσιο της εφαρμογής του target model. Για το θέμα αυτό αξίζει πραγματικά να 
διαβάσετε τα σχετικά διαφωτιστικά άρθρα του παρόντος τεύχους.
Η διοίκηση γνωρίζει ότι το έργο σας είναι πραγματικά δύσκολο και υπόσχεται 
ότι θα κάνει ότι είναι εφικτό ώστε οι προσπάθειες σας να αναγνωριστούν και σε 
συμβολικό αλλά και σε υλικό επίπεδο, εξαντλώντας όλα τα όρια των δυνατο-
τήτων της. Πέραν όμως της ανταμοιβής, η διοίκηση δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει 
να προωθεί τις ενέργειες εκσυγχρονισμού της εταιρίας και απλοποίησης των 
εσωτερικών μας διαδικασιών. Όσο πιο γρήγορα προχωρήσουμε όλοι μαζί τον 
εκσυγχρονισμό της εταιρείας μας, τόσο περισσότερους στόχους θα είναι δυνα-
τόν να επιτυγχάνουμε και όλο και περισσότερο θα διασφαλίζουμε την επίτευξη 
του Στρατηγικού Στόχου μας.

Καλή ανάγνωση, 
Μάνος Μανουσάκης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος ΑΔΜΗΕ
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Η Α’ Φάση της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Κυκλάδων 
αποτελεί το πρώτο μεγάλο έργο επέκτασης  του Εθνι-
κού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΕΣΜΗΕ)  που ολοκληρώθηκε από τον ΑΔΜΗΕ υπό το 
νέο του ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ενδεικτικό του μεγά-
λου ειδικού βάρους αυτού του στρατηγικού έργου υπο-
δομής για τη χώρα είναι ότι τα εγκαίνιά του πραγματο-
ποιήθηκαν από τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ο 
ίδιος ήταν άλλωστε  ένας από τους βασικούς ομιλητές 
(μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Γιώργο Σταθάκη)  στη σχετική εκδήλωση που έλαβε 
χώρα στις 19 Μαρτίου στον Υποσταθμό (GIS) του ΑΔΜΗΕ 
στην περιοχή Λαζαρέττα της Σύρου.  
Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του ευχα-
ριστώντας τους εκπροσώπους του ΑΔΜΗΕ, “χάρη 
στις ενέργειες του οποίου έγινε πράξη ένα όραμα 
δεκαετιών”, όπως είπε χαρακτηριστικά. Δήλωσε 
ευτυχής που βρέθηκε στον χώρο που “βγαίνει” το 
καλώδιο, εκεί που έγιναν οι μηχανολογικές εγκα-
ταστάσεις από τις οποίες διανέμεται το ρεύμα στη 

Ολοκλήρωση της Α΄Φάσης της 
Διασύνδεσης των Κυκλάδων: 
Μια κομβική στιγμή για το νέο ΑΔΜΗΕ

Σύρο και από εκεί σε άλλα νησιά των Κυκλάδων. “Εί-
μαι δε ευτυχής για έναν ακόμα λόγο…οι συνεργάτες 
μου είχαν προτείνει να αλλάξουμε την τοποθεσία δι-
ότι ο καιρός δεν θα ήταν καλός. Τους είπα όμως ότι 
όταν ένα έργο ολοκληρώνεται μετά από δεκαετίες, 
είμαι βέβαιος ότι ο καιρός θα μας κάνει τη χάρη. Και 
πράγματι, έχουμε λιακάδα σήμερα!”. Προς μεγάλη 
ανακούφιση των διοργανωτών της εκδήλωσης, κα-
θώς την προηγούμενη ημέρα φυσούσαν ισχυροί άνε-
μοι και έκανε τσουχτερό κρύο…  
Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι το έργο θα έχει πολλαπλά 
οφέλη για τη χώρα και την οικονομία των νησιών του Αι-
γαίου. “Θα έλεγα μάλιστα ότι πρόκειται για  έργο ιστορικής 
σημασίας που θα έχει καθοριστική συμβολή στην ελληνική 
οικονομία ευρύτερα. Οχι μόνο επειδή εξασφαλίζει την αξι-
όπιστη και επαρκή τροφοδότηση των νησιών με ηλεκτρική 
ενέργεια, αλλά και επειδή μέσα από την ολοκλήρωση αυ-
τού του σχεδίου υλοποιούνται πολλοί στόχοι ταυτόχρονα: 
-Επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση κόστους για την παραγωγή 
ενέργειας. 

Νέα εποχή
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-Επιτυγχάνεται ένα καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύ-
πωμα. 
-Δίνεται αναπτυξιακή προοπτική.  
“Ο βασικός κορμός του έργου που εγκαινιάζουμε σήμερα, 
συνέχισε, είναι το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος 
υψηλής τάσης, μήκους 105 χιλιομέτρων, που συνδέει τη 
Σύρο με το ηπειρωτικό Σύστημα μέσω του Υποσταθμού που 
έχει κατασκευαστεί στο Λαύριο. Και ακολούθως, με αντί-
στοιχες καλωδιακές διασυνδέσεις, η Σύρος συνδέεται με 
την Τήνο καθώς και με την Πάρο που τροφοδοτεί μια σειρά 
από άλλα γειτονικά νησιά. Ετσι η Σύρος, η Τήνος και η Πά-
ρος, αλλά και η Αντίπαρος, η Νάξος, το Κουφονήσι, η Σχοι-
νούσα, η Ηρακλειά, η Ίος, η Σύκινος και η Φολέγανδρος, όλα 
αυτά τα νησιά  συνδέονται, πλέον, με το ηπειρωτικό σύστη-
μα. Με την ένταξη και της Μυκόνου (σ.σ. που έλαβε χώρα 
δυο μήνες αργότερα, στις αρχές ΜαΪου)  ολοκληρώνεται η 
πρώτη σημαντική φάση του έργου που έχει συνολικό προϋ-
πολογισμό 245 εκατομμύρια ευρώ και πραγματοποιήθηκε 
με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων.  
Επιστρέφοντας στον ρόλο του ΑΔΜΗΕ, ο πρωθυπουρ-
γός σημείωσε ότι “βρήκαμε δεσμεύσεις στο τραπέζι 
όταν αναλάβαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση. 
Στις δεσμεύσεις αυτές ήταν η ιδιωτικοποίηση του 
ΑΔΜΗΕ κατά 66%. Δώσαμε μια δύσκολη διαπραγμα-
τευτική μάχη για να το αποτρέψουμε. Και το καταφέ-
ραμε. Διατηρήσαμε στο Δημόσιο το 51%, τον δημόσιο 
χαρακτήρα της πλειοψηφίας του ΑΔΜΗΕ, των δικτύων 
μεταφοράς ενέργειας. Και αυτό είναι εξαιρετικά ση-
μαντικό, γιατί είναι στρατηγικής σημασίας, εθνικής 
σημασίας και γεωπολιτικής σημασίας, το να μπορεί η 
κάθε κυβέρνηση, εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό, να 
καθορίζει την ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Και 
ο ΑΔΜΗΕ ήταν μια από τις μεγάλες μάχες που δώσαμε 
και καταφέραμε να κερδίσουμε.   
Με τη βοήθεια, λοιπόν, του ΑΔΜΗΕ προχωράμε σήμερα, και 
με αυτή την καλωδιακή σύνδεση πρόκειται να σταματήσει 
άμεσα η λειτουργία των αυτόνομων σταθμών παραγωγής 
ρεύματος, που λειτουργούν με καύσιμο, με πετρέλαιο στη 
Σύρο, στην Πάρο και τη Μύκονο.   
Το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται αφορά στο αυξη-
μένο κόστος που είχε μέχρι σήμερα η παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος με πετρέλαιο (στα μη διασυνδεδεμένα νησιά). Ο 
κ. Τσίπρας επικαλέστηκε, μάλιστα εκτιμήσεις του Προέδρου  
και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ, Μ. Παναγιωτάκη, ότι 
όταν κλείσουν όλοι οι σταθμοί που “καίνε” πετρέλαιο στα νη-

Ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης (κέντρο) μαζί με 
τον πρόεδρο του ΑΔΜΗΕ Μάνο Μανουσάκη (αριστερά) και τον 
αντιπρόεδρο Γιάννη Μάργαρη.

Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας φθάνει στο χώρο του Υπο-
σταθμού του ΑΔΜΗΕ στη Σύρο.

Ο κ. Α. Τσίπρας και οι υπόλοιποι αξιωματούχοι ξεναγούνται 
στο εσωτερικό του Υποσταθμού από τα αρμόδια στελέχη του 
ΑΔΜΗΕ.
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σιά,  η εξοικονόμηση θα είναι περίπου μισό δισεκατομμύ-
ριο ευρώ το χρόνο. Με το κλείσιμο των τριών σταθμών (σε 
Σύρο, Πάρο και Μύκονο) υπολογίζεται ότι επιτυγχάνεται 
εξοικονόμηση πόρων 80 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. 
Πρόκειται δε για όφελος που θα επιμεριστεί στο σύνολο 
των καταναλωτών όλης της χώρας και όχι μόνον στους 
καταναλωτές των Κυκλάδων.
Το δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το 
περιβαλλοντικό: Με την καλωδιακή διασύνδεση μει-
ώνεται δραστικά η εκπομπή ρύπων από τη λειτουρ-
γία των σταθμών με καύσιμο και αναβαθμίζονται 
περιβαλλοντικά τα νησιά, κάτι που είναι εξαιρετικά 
σημαντικό και για την τουριστική τους προοπτική.   
Το τρίτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το ζή-
τημα της ενεργειακής αξιοπιστίας του συστήματος. 
Όπως όλοι ξέρουμε, ο ενεργειακός εφοδιασμός από 
τα μέχρι σήμερα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα πα-
ρουσίαζε σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα με την αύ-
ξηση της κατανάλωσης κατά τους θερινούς μήνες. 
Οι Αρχές  της Σύρου με ενημέρωσαν ότι οι κάτοικοι έχουν 
ήδη αρχίσει να βλέπουν τη διαφορά στο σπίτι τους, καθώς 
το ρεύμα πλέον έρχεται μέσα από το νέο καλώδιο. Αυτό 
δε που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι ότι πλέον φεύγουμε 
από τη διαρκή διακινδύνευση και την αγωνία των μπλακ 
αουτ, που ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, της αιχμής 
του Τουρισμού, αποτελούσαν σημαντικό πρόβλημα”. 

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο κ. Τσίπρας ανα-
φέρθηκε συνοπτικά στις επόμενες φάσεις της Διασύν-
δεσης των Κυκλάδων: Οπως σημείωσε, η δεύτερη φάση 
του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019. 
Προβλέπει την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού 
της Νάξου (μέσω της διασύνδεσής της με την Πάρο και 
με τη Μύκονο) καθώς και την αναβάθμιση των υφιστά-
μενων καλωδιακών διασυνδέσεων Άνδρου- Εύβοιας 
και Άνδρου-Τήνου. “Ο ΑΔΜΗΕ, εξάλλου, αποφάσισε  την 
επίσπευση κατά δύο χρόνια και της τρίτης φάσης της Δι-
ασύνδεσης  που περιλαμβάνει την πόντιση δεύτερου κα-
λωδίου μεταξύ Σύρου και Λαυρίου. Έτσι, αντί για το 2022, 
η τρίτη φάση θα ολοκληρωθεί το 2020. Συνεπώς, οι τρεις 
πρώτες φάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στα επό-
μενα δύο χρόνια. Με την περάτωσή τους, υπολογίζεται 
ότι η εξοικονόμηση πόρων για την επόμενη 20ετία, από 
σήμερα μέχρι το 2038 δηλαδή,  θα φτάσει κοντά στα 3 
δισεκατομμύρια ευρώ, 2,7 δισ. για την ακρίβεια.  Και βε-
βαίως, υπάρχει και η τέταρτη φάση της Διασύνδεσης των 
Κυκλάδων, η οποία περιλαμβάνει τα νησιά των δυτικών 
και των νότιων Κυκλάδων, ενώ  αναμένεται να ακολου-
θήσουν οι διασυνδέσεις και των μεγαλύτερων νησιών 
των Δωδεκανήσων. 
Οι διασυνδέσεις αυτές σηματοδοτούν μια νέα εποχή 
στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. Μια 
εποχή σημαντικών επενδύσεων, που θα συμβάλ-

Νέα εποχή
στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειαςεν

ερ
γώ

ν

Ο καινούργιος Υποσταθμός (GIS) του ΑΔΜΗΕ στην περιοχή Λαζαρέττα της Σύρου



τε
ύχ

ος
 6

Ιούλιος 2018

-07-

λουν, ώστε τα νησιά μας να γίνουν αναπτυξιακός 
πυλώνας, να μην εξαντλούν τη δυναμική τους και τα 
ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα στον τουρισμό, 
αλλά να αποτελέσουν αναπτυξιακό πυλώνα για τον 
ευρύτερο ενεργειακό τομέα και για το σύνολο της 
οικονομίας. Για να το εξηγήσω, είναι προφανές ότι 
αυτές οι διασυνδέσεις είναι αμφίδρομες, είναι δι-
πλής κατεύθυνσης. Δεν φέρνουν ρεύμα μονάχα από 
την ηπειρωτική χώρα, αλλά θα έχουν τη δυνατότη-
τα στο μέλλον να στέλνουν ρεύμα στην ηπειρωτική 
χώρα, προοπτική που ήδη προσελκύει ενδιαφέρον 
για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(ΑΠΕ). Επενδύσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Στόχος 
μας είναι να αυξήσουμε την παραγωγή ενέργειας  
από ΑΠΕ, πράγμα το οποίο, βεβαίως, θα επιτευχθεί 
σε μεγάλο βαθμό και μέσα από τη συμβολή των νη-
σιών που έχουν πολύ υψηλό ενεργειακό δυναμικό  
εξαιτίας του κλίματος και ιδίως των ισχυρών ανέ-
μων, που όλοι γνωρίζουμε ότι αποτελούν βασικό 
χαρακτηριστικό των Κυκλάδων”. 
Ο Πρωθυπουργός έκλεισε την αναφορά του στο έργο το-
νίζοντας την ανταποδοτικότητα σε ό,τι αφορά τη μείωση 
του κόστους, που δεν θα αφορά μόνο τους πολίτες που 
κατοικούν στις Κυκλάδες. Οπως εξήγησε, αυτό έχει να 
κάνει με τις χρεώσεις των λεγόμενων «Υπηρεσιών Κοι-
νής Ωφέλειας» (ΥΚΩ), δηλαδή, το κόστος λειτουργίας, 
μέχρι σήμερα των κοστοβόρων και ενεργοβόρων μονά-
δων με πετρέλαιο που επoμίζονται όλοι οι καταναλωτές. 
Οι ΥΚΩ επιβαρύνουν τους λογαριασμούς ρεύματος  όλων 
των καταναλωτών. Το κόστος αυτό θα μειωθεί δραστικά, 
κάτι που αποτελεί ένα πολύ μεγάλο όφελος, όχι μόνον 
για την οικονομία, αλλά και για την κοινωνία”. 

Ομιλία Υπουργού Ενέργειας 

Εμβληματικό έργο στην προσπάθεια που καταβάλλει η 
χώρα μας για τον μετασχηματισμό του ενεργειακού μείγ-
ματος χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας την Ηλεκτρική Διασύνδεση των Κυκλάδων. Στην 
ομιλία του, ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε στους φιλόδοξους 
στόχους που έχει θέσει η Ελλάδα για την κλιματική αλ-
λαγή με ορίζοντα το 2030, σημειώνοντας ότι το έργο συμ-
βάλλει τόσο στην εξοικονόμηση ενέργειας όσο και στην 
ενίσχυση του ρόλου των ΑΠΕ. Τόνισε ότι η εξοικονόμηση 
ενέργειας σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ναυτιλία, τα 
κτίρια κλπ. είναι το πεδίο στο οποίο πρέπει να γίνει ο με-
γάλος μετασχηματισμός τα επόμενα 10-15 χρόνια. Σε ό,τι 
αφορά την ανάπτυξη των ΑΠΕ, επισήμανε ότι θα γίνει με 
λελογισμένο τρόπο και στην κατεύθυνση αυτή δρομολο-
γείται η θέσπιση του ειδικού χωροταξικού των ΑΠΕ.  
“Ο μετασχηματισμός του ενεργειακού μας μείγμα-
τος βασίζεται στην ανάπτυξη των διασυνδέσεων και 
αποτελεί υποχρέωσή μας προς τις επόμενες γενε-
ές”, υπογράμμισε ο Υπουργός. “Στο πλαίσιο αυτό, 
πρωτοπόρο εργαλείο αποτελεί ο θεσμός των ενερ-
γειακών κοινοτήτων, με τους καταναλωτές να έχουν 
κεντρικό, ενεργό ρόλο”. 
Μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου, ο πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης  
είπε ότι η Α’ Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων απο-
τελεί το πρώτο έργο που περατώνει ο νέος ΑΔΜΗΕ, με το 
Δημόσιο ως βασικό μέτοχο και την State Grid Corporation 
of China ως στρατηγικό επενδυτή μειοψηφίας. H νέα δι-
οίκηση που ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι του 2017, 
σε συνεργασία  με τους εργαζόμενους που υπερέβαλαν 
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εαυτούς, ολοκλήρωσαν το έργο  σε επτά μήνες,  ξεπερ-
νώντας  προβλήματα διοικητικού και επιχειρηματικού 
χαρακτήρα. “Είναι ένα παράδειγμα πώς μια επιχείρηση 
υπό δημόσιο έλεγχο μπορεί να επιταχύνει τα έργα, να 
λειτουργήσει αποδοτικά και να συμβάλει έτσι στην ανά-
πτυξη της εθνικής  οικονομίας», κατέληξε.  
Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν επίσης ο 
Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Νεκτάριος Σαντορινιός, ο Δήμαρχος της Σύρου 
Γιώργος Μαραγκός, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αι-
γαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο Αντιπεριφειάρχης 
Κυκλάδων Γιώργος Λεονταρίτης, οι βουλευτές της 
εκλογικής περιφέρειας Κυκλάδων Νίκος Συρμαλέ-
νιος, Αντώνης Συρίγος, Νίκος Μανιός και Γιάννης 
Βρούτσης, ο Δήμαρχος Σερίφου Αντώνης Αντω-
νάκης. Το παρών έδωσαν επίσης ο  γενικός γραμ-
ματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του 
ΥΠΕΝ Μιχάλης Βερροιόπουλος, ο Πρόεδρος της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, οι 
επικεφαλής της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης,  του 
ΔΕΔΔΗΕ Νίκος Χατζηαργυρίου, του ΛΑΓΗΕ Μιχάλης 
Φιλίππου,  οι καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου Μιχάλης Παπαδόπουλος και Σταύρος 
Παπαθανασίου, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και 
του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας. 
Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών και αφού ο Πρω-
θυπουργός έκοψε την κορδέλα στην είσοδο του Υπο-
σταθμού, πραγματοποιήθηκε σύντομη ξενάγηση των 
επισήμων στον χώρο του GIS, κατά την οποία τα στε-
λέχη του ΑΔΜΗΕ εξήγησαν στους επισκέπτες πώς λει-
τουργεί ο Υποσταθμός και απάντησαν στις ερωτήσεις 
που υποβλήθηκαν.

Ο Υποσταθμός του ΑΔΜΗΕ στη Σύρο
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Η Συνάντηση Στρατηγικής αποτελεί θεσμό που εφαρμό-
ζεται για πρώτη φορά στον ΑΔΜΗΕ. Μέσω αυτής  η Ανώ-
τατη Διοίκηση ενημερώνει τα στελέχη για τη στρατηγική 
που έχει αποφασιστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο 
Συμβούλιο Διεύθυνσης και εξηγούν τα βασικά εργαλεία 
επίτευξής της. 
Σκοπός είναι να επικοινωνηθεί σε όλους τους εργα-
ζόμενους η στρατηγική, ώστε ο καθένας να κατανο-
ήσει πώς οι στόχοι που τίθενται σε επίπεδο ομάδας 
εργασίας ή σε επίπεδο Τομέα, Κλάδου, Διεύθυνσης 

σχετίζονται με τους βασικούς στρατηγικούς στόχους 
της Εταιρείας. Η εισαγωγή του νέου αυτού θεσμού 
σχετίζεται με τη νέα πραγματικότητα του ΑΔΜΗΕ και 
τις νέες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει. Μέχρι τον 
Ιούνιο του 2017, η εταιρεία βρισκόταν υπό τη σκέπη 
του ομίλου ΔΕΗ. Έκτοτε είναι πλήρως ιδιοκτησιακά 
διαχωρισμένη.
Σύμφωνα με τη νέα μετοχική δομή, το 51% ελέγχεται 
από το Ελληνικό Δημόσιο, το 24% από τον στρατηγικό 
επενδυτή State Grid Corporation of China και το υπόλοι-

Δημιουργώντας τον 
ΑΔΜΗΕ της νέας εποχής
Βασικά σημεία της ομιλίας του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 
Μάνου Μανουσάκη στην πρώτη ετήσια Συνάντηση Στρατηγικής 
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πο 25% διαπραγματεύεται ελεύθερα στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών μέσω της Συνδεδεμένης Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Συμ-
μετοχών.
Ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός σημαίνει ότι χαράσ-
σουμε οι ίδιοι τη στρατηγική μας ως εταιρεία μετα-
φοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Προαπαιτούμενο για 
τη χάραξη της στρατηγικής είναι η κατανόηση του 
νέου περιβάλλοντος της εταιρείας.
Το πρώτο στοιχείο του νέου περιβάλλοντος είναι το νέο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΑΔΜΗΕ. Ο βασικός μέτο-
χος, δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο, έχει την ευθύνη των 
περισσότερων καθημερινών αποφάσεων. Όμως για θέ-
ματα στρατηγικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα το 
business plan της εταιρείας, η έγκριση του Δεκαετούς 
Προγράμματος Ανάπτυξης ή η συμμετοχή σε νέες εται-
ρείες απαιτείται συναπόφαση με τον στρατηγικό επενδυ-
τή, τη State Grid Corporation of China. Σε αυτό το πλαίσιο 
συνύπαρξης λειτουργούμε εδώ και έναν  χρόνο.
Το δεύτερο στοιχείο της νέας εποχής είναι το νέο πε-
ριβάλλον που διαμορφώνεται στην αγορά ηλε-
κτρισμού, το οποίο εγκυμονεί προκλήσεις για τους 
μεγάλους εδραιωμένους «παίκτες», τους λεγόμενους 
incumbents. Η αγορά ανοίγει και νέοι παίκτες εισέρχο-
νται επιθετικά με στόχο να αποσπάσουν μερίδιο αγοράς 
από τους incumbents. Αρκεί να κοιτάξει κανείς τι γίνεται 
με τη ΔΕΗ που όχι μόνο βρίσκεται σε διαδικασία πώλη-
σης μεγάλου μέρους των λιγνιτικών της μονάδων, αλλά 
υποχρεούται ταυτόχρονα να μειώσει το μερίδιο αγοράς 
της στην αγορά ρεύματος, παραμένοντας ανταγωνιστική.
Ανάλογες προκλήσεις αντιμετωπίζει ο ΑΔΜΗΕ στη δική 
του «αγορά», την κατασκευή των έργων του ΕΣΜΗΕ. 
Υπάρχει συγκεκριμένα ο κίνδυνος δημιουργίας μιας 
αγοράς κατασκευαστικών έργων μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας  που απορρέει από το νομοθετικό πλαίσιο (άρ-
θρο 108 του ν. 4001/2011). 

Καλούμαστε λοιπόν  να εκπονήσουμε τη στρατηγική του 
νέου ΑΔΜΗΕ στο νέο αυτό περιβάλλον. Στρατηγική μας 
προτεραιότητα είναι να μην χάσουμε καθόλου με-
ρίδιο από τις διασυνδέσεις και τα κατασκευαστικά 
έργα. Δε λέμε όχι σε συμπράξεις με άλλες εταιρείες, εάν 
αυτό κριθεί απαραίτητο για τη βέλτιστη υλοποίηση έργων 
μεγάλης τεχνικής δυσκολίας και υψηλότερων χρηματο-
οικονομικών απαιτήσεων από αυτές που μπορούμε να 
ικανοποιήσουμε, με βάση την κεφαλαιακή μας επάρκεια. 
Στόχος μας όμως είναι να είναι πάντα στο τιμόνι των 
έργων ο ΑΔΜΗΕ και να μη βρεθεί να λειτουργεί μια 
διασύνδεση για λογαριασμό άλλων.
Πυρήνας της στρατηγικής μας στόχευσης είναι η Διατή-
ρηση της ηγεσίας της εταιρείας μας στη Μεταφορά 
Ηλεκτρικής Ενέργειας.  Η στρατηγική αυτή αναλύεται 
σε τρείς επιμέρους άξονες.
1. Ο πρώτος άξονας είναι το να είμαστε οι αδιαφι-
λονίκητοι πρωταγωνιστές των νησιωτικών διασυν-
δέσεων. Τα βασικότερα έργα που προβλέπει το νέο μας 
Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι οι επόμενες φά-
σεις της Διασύνδεσης των Κυκλάδων και οι διασυνδέσεις 
της Κρήτης.  Σε τελικό στάδιο βρίσκονται και οι μελέτες 
για τη Διασύνδεση των Δωδεκανήσων. 
2. Ο δεύτερος άξονας είναι ο εκσυγχρονισμός  και 
η βέλτιστη διαχείριση των παγίων μας που, μαζί με 
το ανθρώπινο κεφάλαιο, αποτελούν τα δύο βασικά 
περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.  
3. Ο τρίτος άξονας είναι να αποτελέσουμε βασικό 
πυλώνα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία 
θα αλλάξει εντελώς μορφή μετά την εφαρμογή του 
target model και τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας.
Αυτή είναι η στρατηγική μας για την επιτυχία του ΑΔΜΗΕ 
στην τρέχουσα ρυθμιστική περίοδο 2018-2021, που ξεκί-
νησε με μείωση του WACC. Δηλαδή με μείωση του ρυθμι-
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ζόμενου ποσοστού κέρδους της εταιρείας από 7,3% που 
ήταν το 2017 σε 7% το 2018 και με πτωτική τάση έως το 
2021. Αυτό σημαίνει ότι η νέα ρυθμιστική περίοδος θα εί-
ναι πιο δύσκολη από την προηγούμενη, για όλους τους 
λόγους που προαναφέρθηκαν. Σε αυτή την περίοδο, 
στη νέα εποχή του ΑΔΜΗΕ, πρέπει να πορευτούμε 
μαζί. 
Πριν όμως αναλύσουμε το τι θέλουμε να επιτύχουμε στο 
μέλλον, είναι νομίζω σκόπιμο να δούμε τι έχουμε επιτύ-
χει, έως τώρα.  Και να εξηγήσουμε πώς συνδέονται αυτά 
που έχουμε όλοι μαζί καταφέρει, με τους άξονες της 
στρατηγικής μας. 

Κύρια γεγονότα του  2017

1. «Ιδρυτική πράξη» του νέου ΑΔΜΗΕ
Το νέο κεφάλαιο στην ιστορία του ΑΔΜΗΕ άνοιξε επίσημα 
την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, ημέρα κατά την οποία επιση-
μοποιήθηκε ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός. Τότε υπεγρά-
φη η σύμβαση για τη μεταβίβαση του 24% του Διαχειριστή 
στη State Grid Corporation of China αλλά και η συμφωνία 
μεταξύ των νέων μετόχων, δηλαδή της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, της 
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και της State Grid.
2. Βελτίωση χρηματοοικονομικού προφίλ
Μία από τις βασικές μας προτεραιότητες  ήταν να βελτι-
ώσουμε το χρηματοοικονομικό προφίλ του ΑΔΜΗΕ. Δια-
πιστώσαμε το καλοκαίρι του 2017 ότι τα ταμειακά διαθέ-
σιμα ήταν όλα τοποθετημένα σε μία τράπεζα,  με χαμηλό 
επιτόκιο 0,65%. Μετά από διαπραγματεύσεις, εξασφαλί-

σαμε πολύ μεγαλύτερο επιτόκιο 1,4%.
Μεταφέραμε επίσης μεγάλο μέρος των διαθεσίμων στην 
Τράπεζα της Ελλάδας  για να επενδυθoύν σε repos του 
Ελληνικού Δημοσίου,  πετυχαίνοντας απόδοση 3,1%. 
Χάρη σε αυτούς τους χειρισμούς, εκτιμάται ότι τα χρη-
ματοοικονομικά έσοδα φέτος θα αυξηθούν κατά 7 εκατ. 
ευρώ περίπου και θα ανέλθουν κοντά στα 9 εκατ. ευρώ. 
Επίσης, πρόσφατα υπογράψαμε δανειακή σύμβαση 
ύψους 199 εκατ. ευρώ με τις Bank of China και ΙCBC,  δύο 
από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου. Το περιθώριο 
δανεισμού καθορίστηκε σε μόλις 2,4%,  σημαντικά χαμη-
λότερο σε σχέση με αυτό που είχαμε μέχρι τώρα και δίνει 
ένα ξεκάθαρο σήμα για τους όρους με τους οποίους θα 
επιδιώξουμε να δανειστούμε στο μέλλον. 
3. Ενίσχυση οικονομικών αποτελεσμάτων
Τα οικονομικά μας αποτελέσματα ήταν επίσης σημαντικά 
βελτιωμένα το 2017. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και χρη-
ματοοικονομικών εξόδων, τα λεγόμενα EBITDA, παρουσί-
ασαν σημαντική αύξηση 13%, στα 172 εκατ. ευρώ. Τα λει-
τουργικά μας κέρδη αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο, κατά 
21%, στα 102 εκατ. ευρώ. Τέλος, ενισχύσαμε σημαντικά τη 
ρευστότητά μας και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων μας.
4. Εξωστρέφεια
Ο νέος ΑΔΜΗΕ πρέπει να είναι μια εξωστρεφής εταιρεία 
με διακριτή εταιρική ταυτότητα.   Μια από τις πρώτες δρά-
σεις εξωστρέφειας ήταν η συμμετοχή της εταιρείας  στην 
82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,  τον Σεπτέμβριο του 
2017. Μέσω του βήματος του Διεθνούς Εκθεσιακού Φο-
ρέα το ευρύ κοινό ενημερώθηκε για τον νέο ΑΔΜΗΕ. 
Η εξωστρέφεια του ΑΔΜΗΕ προκύπτει, επίσης, και από 
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την εισαγωγή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, που συνεπάγεται τακτική επαφή με το επενδυτι-
κό κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5. Αναδιάρθρωση  
Κεντρικό ρόλο στο οργανωτικό μοντέλο του νέου 
ΑΔΜΗΕ καταλαμβάνουν η δημιουργία της νέας Διεύ-
θυνσης Διαχείρισης Παγίων και η συγκέντρωση των 
υπηρεσιών προμηθειών και τηλεπικοινωνιών.
Η ενεργητική διαχείριση των παγίων του ΑΔΜΗΕ 
αποτελεί βασικό στόχο για τα επόμενα χρόνια. Όχι 
μόνο για λόγους οικονομικούς,  αλλά και επειδή οι 
φιλόδοξοι στόχοι για την αύξηση των ΑΠΕ στο ενερ-
γειακό μείγμα  επιτάσσουν να αναβαθμιστούν οι 
υποδομές του Συστήματος Μεταφοράς και να γίνουν 
πιο «έξυπνες».
6. Εθελούσια έξοδος
Η οργανωτική αναδιάρθρωση συνδυάστηκε με υλοποίη-
ση προγράμματος εθελουσίας εξόδου: Όταν αναλάβαμε 
καθήκοντα, ο μέσος όρος ηλικίας του ανθρώπινου δυνα-
μικού του ΑΔΜΗΕ  ήταν 52 έτη και θα ξεπερνούσε τα 55 έτη 
το 2022, εάν δεν αναλαμβάναμε πρωτοβουλίες.  Μέσω 
του  προγράμματος εθελουσίας εξόδου αποχώρησαν 136 
άτομα που είχαν θεμελιώσει πλήρη συνταξιοδοτικά δι-
καιώματα. Ο ΑΔΜΗΕ, όμως, χρειάζεται και νέο αίμα. Έτσι, 
επιταχύναμε την ολοκλήρωση του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 
τον Αύγουστο του 2017 και υποδεχόμαστε  76 νέους εργα-
ζομένους  που καλύπτουν τις κενές θέσεις που προέκυψαν 
από τις συνταξιοδοτήσεις της περιόδου 2011-2015.  Πα-
ράλληλα,  «τρέχουμε» τις διαδικασίες για την πρόσληψη 
άλλων 52 ατόμων, σε συνέχεια της εθελουσίας. 
7. Τεχνολογική υπεροχή
Το 2017 έγινε σαφές και το ότι ο νέος ΑΔΜΗΕ επιδι-
ώκει να βρίσκεται στην αιχμή των νέων τεχνολογι-
ών. Πέρυσι εγκρίθηκαν και οι τρεις προτάσεις, στις 
οποίες συμμετείχε ο Διαχειριστής, για χρηματοδό-
τηση στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την έρευνα και την καινοτομία, Horizon 2020. Ο λό-
γος για τις ερευνητικές προτάσεις Flexitranstore, 
Crossbow και Easy Res που θα χρηματοδοτηθούν 
από ευρωπαϊκά κονδύλια.
8. Ανάπτυξη ΕΣΜΗΕ
Μέσα στο προηγούμενο διάστημα ο ΑΔΜΗΕ ανέλαβε ποι-
κίλες πρωτοβουλίες για να επιταχύνει τα έργα ανάπτυξης 
το Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας. Ενδεικτικά αναφέρονται:
- Η ταχεία ολοκλήρωση της Α’ Φάσης της Διασύνδεσης 
των Κυκλάδων.

- Η απόφαση για επίσπευση κατά δύο χρόνια της Γ’ Φάσης 
της Διασύνδεσης των Κυκλάδων που έχει πλέον ορίζοντα 
ολοκλήρωσης το 2020 αντί του 2002
- Η λήψη της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων για τη Διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου σε χρό-
νο μικρότερο του ενός έτους, καθώς και η ολοκλήρωση 
της μελέτης βυθού για το ίδιο έργο.
- Η προκήρυξη των έργων της Β΄ Φάσης της Διασύνδεσης 
των Κυκλάδων 
9. Νέο Σύστημα Ελέγχου Ενέργειας
Ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό 
του ΑΔΜΗΕ είναι η επιτυχής μετάβαση στο νέο Σύστη-
μα Ελέγχου Ενέργειας (EMS) που ολοκληρώθηκε με 
απόλυτη επιτυχία την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017.   
Το νέο EMS είναι εξοπλισμένο με όλες τις απαραίτη-
τες εφαρμογές που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και 
αξιοπιστία του Συστήματος μεταφοράς. 
10. Α’ Φάση Διασύνδεσης  Κυκλάδων
Η κορωνίδα των επιτευγμάτων του ΑΔΜΗΕ για το 2017 
δεν είναι άλλη από την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης των 
Κυκλάδων. Όταν αναλάβαμε καθήκοντα τον περασμένο 
Ιούνιο, παραλάβαμε ένα έργο που είχε βαλτώσει.  Διοί-
κηση και εργαζόμενοι όμως «σηκώσαμε τα μανίκια»  και 
υπερβάλλαμε εαυτούς για να επιταχύνουμε την ολοκλή-
ρωση του έργου. 
Το ότι μέσα σε επτά μήνες, στα τέλη Ιανουαρίου ξεκίνησε 
η δοκιμαστική ηλέκτριση και μέσα στο Φεβρουάριο άρχι-
σε η πλήρης λειτουργία της Διασύνδεσης, αποτελεί άθλο 
που ολοκληρώθηκε  σε αντίξοες συνθήκες.

Προκλήσεις και προτεραιότητες 2018 

1. Ψηφιοποίηση
Η ψηφιοποίηση, το digitalization, είναι λέξη-κλειδί για το 
μέλλον του ΑΔΜΗΕ. Πρόκειται για μια γενική έννοια που 
περικλείει μια ευρεία γκάμα δράσεων, από την ψηφιοποί-
ηση των τιμολογίων και την ψηφιακή υπογραφή στα έγγρα-
φα, έως την ηλεκτρονική εφοδιαστική αλυσίδα χωρίς ίχνος 
χαρτιού σε κανένα στάδιο (από την αίτηση έως την πληρω-
μή), την ηλεκτρονική επιτήρηση κίνησης υλικών και την 
real time απογραφή τους, όσον αφορά στη λειτουργία του 
λογιστηρίου και τη διαχείριση των προμηθειών. 
Η ψηφιοποίηση είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τη 
διαχείριση και αναβάθμιση των υποδομών μας, αλλά 
και  για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας όλων μας. 
Γι’ αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών δράσεων 
του 2018, όπως είναι για παράδειγμα το πιλοτικό πρό-
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γραμμα του έξυπνου υποσταθμού, όλες οι δράσεις data 
management,  η χρήση βάσεων δεδομένων από κοι-
νού μεταξύ Διευθύνσεων, η χρήση GIS στο πεδίο, για να 
ενημερώνονται τα πάγια ανάλογα με τις ενέργειες που 
πραγματοποιούμε συντηρώντας το δίκτυο και τα πιλοτικά 
προγράμματα predictive maintenance που σχεδιάζουμε.
2. Ενίσχυση  αποδοτικότητας
Η ενίσχυση της αποδοτικότητας είναι και αυτή μια 
ευρεία έννοια που περικλείει τη βέλτιστη διαχείρι-
ση των παγίων,  των στοιχείων του ισολογισμού και 
φυσικά του ανθρώπινου δυναμικού. 
Ο ΑΔΜΗΕ θέλει  από εδώ και πέρα να κατευθύνει τις 
ενέργειες όλων των εργαζομένων του προς την επί-
τευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών του στό-
χων. Δίνει παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στην ανά-
πτυξη και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού του 
και  αναγνωρίζει τη σημασία της αποτελεσματικής 
διοίκησης της απόδοσής του. 

Για τον λόγο αυτό, έχει εντοπίσει την ανάγκη για τα εξής:
Πρώτον, ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης των στελεχών 
σε διοικητικά θέματα και γενικότερα στα λεγόμενα soft 
skills.
Δεύτερον, ανάγκη δημιουργίας ενός Συστήματος Διοίκη-
σης της Απόδοσης που θα συνδέει τις στρατηγικές προτε-
ραιότητες του οργανισμού με την απόδοση των εργαζο-
μένων, το οποίο επιπρόσθετα θα μας δώσει μία διέξοδο 
στο να μπορούμε να δίνουμε κίνητρα απόδοσης αποσυν-
δεδεμένα από την προαγωγή και συνδεδεμένα με την 
παραγωγικότητα. 
Τρίτον, ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σύστημα εταιρι-
κών διαδικασιών ώστε να απλοποιήσουμε τις διαδικασί-
ες που ακολουθούμε σήμερα. 

3. Νέα Πολιτική Προμηθειών
Πολύ σημαντική πρωτοβουλία, που αναμένεται να ολο-
κληρωθεί έως το τέλος του έτους, είναι η σύνταξη και 
εφαρμογή νέας πολιτικής προμηθειών. Θα περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων ετήσιο προγραμματισμό των προμηθειών 
σε κεντρικό επίπεδο και συγκεντρωτικές διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων. Στόχοι της νέας πολιτικής είναι η 
μείωση του χρόνου που δαπανάται για τις σχετικές διαδι-
κασίες, η αύξηση της διαφάνειας και, ασφαλώς, ο περιο-
ρισμός του κόστους. 
4. Νέα πολιτική προϋπολογισμού
Νευραλγικό ρόλο για την αποτελεσματικότερη λει-
τουργία του νέου ΑΔΜΗΕ έχει και η νέα πολιτική 
προϋπολογισμού που καταρτίζουμε. Μέσω αυτής θα 
χαρτογραφηθούν όλες οι διαδικασίες για την προε-
τοιμασία, τον έλεγχο και την επανεξέταση του ετή-
σιου προϋπολογισμού της εταιρείας.  Προβλέπεται, 
επίσης, η ανάλυση κάθε επιμέρους λογαριασμού 
ώστε να διαπιστωθεί εάν ευθυγραμμίζεται με τις 
στρατηγικές επιδιώξεις μας.
5. Κρήτη Ι
Για τη διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου είναι σε εξέλι-
ξη οι διαγωνισμοί, τόσο για τις Γραμμές μεταφοράς και τις 
Καλωδιακές Διασυνδέσεις όσο και για τους Υποσταθμούς 
σε Πελοπόννησο και Κρήτη, με στόχο να υπογραφούν οι 
σχετικές συμβάσεις μέσα στο φθινόπωρο. 
6. Κρήτη ΙΙ
Για τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, μεταξύ των προτεραι-
οτήτων για φέτος είναι:
- Η  ολοκλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών. Η πρώτη 
εκδοχή τους εστάλη στη ΡΑΕ στα τέλη Μαϊου
- Η σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
η υποβολή της στο ΥΠΕΝ για έγκριση
- Η εκπόνηση μελέτης βυθού 
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7. Αξιοποίηση δικτύου οπτικών ινών 
Έχουμε ήδη λάβει τη μελέτη, από εξειδικευμένο σύμ-
βουλο, για την αξιοποίηση του δικτύου οπτικών ινών. Αξι-
ολογούμε τη μελέτη, αλλά και τις δυνατότητές μας, ώστε 
να καταλήξουμε σε πρόταση στους μετόχους μας.
8. Β’ Φάση Κυκλάδων
Η αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προ-
σφορών τόσο για το έργο της κατασκευής του Υπο-
σταθμού στη Νάξο, όσο και για τις καλωδιακές δια-
συνδέσεις με Πάρο και Μύκονο ολοκληρώθηκε και 
επελέγησαν οι ανάδοχοι.  Στόχος είναι η έναρξη των 
κατασκευαστικών εργασιών τους επόμενους μήνες,  
ώστε να επιτύχουμε την ηλέκτριση στο τέλος του 
2019, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας. 
9. Γ’ Φάση Κυκλάδων
Η Γ’ Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων περιλαμβά-
νει την πόντιση δεύτερου υποβρυχίου καλωδίου μεταξύ 
Λαυρίου και Σύρου. Επιδιώκουμε φέτος να  ολοκληρώ-
σουμε τον διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου της κα-
τασκευής του καλωδίου, ώστε να ξεκινήσει ο ανάδοχος 
την αναλυτική έρευνα βυθού.  Στόχος είναι να ολοκλη-
ρωθεί το έργο το 2020.
10. Target Model-Χρηματιστήριο Ενέργειας
Μεγάλη πρόκληση του 2018 θα είναι και η μετάβα-
ση στο target model, δηλαδή στο νέο μοντέλο λει-
τουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς ενέργειας. 
Ο ΑΔΜΗΕ θα διαδραματίζει φυσικά σημαντικό ρόλο 
και στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, η λειτουργία του 

οποίου συνδέεται με το target model.
11. Εκσυγχρονισμός παγίων
Ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της βέλτιστης 
διαχείρισης των παγίων του ΑΔΜΗΕ, είναι ο εκσυγχρονι-
σμός τους, εκεί όπου καθίσταται αναγκαίο. Καταρτίζουμε 
πρόγραμμα εκσυγχρονισμού παγίων που προβλέπει την 
αντικατάσταση απαρχαιωμένου  εξοπλισμού σε ορίζοντα 
πενταετίας. Στόχος είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας του 
Συστήματος και η πιο αποδοτική συντήρησή του. 
12. Νέα πολιτική υγείας και ασφάλειας στην εργασία
Στο πλαίσιο των δράσεων που εστιάζουν στο ανθρώ-
πινο δυναμικό του ΑΔΜΗΕ εντάσσεται και η νέα πο-
λιτική που καταρτίζουμε στον τομέα της υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία. 
Βασικοί στόχοι της νέας πολιτικής  είναι:
- Η πλήρης συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό 
πλαίσιο – σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο
- Η πρόληψη όλων των ειδών κινδύνων: εργασιακών, μη-
χανικών, ηλεκτρικών, ψυχολογικών
- Η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων με πλήρη 
σεβασμό του ιατρικού απορρήτου 
- Η προστασία των κρίσιμων υποδομών της εταιρείας μας 
Εν κατακλείδι, θα έλεγα ότι μέσα στο 2017 έγιναν 
πολλά, αλλά οι προκλήσεις του 2018 και των επόμε-
νων ετών είναι ακόμα περισσότερες. Η αντιμετώπισή 
τους προϋποθέτει την καλή εκτέλεση της στρατηγικής 
μας στη βάση των προτεραιοτήτων που περιέγραψα, η 
οποία βρίσκεται στα χέρια όλων των εργαζομένων του 
ΑΔΜΗΕ.
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Ο ΑΔΜΗΕ της νέας εποχής, μετά την απόσχιση του από την 
ΔΕΗ, την εξασφάλιση του δημόσιου ελέγχου και την εί-
σοδο του Στρατηγικού Επενδυτή State Grid Corporation of 
China, καλείται να υλοποιήσει έγκαιρα και αξιόπιστα το 
επενδυτικό του πρόγραμμα με πυρήνα τις διασυνδέσεις 
των νησιών: τη Διασύνδεση της Κρήτης μέσω της πρώτης 
Φάσης (Διασύνδεση Πελοπόννησος-Κρήτη) και της δεύ-
τερης Φάσης (Διασύνδεση Αττική-Κρήτη), τις επόμενες 
Φάσεις της Διασύνδεσης των Κυκλάδων (Φάση Β, Γ και Δ) 
και τη Διασύνδεση των Δωδεκανήσων. 
Το 2017 άφησε πίσω του την ολοκλήρωση σημαντι-
κών έργων, όπως αυτό της Α’ Φάσης της Διασύνδε-
σης των Κυκλάδων. Το 2018 προμηνύεται ακόμα πιο 
δραστήριο, με έργα που εστιάζουν στις διασυνδέσεις 
των νησιών και όχι μόνο, τα οποία θα παρουσιαστούν 
στην επόμενη ετήσια συνάντηση, το 2019.
Στη συνέχεια απαριθμούνται οι στόχοι του ΑΔΜΗΕ για το 

2018 που περιλαμβάνουν έναρξη εργασιών σε σημαντι-
κά έργα, καθώς και μελέτες που αφορούν την ασφαλή 
και εύρωστη λειτουργία του συστήματος:
• Έναρξη υλοποίησης Διασύνδεσης Πελοπόννησος-Κρή-
τη (Κρήτη Ι).
• Έναρξη εργασιών Διασύνδεσης Αττική-Κρήτη (Κρήτη ΙΙ).
• Έναρξη υλοποίησης Β΄ Φάσης Διασύνδεσης των Κυ-
κλάδων.
• Έναρξη υλοποίησης της νέας Διασύνδεσης Εύβοια – Άν-
δρος και Άνδρος – Τήνος.
• Έναρξη εργασιών Γ΄ Φάσης Διασύνδεσης των Κυκλάδων.
• Επιτάχυνση υλοποίησης του διαδρόμου Α της επέκτα-
σης του Συστήματος 400 kV προς την Πελοπόννησο.    
• Εκπόνηση μελετών για τη Διασύνδεση των Δωδεκανή-
σων με το Ηπειρωτικό Σύστημα με σκοπό την ένταξη στο 
Προκαταρκτικό Σχέδιο ΔΠΑ 2020-2029.
• Έναρξη εργασιών Δ΄ Φάσης Διασύνδεσης των Κυκλά-

Ο προγραμματισμός των μεγάλων 
έργων του ΑΔΜΗΕ

Σύνοψη της παρουσίασης του Αντιπροέδρου ΔΣ και Γενικού Διευθυντή Τεχνο-
λογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρατηγικής κ. Ιωάννη  Μάργαρη  στην 
πρώτη ετήσια Συνάντηση Στρατηγικής 
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δων.
• Έναρξη υλοποίησης του διαδρόμου Β της επέκτασης 
του Συστήματος 400 kV προς την Πελοπόννησο.
• Έναρξη εργασιών για τη Διασύνδεση της Σκιάθου.
• Εκπόνηση Μελετών Επάρκειας Συστήματος και Κρήτης.
• Ενσωμάτωση Κωδίκων ENTSO-E στο Εθνικό πλαίσιο.
• Εκπόνηση μελετών για την ενίσχυση των υφιστάμενων 
διασυνδέσεων μεταξύ Ελλάδας και πΓΔΜ.
• Εκπόνηση μελετών κόστους-οφέλους για κρίσιμα έργα 
του ΔΠΑ.
• Εκπόνηση μελετών και καθορισμός έργων επίδει-
ξης στο πλαίσιο των Ερευνητικών Προγραμμάτων 
FLEXITRANSTORE, CROSSBOW, EASY RES (H2020 project).
• Ανάπτυξη προτάσεων για νέα Ερευνητικά Προγράμματα .

Έργα Διασύνδεσης Κρήτης

Τα έργα που αφορούν τη διασύνδεση της Κρήτης είναι 
εξαιρετικής σημασίας, καθώς το υψηλό μεταβλητό κό-
στος παραγωγής του νησιού αντανακλάται σε σημαντική 
επιβάρυνση των καταναλωτών για κάλυψη των Υπηρεσι-
ών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Παράλληλα, το νησί παρου-
σιάζει μεγάλο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του φορτίου, ενώ 
έντονο είναι το ενδιαφέρον για περαιτέρω αξιοποίηση 
του πλούσιου τοπικού δυναμικού ΑΠΕ. Τέλος, τα έργα 
διασύνδεσης της Κρήτης δίνουν λύση και στο χρόνιο πρό-
βλημα της χαμηλής αξιοπιστίας τροφοδότησης, ιδιαίτερα 
σε περιπτώσεις βλαβών του συστήματος παραγωγής του 
νησιού.
Η πρώτη διασύνδεση (Κρήτη Ι), με αγωγό εναλλασ-
σόμενου ρεύματος 150 kV, ονομαστικής ικανότη-

τας 2x200ΜVA μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης 
θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2020 και 
έχει προϋπολογισμό 324 εκ. €. Το έργο περιλαμβά-
νει εναέριες γραμμές (αναβάθμιση υφιστάμενων 
και κατασκευή νέων) στην Πελοπόννησο, διπλή 
υποβρύχια καλωδιακή γραμμή και διπλή υπόγεια 
καλωδιακή γραμμή στην Πελοπόννησο και την Κρή-
τη. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των 
σχετικών διακηρύξεων για το έργο (υποθαλάσσι-
α-υπόγεια καλώδια, υποσταθμοί) εντός των επόμε-
νων μηνών και να έχουμε συμβάσεις μέσα στο 2018 
ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες. 
Η δεύτερη διασύνδεση (Κρήτη ΙΙ) περιλαμβάνει διπολικό 
σύνδεσμο HVDC, μεταξύ Κρήτης και Αττικής, ονομαστικής 

ικανότητας 2x500ΜW. Ο ΑΔΜΗΕ έχει δεσμευθεί ότι μπορεί 
να επιταχύνει την υλοποίηση με σκοπό να ολοκληρωθεί 
το έργο εντός του 2022 με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 
της τάξης του 1 δις. €. Ήδη ο ΑΔΜΗΕ έχει επεξεργαστεί και 
ολοκληρώσει τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές του έρ-
γου, έχει ξεκινήσει την αναλυτική έρευνα βυθού και είναι 
έτοιμος να καταθέσει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος προκειμένου να 
λάβει έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 
Τα δύο αυτά έργα αποτελούν σταθμό στην ιστορία όχι 
μόνο του ΑΔΜΗΕ αλλά και του Ελληνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς η τεχνολογική 
υποδομή που απαιτούν, ο προϋπολογισμός τους αλλά 
και κυρίως τα οφέλη για τους καταναλωτές και την ελ-
ληνική κοινωνία θέτουν νέα πρότυπα για το μέλλον της 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα.  
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Έργα Διασύνδεσης Κυκλάδων

Εξίσου μεγάλης σημασίας είναι και το έργο διασύνδεσης 
των Κυκλάδων, η Α’ Φάση του οποίου ολοκληρώθηκε τους 
τελευταίους μήνες μετά από μία υπέρμετρη προσπάθεια 
σε διοικητικό, τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο ώστε να 
υπερβούμε καθυστερήσεις ετών. Το έργο αποσκοπεί στην 
αύξηση της αξιοπιστίας τροφοδότησης των διασυνδεόμε-
νων νησιών, καθώς και στη μείωση του κόστους παραγω-
γής (με την υποκατάσταση του πετρελαίου με άλλες πη-
γές ενέργειας). Μετά την επιτυχημένη διασύνδεση Σύρου, 
Τήνου, Πάρου και Μυκόνου (Φάση Α) ο ΑΔΜΗΕ προχωρά 
άμεσα στην έναρξη υλοποίησης της Β’ Φάσης Κυκλάδων 
καθώς και στην έναρξη υλοποίησης της νέας Διασύνδε-
σης Εύβοια – Άνδρος και Άνδρος – Τήνος. 
Η Β’ Φάση των Κυκλάδων χωρίζεται σε δύο μέρη και 
περιλαμβάνει την κατασκευή νέου Υ/Σ GIS στη Νάξο 
καθώς και την καλωδιακή σύνδεση Νάξος – Πάρος 
και Νάξος – Μύκονος. Οι διαγωνισμοί έχουν ολοκλη-
ρωθεί και ο ΑΔΜΗΕ είναι σε θέση να υπογράψει σύμ-
βαση με τους αναδόχους εντός Ιουλίου-Αυγούστου 
2018. Θα εργαστούμε εντατικά για την ολοκλήρωση 
των έργων Πολιτικού Μηχανικού στους Υ/Σ Πάρου 
και Μυκόνου για την εγκατάσταση των διατάξεων 
σύνδεσης (πυλών και αυτεπαγωγών) των υποβρυ-
χίων καλωδίων. Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος του 2019 με προϋπολογισμό που 
εκτιμάται στα 53 εκ. €. 
Επιπλέον, μέχρι το τέλος του 2019 θα έχει ολοκληρωθεί 
και η εγκατάσταση νέων καλωδίων αυξημένης μεταφο-
ρικής ικανότητας (200 MVA) στις Διασυνδέσεις Εύβοια – 

Άνδρος και Άνδρος – Τήνος, έργο με προϋπολογισμό 19 
εκ. €. Και αυτός ο διαγωνισμός έχει ήδη ολοκληρωθεί και 
ο ΑΔΜΗΕ μπορεί να υπογράψει σύμβαση με τον ανάδοχο 
εντός Ιουλίου 2018. 
Με την ολοκλήρωση των έργων αυτών εξασφαλίζε-
ται διπλή τροφοδότηση για Πάρο, Νάξο και Μύκονο. 
Ως εκ τούτου, οι περιπτώσεις απώλειας καλωδίων 
(Ν-1), κατά τις οποίες ενδέχεται να προκύψει ανά-
γκη λειτουργίας των Αυτόνομων Σταθμών Παρα-
γωγής (ΑΣΠ)  περιορίζονται μόνο στην περίπτωση 
απώλειας του καλωδίου Λαύριο-Σύρος, υπό συν-
θήκες υψηλού φορτίου. Η ενίσχυση δε της υφι-
στάμενης διασύνδεσης με την Εύβοια διασφαλίζει 
διακίνηση ισχύος της τάξης των 170 MW προς τις 
διασυνδεδεμένες Κυκλάδες, μεταφορική ικανότητα 
που εν γένει επαρκεί για να καλύψει την ισχύ ζήτη-
σης των νησιών αυτών, περιορίζοντας περαιτέρω 
την ανάγκη χρήσης των τοπικών ΑΣΠ ακόμα και σε 
συνθήκες Ν-1.
Παράλληλα, ξεκινά η Γ’ Φάση της Διασύνδεσης των Κυ-
κλάδων με την πόντιση και δεύτερου καλωδίου μεταξύ 
Λαυρίου-Σύρου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 
το τέλος του 2020 με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 110 εκ. 
€. Βασικός στόχος του έργου αυτού είναι η εξασφάλιση 
των απαιτούμενων κριτηρίων αξιοπιστίας. Στόχος για το 
2018 είναι η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας 
και η υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο για την κατασκευή 
των καλωδιακών τμημάτων της διασύνδεσης. 
Τα έργα διασύνδεσης των Κυκλάδων συνεχίζονται  
με τη Δ’ Φάση όπου σειρά παίρνουν τα νησιά Σέρι-
φος, Μήλος, Φολέγανδρος και Θήρα με την κατα-
σκευή των αντίστοιχων Υ/Σ GIS και τη διασύνδεσή 
τους με υποβρύχια καλώδια 150 kV σε βρόχο Λαύ-
ριο – Σέριφος – Μήλος – Φολέγανδρος – Θήρα – Νά-
ξος. Εντός του 2018 θα ολοκληρωθεί η σύνταξη των 
τευχών διακήρυξης για την ανάθεση της εκπόνησης 
μελέτης βυθού, θα οριστικοποιηθεί η χωροθέτηση 
των Υ/Σ καθώς και θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες 
πρόσκτησης χώρων. Το έργο προγραμματίζεται να 
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2024 με προϋπο-
λογισμό που αγγίζει τα 386 εκ. €.

-17-
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Έργα Ενίσχυσης Πελοποννήσου

Παράλληλα, προβλέπεται ένα σύνολο έργων στην πε-
ριοχή της Πελοποννήσου, επιταχύνοντας την υλοποίηση 
του διαδρόμου Α της επέκτασης συστήματος 400kV και 
ξεκινώντας εντός του 2018 τα έργα του διαδρόμου Β. Τα 
έργα αυτά είναι υψηλής σημασίας καθώς η Πελοπόννη-
σος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη περιοχή για την ευστάθεια 
τάσεων του Νότιου Συστήματος. Επιπλέον εξασφαλίζεται 
η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση της νέας μονάδας Με-
γαλόπολη V καθώς και των νέων σταθμών ΑΠΕ που προ-
βλέπεται να εγκατασταθούν στην περιοχή. 
Η υλοποίηση του διαδρόμου Α περιλαμβάνει την κατα-
σκευή διπλής γραμμής 400 kV (εναέρια, υπόγεια και 
υποβρύχια τμήματα) για τη σύνδεση του ΚΥΤ Μεγαλό-
πολης με την υφιστάμενη γραμμή Αχελώου – Διστόμου. 
Στόχοι για το 2018 είναι η ολοκλήρωση της διαγωνιστι-
κής διαδικασίας για την ανάθεση των εναερίων, καθώς 
και των υπόγειων και υποβρυχίων καλωδιακών τμημά-
των 400 kV καθώς και η ολοκλήρωση των διαδικασιών 
πρόσκτησης του τερματικού Καστριτσίου. Το έργο αυτό 
πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του 2019 με εκτιμώμενο 
προϋπολογισμό τα 105 εκ. €.
Τα έργα του διαδρόμου Β περιλαμβάνουν την κατα-
σκευή του νέου ΚΥΤ Κορίνθου, της διπλής εναέριας 

γραμμής 400 kV Μεγαλόπολη – Κόρινθος και της δι-
πλής εναέριας γραμμής (αναβάθμιση υφιστάμενης 
γραμμής 150 kV και κατασκευή νέου τμήματος 400 
kV) Κόρινθος – Κουμουνδούρος. Αρχικοί στόχοι για 
το 2018 είναι η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής δι-
αδικασίας για την ανάθεση της εναέριας Γ.Μ. 400 kV 
Μεγαλόπολη – Κόρινθος και του ΚΥΤ Κορίνθου κα-
θώς και η ολοκλήρωση των διαδικασιών περιβαλ-
λοντικής αδειοδότησης για τη Γ.Μ. 400 kV Κόρινθος 
– Αττική. Το έργο αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος του 2024 με εκτιμώμενο προϋπολο-
γισμό τα 118 εκ. €. Ο ΑΔΜΗΕ έχει αιτηθεί να χαρα-
κτηρισθεί και το έργο αυτό ως έργο γενικότερης ση-
μασίας για την οικονομία της χώρας, με σκοπό την 
επιτάχυνση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης που θα 
επιτρέψουν την ολοκλήρωση του πριν από το 2024, 
όπως σήμερα καταγράφεται στο ΔΠΑ του ΑΔΜΗΕ. 

Διασύνδεση Σκιάθου

Η διασύνδεση της Σκιάθου περιλαμβάνει την κατασκευή 
νέου Υ/Σ GIS στο νησί και την σύνδεσή του με τον Υ/Σ Μα-
ντουδίου μέσω διασύνδεσης 150 kV που θα περιλαμβάνει 
εναέρια γραμμή (αναβάθμιση υφιστάμενου τμήματος και 
κατασκευή νέου) στην Εύβοια, υποβρύχια και υπόγεια 
καλωδιακή γραμμή στη Σκιάθο. Το έργο αναμένεται να 
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Νέα εποχή
στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας

Η διπλή διασύνδεση της Κρήτης, μέσω 
Πελοποννήσου και μέσω Αττικής 
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ολοκληρωθεί ως τα μέσα του 2020 με εκτιμώμενο προϋ-
πολογισμό 40 εκ. € και υλοποιείται προκειμένου να αντι-
μετωπιστούν τα σημαντικά προβλήματα ασφάλειας τροφο-
δότησης των Β. Σποράδων και της Ανατολικής Μαγνησίας, 
ιδιαίτερα υπό το πρίσμα του αυξημένου φορτίου τους. Στό-
χοι για το 2018 είναι η ολοκλήρωση της αδειοδοτικής δι-
αδικασίας των επιμέρους έργων καθώς και η έναρξη της 
διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση του έργου (Υ/Σ 
και καλωδιακά τμήματα) όπως επίσης και η ολοκλήρωση 
της προμήθειας του εξοπλισμού των διατάξεων σύνδεσης 
(πυλών, αυτεπαγωγών) στον Υ/Σ Μαντουδίου.

Μελέτες και κώδικες

Πέραν της υλοποίησης νέων έργων για το δίκτυο μετα-
φοράς, σημαντική δραστηριότητα του ΑΔΜΗΕ αποτελούν 
ένα σύνολο μελετών που αφορούν:
• Τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων στο Ηπειρωτικό Σύ-
στημα
• Την επάρκεια Συστήματος και Κρήτης
• Την ενσωμάτωση κωδίκων του ENTSO-e στο εθνικό 
πλαίσιο
• Την ενίσχυση των υφιστάμενων διασυνδέσεων μεταξύ 
Ελλάδας και πΓΔΜ
• Τις μελέτες Κόστους-Οφέλους για κρίσιμα έργα του ΔΠΑ
Μέχρι το τέλος του 2018 πρόκειται να ολοκληρωθούν 
όλες οι απαραίτητες μελέτες για το σχήμα Διασύνδε-
σης των Δωδεκανήσων καθώς και οι απαραίτητες 
ενέργειες για την ένταξη του έργου στο Προκαταρκτι-
κό Σχέδιο ΔΠΑ 2020-2029. Οι μελέτες αυτές θα είναι 
προϊόν της κοινής ομάδας εργασίας ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ 
και επιπλέον θα περιλαμβάνουν τις μελέτες στατικής 
και δυναμικής ασφάλειας, την προκαταρκτική διε-
ρεύνηση χωροθέτησης υποσταθμών και καλωδιακών 
διασυνδέσεων καθώς και την κατάρτιση χρονοδια-
γράμματος και προϋπολογισμού του έργου. 
Επίσης εκπονείται η Μελέτη Επάρκειας για το Διασυν-
δεδεμένο Σύστημα για την περίοδο 2019-2030 καθώς 
επίσης και ειδική Μελέτη Επάρκειας Ισχύος για την Κρή-
τη για την περίοδο 2020-2030, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διακριτές φάσεις υλοποίησης των διασυνδέσεων της με 
το ηπειρωτικό Σύστημα. 
Μέχρι το τέλος του 2018 προγραμματίζεται και η ολοκλή-
ρωση των μελετών για την ενσωμάτωση κωδίκων του 
ENTSO-e στο εθνικό πλαίσιο. Προς το παρόν πραγματο-
ποιείται η επεξεργασία των απαιτήσεων γενικής εφαρμο-
γής των Ευρωπαϊκών Κωδίκων Σύνδεσης στα Ηλεκτρικά 
Δίκτυα του ENTSO-E για τη σύνδεση των γεννητριών, των 

χρηστών του δικτύου και των συνδέσμων μεταφοράς συ-
νεχούς ρεύματος. 
Στον τομέα των διεθνών διασυνδέσεων μελετάται η 
ενίσχυση των υφιστάμενων διασυνδέσεων μεταξύ 
Ελλάδας και πΓΔΜ, εκπονώντας από κοινού μελέτες 
με τον MEPSO. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης 
αυτής θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο εργασιών του 
ENTSO-e και πιο συγκεκριμένα θα αφορούν την ανα-
βάθμιση της γραμμής ΚΥΤ Μελίτης-Bitola. Οι μελέ-
τες αυτές θα ολοκληρωθούν εντός του 2018. 
Τέλος, εκπονούνται μελέτες Κόστους-Οφέλους (CBA) για 
τα σημαντικότερα έργα του ΔΠΑ. Η τελική υποβολή των 
μελετών αυτών για το έργο Κρήτη Ι θα γίνει τον Ιούνιο του 
2018 ενώ η εκπόνηση των μελετών για το έργο Κρήτη ΙΙ 
θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2018. Αντίστοιχες 
μελέτες εκπονούνται και για τη Δ’ Φάση Κυκλάδων.

Έρευνα και Ανάπτυξη

Παράλληλα ο ΑΔΜΗΕ συμμετέχει σε τρία Ερευνητικά 
Προγράμματα (FLEXITRANSTORE, CROSSBOW και EASY 
RES) στα πλαίσια του Horizon2020, συνολικού προϋπο-
λογισμού 900 χιλ. €. Στόχος των έργων αυτών, εκτός από 
την κατάθεση των σχετικών παραδοτέων, είναι ο ορισμός 
και η υλοποίηση έργων επίδειξης στο Ελληνικό Σύστημα 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το προσωπικό του 
ΑΔΜΗΕ θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τα 
βασικά αποτελέσματα των έργων αυτών μέσω ειδικής 
πλατφόρμας που θα σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό. Επι-
πλέον, έχουν κατατεθεί τρείς ακόμα προτάσεις για Ευρω-
παϊκά Ερευνητικά προγράμματα στις οποίες συμμετέχει 
ο ΑΔΜΗΕ ενώ διερευνώνται και δράσεις στο πλαίσιο της 
ερευνητικής συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας.

Συμπέρασμα

Το 2017 ήταν μια σημαντική στιγμή στην ιστορική πορεία 
του ΑΔΜΗΕ. Η εταιρεία έδειξε και κατά τη διάρκεια της χρο-
νιάς αυτής ότι μπορεί να διατηρήσει την ηγεσία στον Τομέα 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για το 2018 και τα επό-
μενα χρόνια είμαστε πεπεισμένοι ως Διοίκηση και Στελέχη 
του ΑΔΜΗΕ ότι θα υλοποιήσουμε τους στόχους μας έγκαι-
ρα, αξιόπιστα και με γνώμονα το όφελος του συνόλου των 
καταναλωτών της χώρας. Τα έργα ανάπτυξης του Συστή-
ματος και οι νέες διασυνδέσεις απαιτούν από όλους μας 
συνέπεια, συνεχή προσπάθεια βελτίωσης διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, ειλικρίνεια απέναντι στην συγκυρία και 
εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας. 
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«Κλειδί» 
για τη λειτουργική αναβάθμιση 
του ΑΔΜΗΕ η ψηφιοποίηση των 
διαδικασιών Του Ιάσονα Ρουσόπουλου,

Αναπληρωτή Γενικού Οικονομικού Διευθυντή ΑΔΜΗΕ και Προέδρου ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών 

Στο άρθρο μου στο προηγούμενο τεύχος του «Ενεργών» 
αναφέρθηκα στην ανάγκη δημιουργίας ενός αντιπαρα-
δείγματος δημόσιας επιχείρησης, που να είναι ισχυρή, 
υπό την έννοια του να έχει την δυνατότητα υλοποίησης 
του σκοπού της, ευέλικτη με την έννοια του να προσαρ-
μόζεται στις συνθήκες και τις εξελίξεις και σύγχρονη, με 
την έννοια του να εφαρμόζει καινοτόμες ιδέες και μηχα-
νισμούς στην λειτουργία της. 
Η εταιρία, έπειτα από μια πενταετία που βρισκόταν  
υπό αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος -με όσα 
προβλήματα επέφερε η κατάσταση αυτή  στην καθη-
μερινή λειτουργία και την δυνατότητα στρατηγικού 
σχεδιασμού- έχει εισέλθει σε μια νέα περίοδο, με 
μια Διοίκηση με ικανό χρονικό ορίζοντα να σχεδιάσει 
και να θέσει τις βάσεις για έναν ισχυρότερο Διαχει-
ριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
Ο ΑΔΜΗΕ, σχηματικά, διπλασιάζεται σε μέγεθος αν ανα-
λογιστούμε τη σημασία και το εύρος των θαλάσσιων δια-

συνδέσεων που υλοποίησε, υλοποιεί και θα υλοποιήσει 
τα επόμενα χρόνια. Διασυνδέσεις που φέρουν ένα ξεκά-
θαρο πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενισχύοντας 
τη διείσδυση των ΑΠΕ,  μειώνουν σημαντικά τις ΥΚΩ και 
θωρακίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας . Η κοι-
νωνική σημασία του έργου που καλείται να υλοποιήσει ο 
ΑΔΜΗΕ  είναι προφανής. 
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Εφοδια-
στικής Αλυσίδας (ΔΔΠΕΑ) διαδραματίζει κεντρικό 
ρόλο στην υποστήριξη των λειτουργιών της εταιρεί-
ας και των υπόλοιπων διευθύνσεων, προς την κα-
τεύθυνση της βελτίωσης των διαδικασιών που θα δι-
ευκολύνουν την επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
της εταιρείας.
Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει η ΔΔΠΕΑ να είναι ικανή να 
ανταπεξέλθει σε έναν αρκετά υψηλότερο όγκο δουλειάς, 
με προκήρυξη πολλαπλάσιων διαγωνισμών απ’ ότι συ-
νέβαινε μέχρι το 2017, συνακόλουθα παρακολούθηση 



-21-

Annual Strategy Meeting | ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ τε
ύχ

ος
 6

Ιούλιος 2018

περισσότερων συμβάσεων και διενέργεια περισσότερων 
επιθεωρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο σημαντική είναι η βα-
θύτερη  κατανόηση της αλλαγής στην φύση της δραστη-
ριότητας του ΑΔΜΗΕ, καθώς η σημασία των «έργων με το 
κλειδί στο χέρι» διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο.
Η έμφαση πλέον μετατοπίζεται στον προσδιορισμό 
των τεχνικών προδιαγραφών, στην ορθή σύνταξη 
τους σε τεύχη, στην νομική θωράκιση της εταιρείας 
μέσω των συμβάσεων, στην έγκαιρη και χωρίς «πα-
ράθυρα» προσφυγών και ενστάσεων αξιολόγηση 
των προσφορών, στην άρτια διασφάλιση ποιότητας 
των υλικών που χρησιμοποιούνται και στην ορθή 
εγκατάστασή τους και στην παρακολούθηση των 
συμβάσεων με τους αναδόχους ώστε να διασφαλι-
στεί το συμφέρον της εταιρείας και η έγκαιρη παρά-
δοση των έργων.
Για να μπορεί να ανταποκριθεί η Διεύθυνση στις νέες 
απαιτήσεις οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι, όλος ο 
ΑΔΜΗΕ - τα νέα έργα, η συντήρηση, η αγορά, η πληρο-
φορική, η Υπηρεσία Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων 
(ΝΡΘ) προς την κατεύθυνση της αύξησης της αποδοτικό-
τητας. Εκεί εστιάζουν οι στρατηγικοί στόχοι για το 2018 .
Πρώτος στόχος και στοίχημα μαζί η Ηλεκτρονική 
Εφοδιαστική Αλυσίδα. 
Το αίτημα της κάθε διεύθυνσης για έργο, υλικό ή υπηρε-
σία οφείλει να γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
που θα δημιουργήσουμε και όχι επιστολής. Το αίτημα, 
εφόσον αφορά υλικό θα διασταυρώνεται αυτόματα με τις 
αποθήκες ώστε να κριθεί αν πρέπει να προχωρήσουμε 
σε προμήθεια ή αν υπάρχει απόθεμα.
Η ΔΔΠΕΑ θα επεξεργάζεται το αίτημα με συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα και ορόσημα, και θα είναι στη διάθεση  
του κάθε ενδιαφερόμενου που επιθυμεί να παρακολουθή-
σει την πρόοδο του αιτήματος. Η τελική πληρωμή του προ-
μηθευτή θα εκκαθαρίζεται μέσα από το σύστημα, καθώς 
όλες οι διαδικασίες οφείλουν να είναι ψηφιακές. Για τον 
σκοπό αυτό, θα συστηθεί  ομάδα εργασίας με αντικείμενο  
την υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 
Επιδίωξη  είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας, η δι-
ευκόλυνση του ελέγχου, η μείωση της γραφειοκρατίας 
και πρωτίστως η επιτάχυνση των επενδύσεων μέσω της 
μείωσης του μέσου χρόνου Προμηθειών.

Δεύτερος στόχος η Τυποποίηση των Εγγράφων των 
Διαγωνισμών. Σε στενή συνεργασία με τη ΝΡΘ, εργαζό-
μαστε για τη δημιουργία Πρότυπων Εγγράφων για Έργα, 
Υπηρεσίες και Υλικά, ώστε να αυτοματοποιηθούν οι διαδι-
κασίες, να περιοριστούν τα πεδία που τροποποιούνται σε 
κάθε νέα  διακήρυξη και συνεπώς τα λάθη, να μειωθεί ο 
μέσος χρόνος σύνταξης και αξιολόγησης μιας διακήρυξης 
αλλά και ο μέσος χρόνος προετοιμασίας των προσφορών 
από τους προμηθευτές, καθώς θα εκπαιδευτούν σε έναν 
συγκεκριμένο τύπο προκήρυξης.
Τρίτος Στόχος, η Σύνταξη και Εφαρμογή νέας ολο-
κληρωμένης Πολιτικής Προμηθειών. Μέσω της πο-
λιτικής – εγχειριδίου προμηθειών, θέλουμε να ορίσουμε 
διαδικασίες, να εφαρμόσουμε όρια και τύπους προμηθει-
ών ανά περίπτωση με στόχο την τυποποίηση της λειτουργί-
ας της Διεύθυνσης. Πρέπει να δουλέψουμε, με εμπειρικά 
στοιχεία, στην κατηγοριοποίηση των προμηθειών, στην κε-
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ντρικοποίηση των κοινών αναγκών ανα γεωγραφικό δια-
μέρισμα ή διεύθυνση ώστε να είμαστε έτοιμοι  να θέσουμε 
σε εφαρμογή τον ετήσιο προγραμματισμό σε μια σειρά από 
προμήθειες. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμούμε ότι θα επιτύ-
χουμε μείωση του δαπανώμενου χρόνου καθώς θα επιτευ-
χθεί διαφάνεια, συγκέντρωση πολλών προμηθειών σε μία, 
ευέλικτο εγκριτικό σύστημα, ομογενοποίηση του τρόπου 
λειτουργίας και μείωση του κόστους ενώ με την σωστή ιε-
ράρχηση προτεραιοτήτων  και προγραμματισμό θα κατανέ-
μεται ορθότερα ο φόρτος εργασίας του προσωπικού.
Ο επόμενος στόχος αφορά στην ψηφιοποίηση της 
διαχείρισης αποθεμάτων, που ουσιαστικά αποτελεί 
το επόμενο βήμα μετά  την υπαγωγή των Αποθηκών 
υπό μία διεύθυνση,  με στόχο τη δημιουργία οικονο-
μιών κλίμακας. Η ηλεκτρονική επιτήρηση κίνησης 
των υλικών και η απογραφή τους σε πραγματικό 
χρόνο μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικής φόρμας 
παρακολούθησης της κίνησης και μεταφοράς των 
Υλικών, αποτελεί προϋπόθεση για την πιο ορθολο-
γική λειτουργία του Τομέα.
Η γνώση σε πραγματικό χρόνο για το ύψος αυτών και η 
ηλεκτρονική διασταύρωση με τα Αιτήματα Προμηθειών 
θα οδηγησουν σε άμεση γνώση του αποθέματος και την 
κατάσταση αυτού, την ασφάλεια και την επάρκειά του. Θα 
μειωθεί έτσι το κόστος διαχείρισης και θα ελαχιστοποιη-
θεί η άσκοπη κίνηση και μεταφορά των υλικών από απο-
θήκη σε αποθήκη, με την παράδοση των υλικών μέσω 
σωστού προγραμματισμού στον τόπο χρησιμοποίησης και 
εγκατάστασης αυτών. 
Επόμενος στόχος, που συνδέεται με τον προηγούμε-
νο, είναι η Μείωση των Αποθεμάτων. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω της εκποίησης παρωχημένου ή απλά μη 
συμβατού υλικού. Παράλληλα θα διαμορφωθεί μια δια-
δικασία εντοπισμού και εκμετάλλευσης των slow moving 

αποθεμάτων, μέσω του διαχωρισμού τους σε στρατηγικά 
και μη, καθώς αυτά επιβαρύνουν τις λογιστικές κατα-
στάσεις της εταιρείας. Επιπλέον, μέσω της μείωσης των 
αποθεμάτων, μειώνεται το κόστος διαχείρισης, η εταιρία 
καρπώνεται τα έσοδα εκποίησης, είμαστε σε θέση να 
έχουμε μια εκτίμηση για την πραγματική εικόνα των απο-
θεμάτων, ενώ μας δίνεται η δυνατότητα συγκεντρωτικών 
προμηθειών σύγχρονου εξοπλισμού. 
Τέλος,  στο ίδιο πνεύμα με την κεντρικοποίηση της 
εποπτείας των αποθηκών, με το νέο οργανόγραμμα 
κεντρικοποιήσαμε την διαχείριση του στόλου της 
εταιρίας. Για να πάμε ένα βήμα παραπέρα, οφείλου-
με να εφαρμόσουμε την Κεντρική Ηλεκτρονική Δια-
χείριση αυτού. Το κύριο μέσο είναι η ψηφιοποίηση 
των διαδικασιών σε όλα τα στάδια. 
Επιπροσθέτως, θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την 
εκποίηση παρωχημένων αυτοκινήτων, για την τοποθέ-
τηση συστήματος ψηφιακού εντοπισμού σεβόμενοι πά-
ντα την προστασία των προσωπικών δεδομένων και θα 
εφαρμόσουμε τις βέλτιστες πρακτικές στην διαχείριση 
και παρακολούθηση του στόλου. Αποτέλεσμα των ενερ-
γειών αυτών θα είναι η άμεση πρόσβαση στην Πληροφο-
ρία, Οικονομίες Κλίμακας και Μείωση Κόστους, με πα-
ράλληλη ικανοποίηση των αιτημάτων μεταφοράς υλικών 
και χρήσης του στόλου. 
Συνειδητά, οι στόχοι που έχουν τεθεί περιστρέφονται 
γύρω από την ανάγκη ψηφιοποίησης των διαδικασιών. 
Οι νέες προκλήσεις το απαιτούν και δεν υπάρχει άλλος 
τρόπος για την μετάβαση στην νέα εποχή του ΑΔΜΗΕ. Χω-
ρίς την πολύτιμη συνδρομή των άλλων Διευθύνσεων, και 
κυρίως της Πληροφορικής και της Υπηρεσίας Νομικών 
και Ρυθμιστικών Θεμάτων, θα είναι πρακτικά αδύνατο να 
τους εφαρμόσουμε, για αυτό ζητάμε την βοήθεια όλων 
σας ώστε να πετύχουμε. 
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Απονομή 
βραβείων σε 

ομάδες έργου
για τα 

σημαντικότερα 
projects του

2017

Κεντρικό στοιχείο της Ετήσιας Συνάντησης Στρατηγικής ήταν η 
απονομή βραβείων για τα κυριότερα projects που ολοκληρώθη-
καν ή ξεκίνησαν εντός του 2017. Οπως τονίστηκε από τα στελέ-
χη της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ, από το καλοκαίρι του περασμένου 
έτους δημιουργήθηκε ο θεσμός των ομάδων έργου με στόχο να 
οργανωθεί καλύτερα η ροή της πληροφορίας του κάθε έργου, 
αλλά και για να ενισχυθεί το πνεύμα συνεργασίας που αποτελεί 
αναντικατάστατο συστατικό της επιτυχίας. Οι σύγχρονες τάσεις 
στην οργάνωση εργασίας υπαγορεύουν τη συγκρότηση ομάδων 
που επιφορτίζονται η καθεμία με την υλοποίηση ενός συγκεκρι-
μένου έργου. Η βράβευση –για πρώτη φορά- ομάδων εργαζομέ-
νων αναδεικνύει αυτή ακριβώς τη νέα προσέγγιση. Γιατί τίποτε 
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς ομαδική δουλειά, πνεύ-
μα συνεργασίας και συμπόρευσης ανάμεσα σε εργαζομένους 
και διοίκηση. 

Horizon 2020
Για πρώτη φορά ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετεί-
χε ο ΑΔΜΗΕ εντάχθηκαν στο Horizon 2020, το μεγάλο πρόγραμ-
μα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Και οι τρεις 
προτάσεις που κατατέθηκαν προς χρηματοδότηση εγκρίθηκαν. 
Ποσοστό επιτυχίας δηλαδή 100%.  Οι τίτλοι των τριών προγραμ-
μάτων είναι Flexitranstore, Crossbow και Easy Res. 
Απώτερος στόχος του Flexitranstore είναι να επιταχύνει την δι-
είσδυση των ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς. Μέσω του Crossbow 
επιδεικνύονται τεχνολογίες που προσφέρουν στους Διαχειριστές 
Συστημάτων Μεταφοράς μεγαλύτερη ευελιξία και σθεναρότητα. 
Τέλος, το Easy Res στοχεύει στην αντιμετώπιση προκλήσεων σε 
αποκεντρωμένη βάση, μέσω ανάπτυξης νέων μεθόδων ελέγχου 
που θα επιτρέπουν στους παραγωγούς να συνεισφέρουν στην 
ευστάθεια του δικτύου.

ISO Μετρήσεων και Χημείου
Η ομάδα βραβεύθηκε για την έκδοση πιστοποιητικού διασφάλι-
σης ποιότητας ISO στον Τομέα Μετρήσεων και Οργάνων και στον 
Υποτομέα Χημείου.
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Α. Αρμένη, Χ. Δικαιάκος, Α. Μπάλτα 

Ε. Γαργαλιώνη, Ν. Καπετάνιος, 
Ν. Σταμούλης 
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Υποδομές Πληροφορικής
Η απονομή του βραβείου στην ομάδα αυτή αφορού-
σε στην αποτελεσματική υποστήριξη και διαχείριση 
των υποδομών πληροφορικής  στις εγκαταστάσεις του 
ΑΔΜΗΕ σε όλη την Ελλάδα.

ΕΣΠΑ
Η  ομάδα εργάστηκε συντονισμένα και αποτελεσματικά 
για την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με το πλαίσιο 
των κανόνων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμ-
μάτων. Εξασφάλισε έτσι την ταχεία και αποτελεσματι-
κή διεκπεραίωση των πολύπλοκων διαδικασιών που 
απαιτούνται για την μέγιστη απορρόφηση εθνικών και 
ευρωπαϊκών  πόρων, στηρίζοντας σημαντικά  τη χρημα-
τοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ.

Αναδιοργάνωση
Το βραβείο απονέμήθηκε για την κατάρτιση του νέου 
οργανογράμματος και των πλαισίων αρμοδιοτήτων των 
διευθύνσεων του ΑΔΜΗΕ σε πολύ στενά χρονικά περιθώ-
ρια.

Αποκατάσταση 
Υποσταθμού Προβατώνα 
Το βραβείο απονεμήθηκε  για την ταχεία  αποκατάστα-
ση βλαβών που προκλήθηκαν από πυρκαγιά στον Υπο-
σταθμό του Προβατώνα, στη βόρεια Ελλάδα.

Κυκλάδες- Φάση Δ’
Η ομάδα βραβεύθηκε  για την ταχύτατη εκπόνηση των 
μελετών μέσα σε λίγους μήνες (από τον Οκτώβριο του 
2017 μέχρι τον Μάρτιο του 2018) για την ένταξη της Δ’ 
Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων στο τελευταίο 
Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την περίοδο 2019-
2028. 

Γ. Ήτζος, Κ. Καμινάρης, Γ. Κρέστος 

Κ. Γκεβρέκης, Δ. Δούμτσης, Θ. Τζέκος, 
Δ. Τσιόγκας

Α. Κατσιλίδη  

Μ. Ευσταθίου, Μ. Τσίλη, Κ. Τσιρέκης,
Χ. Πήτας

Α. Αεράκη, Σ. Αρέθα, Μ. Βενετικίδου, 
Σ. Γεωργιάδης, Ε. Γιαννικάκη, Χ. Κακλέας, 
Κ. Κουτσούκου, Μ. Μανουσογιωργάκη, 
Π. Νίκα, Γ. Παπανδρέου 
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ΥΚΩ
Το βραβείο χορηγήθηκε στην ομάδα για την διεκπεραί-
ωση όλων των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου να 
περάσει η διαχείριση του ειδικού λογαριασμού των Υπη-
ρεσιών Κοινής Ωφέλειας, από τον ΑΔΜΗΕ στον ΔΕΔΔΗΕ.

Κρήτη Ι
Η ομάδα βραβεύθηκε για την ταχεία εκπόνηση μελετών 
για το έργο της  διασύνδεσης Κρήτης- Πελοποννήσου, 
τη λεγόμενη Κρήτη Ι. Οι μελέτες πραγματοποιήθηκαν 
σε αρμονική συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Προμήθειες fast track
Η  ομάδα με ταχύτητα και ευσυνειδησία διεκπεραίωσε 
σε δυο μήνες τη  διακήρυξη 35 αιτήσεων προμήθειας 
υλικού.Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ηταν η άρ-
τια ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασι-
ών, η αποφυγή ενστάσεων και η έγκαιρη σύναψη των 
συμβάσεων για ένα ιδιαίτερα εκτενές εύρος υλικών 
που πρέπει να τοποθετηθούν στα μεγάλα έργα που θα 
υλοποιήσει ο ΑΔΜΗΕ.

Σύστημα Ελέγχου Ενέργειας-EMS
Tο βραβείο απονεμήθηκε για την επιτυχημένη εγκα-
τάσταση του νέου Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας που 
ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2017. Το νέο EMS εγκα-
ταστάθηκε και στα τέσσερα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας 
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 Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας.

Π. Βασιλόπουλος, Γ. Καμπούρογλου, Α. Ματθαίου, 
Β. Μπλάνα, Κ. Πετσίνης, Α. Τρομπούκη, 
Β. Τσουτσάνη 

Χ. Γεωργίου, Μ. Ευσταθίου, Μ. Καρυστιανός, 
Ε. Κονταξή, Β. Νομικός, Μ. Τσίλη, Κ. Τσιρέκης

Ι. Ανδριοπούλου, Μ. Απιδιανάκη, Ι. Δάρα, 
Α. Ζαβιτσάνου, Δ. Λυκογιάννη, Ε. Τζοΐτη

Χ. Βασιλειάδης,  Χ. Βελαώρας, Θ. Γκέτσιος, 
Μ. Κομιανός, Δ. Μπριασούλης, Κ. Πασσάδης,
 Α. Σαμαράς, Γ. Φώτης 
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SOGL 
Αυτό το αρκτικόλεξο αφορά στην προσαρμογή με τις κα-
τευθυντήριες γραμμές της κοινοτικής νομοθεσίας για 
τους Ευρωπαίους Διαχειριστές και συγκεκριμένα στην 
προσαρμογή με τον νέο κανονισμό 1484/2017. Η βρά-
βευση αντανακλά το γεγονός ότι η ομάδα ολοκλήρωσε 
σε σύντομο χρονικό διάστημα τις εργασίες της με καλά 
αποτελέσματα. Ήδη αρκετές από τις προβλέψεις του 
κανονισμού έχουν υλοποιηθεί ή δρομολογηθεί.

ISO Επιθεώρησης Υλικών 
Η ομάδα αυτή βραβεύτηκε για την αναβάθμιση της πι-
στοποίησης επιθεώρησης Υλικών και Εξοπλισμού ISO 
9001/2015.

Διαγωνισμός Καθαριότητας
Η ομάδα βραβεύθηκε για τις επείγουσες προσλήψεις 
έκτακτου προσωπικού 36 ατόμων για κάλυψη αναγκών 
καθαριότητας με διαδικασίες ΑΣΕΠ.  Πέρα από το οικο-
νομικό όφελος για την εταιρεία που αποδείχθηκε μετά 
από τη σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, υπάρχει και 
κοινωνικό όφελος καθώς οι εργαζόμενοι έχουν πλήρη 
εργασιακά δικαιώματα.  

Κυκλάδες Α’ Φάση
Το βραβείο αφορά στην εντατικοποίηση της κατασκευής 
και ολοκλήρωση της Α’ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυ-
κλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα, ένα κομβικό έργο 
για την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας και το πρώτο που ολοκληρώνει 
ο νέος ΑΔΜΗΕ

Ε. Γεωργάτσου, Γ. Ευαγγελίδης, 
Μ. Καρυστιανός, Α. Νέρης 

A. Καλογερά, Σ. Κατεμλιάδης,  Δ. Ντάρδας, 
Π. Φωτόπουλος 

Α. Θεολογίτη, Β. Μπενέτου, Κ. Μπλάνη, 
Β. Ρουσσάκη 

Α. Αναστασόπουλος, Α. Αραβανή, Ι. Αραβανής, 
Ν. Βερλέκης, Α. Γερογιάννη, Ε. Γιαννικάκη, 
Α. Γιώτης, Α. Δεληγιάννη, Μ. Ευσταθίου, 
Μ. Θυμιανίδου, Μ. Καρυστιανός, Σ. Κατεμλιάδης, Δ. 
Κωσταντινίδης, Χ. Μαρίνος, Α. Μελισσάρης, 
Μ. Μώκου, Κ. Νικολόπουλος, Λ. Πιπέρης, 
Γ. Σκούρτη, Δ. Σωτηρίου, Μ. Τζανιδάκης, Γ. Τσορβά, 
Ε. Φακίνος, Α. Φικιώρη, Μ. Χατζηπάνος   
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1. Εισαγωγή
Στη διάρκεια της τελευταίας 20ετίας εκτελείται ένας 
μετασχηματισμός στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο με δύο κύριους στόχους:
• την αύξηση τόσο του μεριδίου των ΑΠΕ στην ηλεκτρο-
παραγωγή, όσο και της ενεργειακής αποδοτικότητας, με 
στόχο την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής και την αύ-
ξηση του μεριδίου των εγχώριων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό ισοζύγιο
• την ενοποίηση και ολοκλήρωση των αγορών ηλεκτρι-
κής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο 
Οι ως άνω δύο κύριοι πυλώνες πολιτικής οδηγούνται από 
Κανονισμούς (Regulations) της Ε.Ε. και αποτελούν μα-
κροπρόθεσμες ευσταθείς πολιτικές.

H διαδικασία ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρισμού οδηγείται από τους Κανονισμούς (ΕΕ) 
2015/1222, (ΕΕ) 2016/1719, (ΕΕ) 2017/2195 και (ΕΕ) 
2017/1485. Στο ίδιο ρυθμιστικό πλαίσιο εναρμονίζονται 
σταδιακά και χώρες εκτός Ε.Ε. (και ιδιαίτερα αυτές των 
Δυτ. Βαλκανίων). Είναι φανερό ότι κύριο λόγο για τη δη-
μιουργία μιας ενιαίας Πανευρωπαϊκής Αγοράς και προα-
παιτούμενο είναι η ανάπτυξη διασυνδέσεων μεταξύ των 
Ευρωπαϊκών χωρών. Για το λόγο αυτό η Ε.Ε. έχει θέσει 

στόχους όσον αφορά τη «διασυνδεσιμότητα» μεταξύ των 
χωρών.
Στο Σχ.1 φαίνεται το Επίπεδα διασυνδεσιμότητας στην Ευ-
ρώπη για το 2014, καθώς και πρόβλεψη για το 2020 (με 
βάση τα εθνικά και το πανευρωπαϊκό 10-ετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων).
Οι δύο βασικοί πυλώνες της Ευρωπαϊκής πολιτικής για 
την ηλεκτρική ενέργεια είναι η αύξηση του μεριδίου των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει αποδει-
χτεί ότι η επιλογή αυτή είναι μία ευσταθής πολιτική για 
πάνω από είκοσι χρόνια. Η αύξηση της εγκατεστημένης 
ισχύος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η αύξηση 
της αποδοτικότητας, σε συνδυασμό με την πτώση των τι-
μών φυσικού αερίου έχουν επιφέρει μεγάλη αλλαγή στο 
ενεργειακό μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης την τελευταία δεκαετία. Παράλ-
ληλα, η επιδίωξη ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων λειτουργίας των 
αγορών και της ενίσχυσης των εσωτερικών και εξωτερι-
κών διασυνδέσεων των κρατών μελών, έχει οδηγήσει σε 
αύξηση του ανταγωνισμού και μακροπρόθεσμα σε πτώ-
ση των τιμών χονδρεμπορικής των αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Η αγορά εξισορρόπησης 
στο πλαίσιο του Μοντέλου 
Στόχου

Εικόνα 1: Επίπεδα διασυν-
δεσιμότητας στην Ευρώπη 
(2014 και προβλέψεις για το 
2020 βάσει εκτιμήσεων του 
ENTSO-E)

των Γιάννη Καμπούρη, Γενικού Διευθυντή Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς
και Ηρακλή Σκοτεινού, Διευθυντή Διαχείρισης Αγοράς 
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Οι κοινοί κανόνες ρυθμίζουν θέματα τα οποία αφορούν 
τόσο την λειτουργία του Συστήματος, όσο και την αγορά. 
Ενδεικτικά αναφέρονται, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1222 
σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών 
για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση 
της συμφόρησης (CACM), ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1719 
σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για 
τη μελλοντική κατανομή δυναμικότητας (FCA), ο Κανονι-
σμός (ΕΕ) 2017/2195 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυ-
ντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (EBGL), καθώς και ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1485 
σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για 
τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας (SOGL). Οι ως άνω Κανονισμοί αναδεικνύουν 
τη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην αγορά και τη 
λειτουργία του συστήματος στην νέα εποχή της ενοποιη-
μένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Εφαρμογή του Μοντέλου Στόχου 
στην Ελληνική Αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας
Η ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας συ-
νιστά, βάσει του Ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, 
νομική υποχρέωση των κρατών μελών. Συγκεκριμέ-
να, στον Κανονισμό (ΕΚ) 714/2009 τίθεται στόχος 
για «σύζευξη» (coupling) των αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας, το οποίο αποτελεί νομική υποχρέωση 
των κρατών-μελών. Προκειμένου ο στόχος αυ-
τός να επιτευχθεί, προαπαιτούμενο είναι η χρήση 
ενός κοινού μοντέλου λειτουργίας των αγορών σε 
κάθε χώρα. Η ΕΕ έχει αναπτύξει τέτοιο μοντέλο, το 
οποίο είναι γνωστό ως «Μοντέλο Στόχος» («Target 
Model») και ήδη στην Ευρώπη έχει επιτευχθεί η 
σύζευξη των διαφόρων περιοχών (regions), όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 2. 
Το «Μοντέλο Στόχος» παρέχει τις βασικές αρχές τις οποί-
ες πρέπει να υιοθετήσουν τα κράτη μέλη προκειμένου 
να επιτευχθεί ο Ευρωπαϊκός στόχος και η υλοποίησή του 
βασίζεται στη δημιουργία τεσσάρων επιμέρους διακρι-
τών αγορών για τη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας: 
• την αγορά μελλοντικής παράδοσης ενέργειας, 
• την αγορά επόμενης ημέρας, 
• την ενδοημερήσια αγορά και 
• την αγορά εξισορρόπησης.
Στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, σήμερα 
εφαρμόζεται ένα μοντέλο «υποχρεωτικής κοινοπραξί-
ας» (mandatory pool) των παραγωγών και λειτουργεί 

μόνο αγορά «επόμενης ημέρας» (Day-Ahead), καθώς 
η αγορά μελλοντικής παράδοσης εφαρμόζεται μερικώς 
μόνο μέσω δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων 
με φυσική παράδοση (NOME), ενώ το κόστος εξισορρό-
πησης του Συστήματος αποτυπώνεται οικονομικά μόνο 
εκ των υστέρων, στην αγορά αποκλίσεων. Στο πλαίσιο 
εναρμόνισης της Ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας με το Target Model, τα τελευταία 
έτη έχουν γίνει συνεχείς νομοθετικές και ρυθμιστικές πα-
ρεμβάσεις, προκειμένου να αποτυπωθούν οι ρόλοι και οι 
αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και για 
να καθοριστούν οι αντίστοιχες αγορές και να δρομολογη-
θεί η πορεία υλοποίησής τους.
Μία κομβική αλλαγή στην Ελληνική χονδρεμπορική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί η ίδρυση του 
Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ ΑΕ), ενός 
φορέα στον οποίο θα συμμετέχουν εταιρείες υπό Δη-
μόσιο έλεγχο με ποσοστό 49% (ΑΔΜΗΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕ-
ΣΦΑ) και αντίστοιχα εταιρείες του Ιδιωτικού Τομέα 
με ποσοστό 51%. (Χρηματιστήριο Αθηνών-ATHEX, 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυ-
ξης-EBRD, Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου-ΧΑΚ). 
Αρμοδιότητα του νεοσύστατου φορέα είναι η οργάνωση 
και λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς προθεσμια-
κών προϊόντων, της αγοράς Eπόμενης ημέρας και της εν-
δοημερήσιας αγοράς (Intraday). Παράλληλα με το ΕΧΕ 
συστήνεται «Οίκος Εκκαθάρισης» (Clearing House), ως 
100% θυγατρική του ΕΧΕ, με σκοπό τη διενέργεια εκκα-

-28-

Εικόνα 2: Περιοχές σύζευξης αγορών
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Εικόνα 3: Σχηματική αναπαράσταση χρονισμού των επιμέρους 
αγορών

Εικόνα 4: Χρονική ακολουθία αγορών βάσει του Μοντέλου 
Στόχου

1. Εντός ζώνης προκαθορισμένης ορίων ± 200 mHz γύρω από την ονομαστική συχνότητα των 50Hz

θαρίσεων, διακανονισμών και την κάλυψη του χρηματο-

οικονομικού κινδύνου των ανωτέρω αγορών. 
Στη χονδρεμπορική αγορά προθεσμιακών προϊόντων θα 
διαπραγματεύονται μελλοντικά προϊόντα ηλεκτρικής 
ενέργειας με φυσική παράδοση, αλλά και αποκλειστικά 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Στην αγορά Επόμενης ημέ-
ρας διαπραγματεύεται ο κύριος όγκος της ηλεκτρικής 
ενέργειας που θα αγοραστεί και θα πωληθεί κατά την 
επόμενη ημέρα φυσικής παράδοσης, ενώ η ενδοημε-
ρήσια αγορά δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα 
διόρθωσης της θέσης που κατέχουν από την αγορά Επό-
μενης ημέρας ανάλογα με τις επικαιροποιημένες εκτιμή-
σεις τους για την ημέρα φυσικής παράδοσης.
Επομένως, οι αγορές που θα διαχειρίζεται το ΕΧΕ 
αποτελούν πρακτικά αγορές μελλοντικής εκπλήρω-
σης, καθώς οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται 
σε αυτές αφορούν παράδοση ενέργειας στο μέλλον. 
Σε αντίθεση με τις ανωτέρω αγορές, η αγορά εξισορ-
ρόπησης αντιμετωπίζει τις συναλλαγές που πραγμα-
τοποιούνται σε (ή σχεδόν σε) πραγματικό χρόνο για 
τη διατήρηση του ισοζυγίου ζήτησης και παραγω-
γής. Επιπρόσθετα, η αγορά εξισορρόπησης πρέπει 
να εξασφαλίζει επαρκή οικονομικά κίνητρα στους 
συμμετέχοντες προκειμένου να υπάρχουν επαρκείς 
διαθέσιμοι πόροι στο Σύστημα για τη διατήρηση της 
ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του. 
Για τον λόγο αυτό, η λειτουργία της αγοράς εξισορρό-
πησης αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα για την εύ-
ρυθμη λειτουργία του Συστήματος και έχει ανατεθεί 
αποκλειστικά στον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφο-
ράς. Είναι μία ιδιαίτερα πολύπλοκη και τεχνική αγορά 
που αποτελεί ουσιαστικά το συνδετικό κρίκο ανάμεσα 
στη λειτουργία και την αγορά, ενοποιώντας διαδικασί-
ες, καθώς καλείται να ενσωματώσει μηχανισμούς και 
διαδικασίες που σχετίζονται και είναι κρίσιμες για την 
ασφάλεια του Συστήματος.

3. Η αγορά εξισορρόπησης (Balancing 
Market)
Στον όρο «εξισορρόπηση» σε ένα Σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας περικλείονται όλες οι απαραίτητες διαδικασί-
ες για τη συνεχή προσαρμογή της συνολικής παραγωγής 
στο συνολικό φορτίο με στόχο τη διατήρηση «σταθερής»1 
συχνότητας στο Σύστημα. Η διαδικασία εξισορρόπησης 
αποτελεί την κρισιμότερη «επικουρική» υπηρεσία για τη 
διατήρηση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας. 
Αν και η δομή και λειτουργία αγορών που σχετίζονται με 
άλλες επικουρικές υπηρεσίες δεν έχουν ακόμα αποσα-
φηνιστεί και είναι υπό σχεδιασμό και διαπραγμάτευση σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο, η αγορά «εξισορρόπησης» έχει ήδη 
ενταχθεί στο σχεδιασμό του target model λόγω της κρι-
σιμότητάς της για την ασφάλεια του Συστήματος και την 
ομαλή λειτουργία των άλλων αγορών ενέργειας. 
Η αγορά εξισορρόπησης στην Ελλάδα βασίζεται 
στην αρχή του κεντρικού προγραμματισμού και κατα-
νομής ανά μονάδα (unit based/central dispatching 
model): Ο Διαχειριστής του Συστήματος με βάση 
τις προσφορές (οι οποίες δίνονται ανά μονάδα πα-
ραγωγής) επιλέγει με βάση ένα αλγόριθμο βελ-
τιστοποίησης τις οικονομικότερες προσφορές και 
εκδίδει αντίστοιχες εντολές προς κάθε μία μονάδα 
παραγωγής που έχει επιλεγεί για την παροχή κάθε 
υπηρεσίας. 
Συγκεκριμένα, σε πρώτο στάδιο εξασφαλίζεται ότι στο 
Σύστημα υπάρχει επαρκής διαθέσιμη ισχύς για παροχή 
υπηρεσιών εξισορρόπησης σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
του Διαχειριστή και στη συνέχεια, όταν αυτό απαιτείται, 
εκδίδονται οι απαιτούμενες εντολές προς τις οντότητες 
που παρέχουν υπηρεσίες εξισορρόπησης. Aυτές υπο-
βάλλουν προσφορές στην αγορά ανά μονάδα, ανά ζώνη 
φορτίου και ανά σύνορο διασύνδεσης. Το μοντέλο αυτό 
χρησιμοποιείται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, αποτελεί 
φυσική συνέχεια του σημερινού μοντέλου κατανομής 
που εφαρμόζεται στη χώρα μας και έχει αποδείξει ότι δι-
ασφαλίζει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την ασφάλεια 
του Συστήματος.



εν
ερ

γώ
ν

Νέα εποχή
στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας

-30-

Η υλοποίηση της αγοράς εξισορρόπησης θα πραγματο-
ποιηθεί μέσω τριών επιμέρους αγορών: 
• της Αγοράς Ισχύος Εξισορρόπησης
•  της Αγοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης και 
• της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων 
Η Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης έχει ως σκοπό την 
εξασφάλιση επαρκών πόρων εξισορρόπησης πριν 
από τον πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με τις απαιτή-
σεις του Συστήματος για ασφαλή λειτουργία. 
Η Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης, αποτελεί πρα-
κτικά την αγορά πραγματικού χρόνου, στην οποία 
πραγματοποιείται ενεργοποίηση προϊόντων ενέργει-
ας εξισορρόπησης βάσει τιμών προσφορών και βά-
σει των αναγκών του Συστήματος. 
Τέλος, η Εκκαθάριση Αποκλίσεων αποσκοπεί στον 
επιμερισμό του κόστους σε όλες τις οντότητες που 
προκάλεσαν αποκλίσεις σε πραγματικό χρόνο σε 
σχέση με τα τελευταία δηλωθέντα προγράμματα των 
υπόλοιπων αγορών.
Στο πλαίσιο της Αγοράς Ισχύος Εξισορρόπησης, ο Διαχει-
ριστής του Συστήματος προσδιορίζει το ύψος των απαι-
τούμενων εφεδρειών για κάθε προϊόν ισχύος εξισορρό-
πησης που εκτιμά ότι είναι απαραίτητο για κάθε περίοδο 
κατανομής και οι συμμετέχοντες υποβάλλουν προσφο-
ρές για τα προϊόντα αυτά, εφόσον δύνανται τεχνικά να τα 
παρέχουν. Η συμμετοχή στην Αγορά Ισχύος Εξισορρόπη-
σης πραγματοποιείται πριν από τον πραγματικό χρόνο. 
Στον σχεδιασμό της αγοράς, έχουν προδιαγραφεί τρία βα-
σικά προϊόντα ισχύος εξισορρόπησης:
1. Η ανοδική και καθοδική Εφεδρεία Συγκράτησης Συχνό-
τητας (Frequency Containment Reserve, FCR) 
2. H ανοδική και καθοδική χειροκίνητη (μη αυτόμα-
τη) Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας (manual 
Frequency Restoration Reserve – mFRR)
3. H ανοδική και καθοδική αυτόματη Εφεδρεία Αποκατά-
στασης Συχνότητας (automatic Frequency Restoration 
Reserve – aFRR). 
Η αποζημίωση των συμμετεχόντων για την ποσότητα 
ισχύος εξισορρόπησης που τους αντιστοιχεί από την επί-
λυση της αγοράς πραγματοποιείται βάσει της τιμής προ-
σφοράς (pay-as-bid) ανά μισάωρο και οι συμμετέχοντες 

είναι υποχρεωμένοι να δεσμεύσουν την αντίστοιχη ισχύ 
προκειμένου να διατηρείται ασφαλές περιθώριο για την 
εξισορρόπηση του Συστήματος σε πραγματικό χρόνο.

Η περίοδος κατανομής και εκκαθάρισης της αγοράς εξι-
σορρόπησης είναι 15 λεπτά, συγκριτικά με το υφιστάμενο 
σχήμα της εκκαθάρισης αποκλίσεων που είναι μία ώρα.
Στο πλαίσιο της Αγοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης, 
όλες οι οντότητες που δύνανται να παρέχουν υπη-
ρεσίες εξισορρόπησης είναι υποχρεωμένες να υπο-
βάλλουν προσφορές στην αγορά για τα αναγκαία 
προϊόντα ενέργειας εξισορρόπησης το ύψος των 
οποίων έχει προσδιορίσει ο Διαχειριστής του Συστή-
ματος. 
Στο σχεδιασμό της αγοράς έχουν προβλεφθεί προϊόντα 
ανοδικής και καθοδικής Ενέργειας χειροκίνητης Εφε-
δρείας Αποκατάστασης Συχνότητας και προϊόντα ανοδι-
κής και καθοδικής αυτόματης Εφεδρείας Αποκατάστασης 
Συχνότητας. Λίγο πριν τον πραγματικό χρόνο, ο διαχει-
ριστής εκτιμά, βάσει της κατάστασης του Συστήματος, 
εάν απαιτείται ενεργοποίηση ανοδικής ή καθοδικής χει-
ροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας και 
στη συνέχεια εκδίδει τις αντίστοιχες εντολές βάσει των 
οικονομικότερων προσφορών. Σε πραγματικό χρόνο, οι 
οντότητες που δύνανται να παρέχουν αυτόματη Εφεδρεία 
Αποκατάστασης Συχνότητας λαμβάνουν αυτόματες εντο-
λές για ενεργοποίηση των οικονομικότερων προσφορών 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ισορροπία του Συστή-
ματος, υπό τον περιορισμό της τήρησης της ασφαλούς 
λειτουργίας του Συστήματος. Αποτελεί διαδικασία αντί-
στοιχη με τον Αυτόματο Έλεγχο Παραγωγής (Automatic 
Generation Control, AGC). Η αποζημίωση της ενέργειας 
πραγματοποιείται σε οριακή τιμή (marginal price) ανά 
προϊόν ενέργειας εξισορρόπησης, πλην των περιπτώσε-Εικόνα 5: Χρονική διαδοχή επιμέρους Αγορών Εξισορρόπησης

Εικόνα 6: Σχηματικό διάγραμμα ενεργοποίησης αυτόματων 
και χειροκίνητων εφεδρειών
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ων ανακατανομής, οπότε και πραγματοποιείται σε τιμή 
προσφοράς και πραγματοποιείται σε δεκαπεντάλεπτη 
περίοδο.
Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων πραγματοποιείται μετά τον 
πραγματικό χρόνο και αποσκοπεί στην αποζημίωση ή 
χρέωση της ενέργειας που προκύπτει από τυχόν αποκλί-
σεις των συμμετεχόντων στην αγορά Εξισορρόπησης από 
το τελευταίο πρόγραμμα της αγοράς ή/και τις εντολές 
κατανομής. Κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης λαμβάνεται 
υπόψη η κατάσταση του Συστήματος καθώς και οι τιμές 
των προσφορών που ενεργοποιήθηκαν για την εξισορρό-
πηση του Συστήματος και για κάθε δεκαπεντάλεπτη περί-
οδο εκκαθάρισης.
Πυρήνα της Αγοράς Εξισορρόπησης αποτελεί η Δι-
αδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ) 
(Integrated Scheduling Programming – ISP), η 
οποία είναι μία διαδικασία που εκτελεί ο Διαχειρι-
στής του Συστήματος προκειμένου να διαμορφώσει 
το πρόγραμμα κατανομής των μονάδων και να κατα-
νείμει την ισχύ εξισορρόπησης στις οντότητες που 
την παρέχουν. Η ΔΕΠ εκτελείται προγραμματισμένα 
τρεις φορές: μία φορά αμέσως μετά την επίλυση 
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και δύο ακόμα φο-
ρές μετά την επίλυση κάθε μίας από τις δύο ενδοη-
μερήσιες δημοπρασίες που πραγματοποιούνται στα 
πλαίσια της Ενδοημερήσιας αγοράς. Επίσης, δύναται 
να εκτελεστεί κατά απαίτηση, όποτε ο Διαχειριστής 
κρίνει ότι προκύπτουν σημαντικές αλλαγές κατά τη 
λειτουργία του Συστήματος (π.χ. σημαντικές βλάβες 
όπως απώλεια μονάδας παραγωγής, απώλεια δια-
σύνδεσης, αστοχίες προβλέψεων κ.α.). 
Η επίλυση της ΔΕΠ πραγματοποιείται για ημίωρες περι-
όδους κατανομής. Τα αποτελέσματα των επιλύσεων της 
ΔΕΠ είναι μη δεσμευτικά για την πρώτη εκτέλεσή της, 
δεσμευτικά για τις πρώτες εικοσιτέσσερις περιόδους 
κατανομής της ημέρας κατανομής για την επίλυση μετά 
την πρώτη ενδοημερήσια δημοπρασία και δεσμευτικά 
για τις τελευταίες εικοσιτέσσερις περιόδους κατανομής 
της ημέρας κατανομής για την επίλυση μετά τη δεύτερη 
ενδοημερήσια δημοπρασία. Οι συμμετέχοντες, πριν την 
επίλυση της πρώτης ΔΕΠ, υποβάλλουν προσφορές τόσο 
για την ισχύ εξισορρόπησης, όσο και για την ενέργεια 
εξισορρόπησης, για κάθε ημίωρη περίοδο κατανομής. 
Οι ποσότητες ισχύος εξισορρόπησης που απονέμονται σε 
κάθε συμμετέχοντα ως ανωτέρω κατά τις επόμενες δύο 
προγραμματισμένες επιλύσεις της ΔΕΠ δεσμεύονται και 
αποζημιώνονται στα πλαίσια της Αγοράς Ισχύος Εξισορ-
ρόπησης, ανεξάρτητα με το εάν στον πραγματικό χρόνο οι 
οντότητες παρέχουν ή όχι ενέργεια εξισορρόπησης. 

Για την επίλυση της Αγοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης, 
ο Διαχειριστής μετατρέπει τις ημίωρες προσφορές ενέρ-
γειας των συμμετεχόντων σε δεκαπεντάλεπτες προσφο-
ρές, ενώ οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν μόνο 
βελτιωμένες προσφορές συγκριτικά με τις προσφορές 
που υπέβαλαν στην πρώτη ΔΕΠ, δηλαδή προσφορές με 
χαμηλότερη τιμή στην περίπτωση μονάδων παραγωγής ή 
προσφορές με υψηλότερη τιμή στην περίπτωση φορτίου. 
Οι τελευταίες διαθέσιμες δεκαπεντάλεπτες προσφορές 
ενέργειας που λαμβάνονται συμμετέχουν στην αγορά 
ενέργειας εξισορρόπησης πραγματικού χρόνου, όπως 
αναφέρθηκε ανωτέρω. Σε αυτό το σημείο πρέπει να το-
νιστεί ότι κατά τον σχεδιασμό της Αγοράς Εξισορρόπησης 
έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι δυνητικές πηγές παροχής 
ενέργειας εξισορρόπησης, δηλαδή συμβατικές μονάδες, 
μονάδες από ΑΠΕ, αλλά και φορτίο, στην περίπτωση των 
Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης, οι οποίες δύνανται 
να παρέχουν τα προϊόντα ισχύος και ενέργειας εξισορρό-
πησης, μετά από τη διενέργεια σχετικών δοκιμών προε-
πιλογής. 
Τέλος, η Εκκαθάριση Αποκλίσεων πραγματοποιείται όταν 
τα απαιτούμενα μετρητικά δεδομένα είναι διαθέσιμα, 
ολοκληρώνοντας τον κύκλο διαδικασιών της Αγοράς Εξι-
σορρόπησης. 
Όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη λειτουργία 
και την επίλυση της Αγοράς Εξισορρόπησης θα πραγ-
ματοποιούνται από τον ΑΔΜΗΕ, ενώ ο διακανονισμός 
των συναλλαγών και η κάλυψη του χρηματοοικονο-
μικού κινδύνου της αγοράς θα πραγματοποιείται από 
τον «Οίκο Εκκαθάρισης» του ΕΧΕ.

4. Υλοποίηση
Ο ΑΔΜΗΕ έχει αναθέσει και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη 
δύο μεγάλα έργα: 
• το Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς Εξισορρόπησης
• το Λογισμικό Υπολογισμού, Επεξεργασίας και Πιστοποί-
ησης Μετρήσεων στην Αγορά Εξισορρόπησης.
Επίσης αναμένεται άμεσα η προκήρυξη, ανάθεση και 
υλοποίησης Πλατφόρμας Δήλωσης Χρήσης Εμπορικών 
Προγραμμάτων.
Τα τρία αυτά έργα έχουν σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρό-
πο ώστε να επιτρέψουν την ολοκλήρωση των βασι-
κών στοιχείων της Αγοράς Εξισορρόπησης μέχρι την 
1η Απριλίου του 2019, ημερομηνία κατά την οποία 
εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί η σύζευξη της Ελ-
ληνικής Αγοράς με την Ιταλική Αγορά, μέσω του υπο-
βρυχίου καλωδίου που συνδέει τις δύο χώρες. 
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Επιπρόσθετα, ο ΑΔΜΗΕ, σε συνεργασία με τον Βούλγαρο Διαχει-
ριστή Συστήματος (ESO-EAD), καθώς και με τις Ρυθμιστικές Αρχές 
και τους Λειτουργούς Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ελλάδας και 
Βουλγαρίας, συμμετέχει στην προσπάθεια παράλληλης σύζευξης 
εντός του 2019 των Αγορών ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας και 
Βουλγαρίας, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο τον βρόχο των Ευ-
ρωπαϊκών συζευγμένων αγορών, ικανοποιώντας τον Ευρωπαϊκό 
στόχο σύζευξης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και συνεισφέ-
ροντας στη δημιουργία μίας κοινής Ευρωπαϊκής Αγοράς. Αντίστοιχη 
προσπάθεια έχει εκκινήσει μεταξύ Διαχειριστών, Λειτουργών Αγο-
ρών και Ρυθμιστικών Αρχών και μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας στα 
πλαίσια της ομάδας Italian Borders Working Table του ENTSO-E.
Η υλοποίηση της αγοράς εξισορρόπησης απαιτεί μια σειρά 
ενεργειών από μέρους των Ευρωπαίων Διαχειριστών:
• Σχεδιασμός των κανόνων των επιμέρους αγορών και υλο-
ποίηση αντίστοιχων εργαλείων λογισμικού, για την υλοποίηση 
των κανόνων των αγορών και της εκκαθάρισής τους.
• Εκσυγχρονισμό και ενδεχόμενες επεμβάσεις στα ΚΕΕ (ειδι-
κότερα το EMS) όπου απαιτείται.
• Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και πλατφορμών 
για επικοινωνία με τρίτους (συμμετέχοντες, ΕΧΕ κτλ.)

5. Επίλογος
Η ανάπτυξη της αγοράς εξισορρόπησης είναι το κρισιμότερο προα-
παιτούμενο για τη λειτουργία του νέου Πανευρωπαϊκού μοντέλου 
αγοράς (target model) στη χώρα μας ώστε να είναι δυνατή η σύζευ-
ξη της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις αγορές των 
γειτονικών χωρών.
Αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου μετασχηματισμού το οποίο 
περιλαμβάνει τη λειτουργία τριών διακριτών αγορών ενέργει-
ας, οι οποίες υλοποιούνται σε διαφορετικές χρονικές κλίμα-
κες διαδοχικά. Αυτές οι αγορές ενέργειας θα διαχειρίζονται 
από το νεοσυσταθέν ΕΧΕ ενώ η αγορά εξισορρόπησης θα δια-
χειρίζεται από τον ΑΔΜΗΕ.
Ο ΑΔΜΗΕ έχει δρομολογήσει τις απαραίτητες διαδικασίες και ανα-
πτύσσει τις απαιτούμενες υποδομές (S/W, H/W, IT, κτλ.) ώστε να 
είναι δυνατή η έναρξη λειτουργίας της αγοράς εξισορρόπησης τον 
Απρίλιο 2019.
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Εισαγωγή

Η απελευθέρωση και δημιουργία μιας ενιαίας ανταγω-
νιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτέλεσε έναν 
από τους βασικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο πλαίσιο των ευρύτερων αλλαγών στον τομέα της 
ενέργειας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Η 
δημιουργία της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, την 
αποδοτικότερη παραγωγή, μεταφορά και διανομή της 
ηλεκτρικής ενέργειας, την ενίσχυση της ασφάλειας 
εφοδιασμού και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
της Ευρωπαϊκής οικονομίας σε συνδυασμό με την προ-
στασία του περιβάλλοντος.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Οδηγία 96/92/ΕΚ σχετικά με 
τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλε-
κτρικής ενέργειας αποτέλεσε το βασικό νομοθετικό 
πλαίσιο που εισήγαγε τη διαδικασία απελευθέρωσης 
των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας των κρατών-μελών 
και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την πορεία προς 
την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. Οι εξελίξεις στις επιμέρους αγορές ηλε-
κτρικής ενέργειας των κρατών-μελών οδήγησαν στην 
έκδοση της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ (δεύτερη δέσμη μέ-
τρων), ενώ η τρίτη δέσμη μέτρων για την απελευθέρω-
ση της αγοράς, η γνωστή ως τρίτη ενεργειακή δέσμη, 
περιλαμβάνει την Κοινοτική Οδηγία 2009/72/ΕΚ για 
την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία ενσωματώθηκε στο 
εθνικό δίκαιο με τον Νόμο 4001/2011.

Μηνιαίοι όγκοι ηλεκτρικής ενέργειας που διαπραγματεύο-
νται  στις ευρωπαϊκές αγορές με τη μεγαλύτερη εμπορευσι-
μότητα (Βέλγιο, Ολλανδία, Χώρες Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης, Ισπανία, Ιταλία, Μ. Βρετανία, Γαλλία, Σκανδιναβι-
κές χώρες, Γερμανία)

Το Μοντέλο Στόχος 
και η Ελληνική 
Αγορά Ηλεκτρικής 
Ενέργειας
Του Ηρακλή Σκοτεινού, Διευθυντή Διαχείρισης Αγοράς
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Το ευρωπαϊκό μοντέλο στόχος

Για την ενοποίηση των Ευρωπαϊκών αγορών, ο Οργανι-
σμός για την Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέρ-
γειας (Agency for the Cooperation of Energy Regulators 
- ACER) έχει προτείνει το ενιαίο Ευρωπαϊκό μοντέλο αγο-
ράς, γνωστό και ως Μοντέλο Στόχο (Target Model). Με το 
Μοντέλο Στόχο επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της χρή-
σης της δυναμικότητας του Συστήματος Μεταφοράς μέσα 
από συντονισμένες πρακτικές των Διαχειριστών των Συ-
στημάτων, η επίτευξη αξιόπιστων τιμών και ρευστότητας 
στον καταμερισμό της δυναμικότητας των διασυνδέσεων 
για την αγορά της επόμενης ημέρας, η αποτελεσματική 
λειτουργία των προθεσμιακών αγορών και ο αποτελε-
σματικός σχεδιασμός ενδοημερήσιων αγορών για τον 
καταμερισμό της δυναμικότητας των διασυνδέσεων.
Το Ευρωπαϊκό μοντέλο βασίζεται στις κατευθυντή-
ριες γραμμές-πλαίσια που έχουν εκδοθεί από τον 
ACER και στους κώδικες δικτύου (Network Codes) 
που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Διαχει-
ριστών Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (ENTSO-E) και εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, με σκοπό να υφίστανται εναρμονισμένοι 
κανόνες για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρι-
κής ενέργειας και για τη λειτουργία των χονδρεμπο-
ρικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα πέντε κύρια χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Μοντέ-
λου, στα χρονικά πλαίσια λειτουργιάς της αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας είναι τα ακόλουθα:
1. Μεθοδολογία υπολογισμού δυναμικότητας: Το 
Μοντέλο Στόχος δίνει στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές τη 
δυνατότητα αναθεώρησης και έγκρισης του όγκου των 
ετήσιων δικαιωμάτων δυναμικότητας, καθώς και των 
αρχών που διέπουν την κατανομή της δυναμικότητας σε 
διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Το Ευρωπαϊκό Μοντέ-
λο επιτρέπει δύο εναλλακτικές μεθοδολογίες για τον 
υπολογισμό της δυναμικότητας μεταφοράς μεταξύ δια-
φορετικών ζωνών, τη μέθοδο διαθέσιμης ικανότητας με-
ταφοράς (Available Transfer Capacity, ATC), ή τη μέθοδο 
με βάση τις ροές των δικτύων (Flow Based, FB).
2. Μακροχρόνια δικαιώματα μεταφοράς: Το Ευρω-
παϊκό Μοντέλο ορίζει την ανάπτυξη των διασυνοριακών 
αγορών βάσει εναρμονισμένων μακροπρόθεσμων δικαι-
ωμάτων για πρόσβαση στη δυναμικότητα των διασυνδέ-
σεων. 
3. Σύζευξη τιμής επόμενης ημέρας (day-ahead price 
coupling): H σύζευξη των τιμών επιτυγχάνεται μέσω έμ-

μεσων δημοπρασιών (implicit auctions), στις οποίες οι 
ροές ενέργειας υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη εκτός 
από την τιμή, την ικανότητα διασύνδεσης. Σύμφωνα με τη 
μέθοδο σύζευξης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, οι τιμές 
πέραν των συνόρων θα συγκλίνουν όταν υπάρχει επαρκής 
διασυνοριακή δυναμικότητα. Η εφαρμογή του μηχανισμού 
σύζευξης των τιμών σε ολόκληρη την Ευρώπη (European 
Price Coupling, EPC) έχει ως στόχο τη μεγιστοποίηση της 
συνολικής απόδοσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, 
παρέχοντας ροές ηλεκτρικής ενέργειας, από περιοχές χα-
μηλής τιμής σε περιοχές υψηλής τιμής. 
4. Συνεχείς ενδοημερήσιες συναλλαγές 
(continuous intraday trading): Ο σχεδιασμός των 
ενδοημερήσιων αγορών για τον καταμερισμό της δυνα-
μικότητας των διασυνδέσεων βασίζεται στη δημιουργία 
μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τις ενδοη-
μερήσιες αγορές. Στην πλατφόρμα αυτήν θα καθορίζε-
ται, μέσω συνεχών έμμεσων συναλλαγών (continuous 
implicit trading) ο τρόπος τιμολόγησης της δυναμικότη-
τας των διασυνδέσεων, έτσι ώστε να αντανακλάται στην 
τιμή η συμφόρηση τους. Η ενδοημερήσια αγορά επιτρέπει 
στους συμμετέχοντες να αγοράζουν ή να πωλούν ενέρ-
γεια προκειμένου να βελτιστοποιήσουν τις θέσεις τους, 
ελαχιστοποιώντας τις αποκλίσεις τους στον πραγματικό 
χρόνο. 
5. Εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας: Η εξισορρό-
πηση ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει τρία βασικά 
στοιχεία: τη διασφάλιση εφεδρειών, την ενεργοποίηση 
ενέργειας εξισορρόπησης και τη διευθέτηση της ανισορ-
ροπίας των ενεργειακών ισοζυγίων. Το Ευρωπαϊκό Μο-
ντέλο υποστηρίζει μεγαλύτερο επιμερισμό των πόρων 
εξισορρόπησης μεταξύ των Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς, οι οποίοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην 
εναρμόνιση των προϊόντων εξισορρόπησης και των προϊ-
όντων εφεδρειών, λαμβάνοντας υπόψη τοπικές τεχνικές 
ιδιαιτερότητες. 



τε
ύχ

ος
 6

Ιούλιος 2018

-35-

Ο μετασχηματισμός της ελληνικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας

Στις οδηγίες για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας δεν περιλαμβάνονταν λεπτομερείς κανό-
νες σχετικά με τη δομή οργάνωσης κάθε εθνικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργεια, αφήνοντας στα κράτη-μέλη την 
αρμοδιότητα να επιλέξουν τα ίδια το μοντέλο οργάνω-
σης και λειτουργίας της δικής τους αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. Στο ανωτέρω πλαίσιο, ασκώντας την ευχέρεια 
του Ευρωπαϊκού δικαίου, στην Ελλάδα νομοθετήθηκε 
το μοντέλο της υποχρεωτικής χονδρεμπορικής αγο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας (υποχρεωτική κοινοπραξία, 
mandatory pool system).
Το σημερινό μοντέλο της Ελληνικής αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας διαφέρει θεμελιωδώς από το 
Ευρωπαϊκό Μοντέλο Στόχο. Καταρχήν, στην Ελλη-
νική αγορά δεν υφίσταται ενδοημερήσια αγορά και 
η αγορά εξισορρόπησης περιλαμβάνει μόνο την εκ-
καθάριση αποκλίσεων. Επιπρόσθετα, τα βραχυχρό-
νια δικαιώματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
στις διασυνδέσεις δημοπρατούνται με άμεσο τρόπο. 
Έτσι, οι ροές ενέργειας δεν βελτιστοποιούνται, οδη-
γώντας σε μικρότερη σύγκλιση τιμών και ορισμένες 
φορές σε ροές ενέργειας προς αντίθετη κατεύθυν-
ση από αυτήν που προκύπτει ορθολογικά από το δι-
αφορικό τιμών. 
Τέλος, η επίλυση της αγοράς επόμενης ημέρας βάσει 
του τρέχοντος μοντέλου λαμβάνει υπόψη επικουρι-
κές υπηρεσίες, κάτι το οποίο δεν ισχύει στο Μοντέλο 
Στόχο, ενώ ο αλγόριθμος επίλυσης προφανώς διαφέ-
ρει ανάμεσα στις δύο αγορές. 
Ο εξορθολογισμός και η απελευθέρωση της εγχώριας 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στοχεύουν στη βελτίωση 
των συνθηκών ανταγωνισμού και στη δημιουργία ενός 
σταθερού και προβλέψιμου μοντέλου αγοράς, με κίνη-
τρα για είσοδο νέων συμμετεχόντων στην αγορά καθώς 
και προσέλκυση νέων επενδύσεων. 
Η ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου προσαρ-
μογής στο Μοντέλο Στόχο απαιτούν ενέργειες αναδιάρ-
θρωσης και δομικές αλλαγές στην ισχύουσα οργάνωση 
και λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς, πρόσθετα 
ρυθμιστικά μέτρα και μεταρρυθμίσεις που αναμένεται 
να προχωρήσουν ουσιαστικά, κάτω από τη δημιουργική 
πίεση που ασκεί ήδη η ενοποιούμενη, με ταχείς ρυθμούς, 
Ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, μέσω της σύζευξης των 
εθνικών και περιφερειακών αγορών που βρίσκεται σε 
εξέλιξη.

Ως αφετηρία, τον Απρίλιο του 2014, η ΡΑΕ, από κοινού 
με τον ΑΔΜΗΕ και τον ΛΑΓΗΕ, στο πλαίσιο της τριμερούς 
ομάδας εργασίας που λειτουργεί για την εναρμόνιση της 
Ελληνικής αγοράς Η/Ε με το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Στόχος, 
ανέθεσαν, στον διεθνή σύμβουλο «ECCO International 
Inc» την εκπόνηση μελέτης με θέμα «Βασικές Αρχές 
Σχεδιασμού και Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών για την Προ-
σαρμογή της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού στις Απαιτή-
σεις του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Στόχου».
Ο Νόμος 4336/2015 θεσμοθέτησε, μεταξύ άλλων, τις 
απαιτήσεις στον τομέα της ενέργειας, το χρονικό περιθώ-
ριο υλοποίησής τους και την κοινοποίηση ολοκλήρωσής 
τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο διαρθρωτι-
κών πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της ανάπτυξης της Ελλάδας (Μνημόνιο συνεννόησης 
για τριετές πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στα-
θερότητας, ΕΜΣ).
Ο Νόμος 4425/2016 όρισε την αναδιοργάνωση 
της Ελληνικής αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε 
εφαρμογή της νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της 
ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς Η/Ε και ιδίως των δι-
ατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 και του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222, θεσπίζοντας τις ακό-
λουθες αγορές:
• χονδρική αγορά προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής 
ενέργειας 
• αγορά επόμενης ημέρας
• ενδοημερήσια αγορά
• αγορά εξισορρόπησης.

Η Απόφαση της ΡΑΕ 67/2017, καθόρισε τις κατευθύνσεις 
προς τους αρμόδιους Διαχειριστές για την κατάρτιση των 
κωδίκων των αγορών όπως προβλέπονται στον Νόμο 
4425/2016, διακριτά για κάθε μία από αυτές τις αγορές. 
Εν συνεχεία, ο Νόμος 4512/2018 τροποποίησε τους Νό-
μους 4001/2011 και 4425/2016, εισάγοντας για πρώτη 
φορά στην Ελληνική νομοθεσία την έννοια-θεσμό, «Ελ-
ληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας» και όρισε θέματα που 
αφορούν την  ίδρυση και τη λειτουργία του, θεσπίζοντας 
περαιτέρω τους άξονες για την αναδιοργάνωση της αγο-
ράς ενέργειας στην Ελλάδα σε εφαρμογή της νομοθεσί-
ας για την ολοκλήρωση της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς 
ενέργειας. 
Σκοπός του Χρηματιστηρίου Ενέργειας είναι η οργάνωση 
και η διαχείριση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, φυ-
σικού αερίου, περιβαλλοντικών αγορών ή/και ενεργει-
ακών χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και κάθε άλλη 
συναφής δραστηριότητα.
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Επίπεδα  ηλεκτρικής διασυνδεσιμότητας το 2020

Στην ανώνυμη εταιρία που θα συστηθεί με την επω-
νυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας» εισέρ-
χονται ο κλάδος η/ε και οι σχετικές αρμοδιότητες, 
ύστερα από απόσχιση από τον ΛΑΓΗΕ και  η συνολική 
συμμετοχή επιχειρήσεων, στις οποίες το Δημόσιο κα-
τέχει το σύνολο ή την πλειοψηφία των δικαιωμάτων 
ψήφου, δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη του 35% 
και να ανέλθει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του 
μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου 
της.  
Ακολούθως, ο Νόμος 4512/2018, όρισε τις αγορές 
ως εξής:
1. Χονδρική αγορά προθεσμιακών προϊόντων 
ηλεκτρικής ενέργειας (η οποία  μετονομάστη-
κε σε ενεργειακή χρηματοπιστωτική αγορά): Η 
αγορά αυτή επιτρέπει στους συμμετέχοντες να συ-
νάπτουν συμβάσεις αγοράς και πώλησης ηλεκτρι-
κής ενέργειας, με υποχρέωση φυσικής παράδοσης, 
όπως θα ορίζονται στον σχετικό κώδικα της αγοράς 
και να συναλλάσσονται ενεργειακά χρηματοπιστω-
τικά μέσα.
2. Αγορά επόμενης ημέρας: Η αγορά αυτή επιτρέ-
πει στους συμμετέχοντες να υποβάλλουν εντολές 
συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας με υποχρέω-
ση φυσικής παράδοσης την επόμενη ημέρα. Στην 
αγορά επόμενης ημέρας δηλώνονται επίσης και οι 
ποσότητες ενέργειας που έχουν δεσμευτεί μέσω 
διενέργειας συναλλαγών επί προθεσμιακών προ-
ϊόντων, που έχουν πραγματοποιηθεί είτε μέσω της 
χονδρικής αγοράς προθεσμιακών προϊόντων, είτε 
διμερώς. Παράλληλα, θα πραγματοποιείται έμμεση 

κατανομή (implicit allocation) της μεταφορικής ικα-
νότητας στις διασυνδέσεις, μέσω σύζευξης των αγο-
ρών επόμενης ημέρας των Ευρωπαϊκών χωρών.
3. Ενδοημερήσια αγορά: Η αγορά αυτή επιτρέπει 
στους συμμετέχοντες να υποβάλλουν εντολές 
συναλλαγών για φυσική παράδοση την ημέρα εκ-
πλήρωσης φυσικής παράδοσης, μετά τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής εντολών συναλλαγών στην 
αγορά επόμενης ημέρας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ποσότητες ενέργειας που έχουν δεσμευτεί μέσω 
διενέργειας συναλλαγών επί προθεσμιακών προ-
ϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας τις οποίες έχουν 
πραγματοποιήσει, τα αποτελέσματα της αγοράς 
επόμενης ημέρας, καθώς και τυχόν περιορισμούς 
που έχουν προκύψει από την επίλυση της αγοράς 
εξισορρόπησης. Οι συμμετέχοντες δύνανται να προ-
βαίνουν σε συναλλαγές προκειμένου να ελαχιστο-
ποιήσουν την απόκλιση της καθαρής θέσης τους 
που προκύπτει από τις συναλλαγές σε όλες τις αγο-
ρές, από τις πωλούμενες/αγορασθείσες ποσότητες 
σε πραγματικό χρόνο. 
4. Αγορά εξισορρόπησης: Η αγορά εξισορρόπησης 
περιλαμβάνει την αγορά ισχύος εξισορρόπησης, την 
αγορά ενέργειας εξισορρόπησης, καθώς και τη δια-
δικασία εκκαθάρισης αποκλίσεων. Οι Συμμετέχοντες 
έχουν υποχρέωση υποβολής προσφορών με υποχρέ-
ωση φυσικής παράδοσης για το σύνολο της διαθέσι-
μης ισχύος τους, τόσο στην αγορά ενέργειας εξισορ-
ρόπησης όσο και στην αγορά ισχύος εξισορρόπησης.
Η λειτουργία των τριών πρώτων αγορών ανατίθεται 
στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, ενώ η αγορά 
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Τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της 
ΕΕ (δ’ τρίμηνο 2017),  Οι τιμές σε ευρώ/ΜWh  

εξισορρόπησης στον ΑΔΜΗΕ. Το Ελληνικό Χρηματιστήριο 
θα αποτελεί, ως διάδοχο σχήμα του ΛΑΓΗΕ, τον Ορισθέντα 
Διαχειριστή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Nominated 
Electricity Market Operator – NEMO), για τη σύζευξη της 
αγοράς επόμενης ημέρας και τη σύζευξη της ενιαίας εν-
δοημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το χρονικό 
σημείο έναρξης της λειτουργίας κάθε αγοράς, καθώς και 
οι απαιτούμενες ενέργειες για την επίτευξη της λειτουρ-
γίας αυτών θα ορισθούν με απόφαση του υπουργού πε-
ριβάλλοντος και ενέργειας, ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ 
και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης των 
κανονισμών των επιμέρους αγορών. 
Τελευταία εξέλιξη αναφορικά με το μετασχηματισμό 
της Ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτε-
λεί η Απόφαση ΡΑΕ 369/2018, στην οποία προσδιο-
ρίζονται οι τελικές κατευθύνσεις για την κατάρτιση 
των Κανονισμών που θα διέπουν τις αγορές και οι 
οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους δύο 
αρμόδιους Διαχειριστές, ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΕΧΕ Α.Ε. Δι-
ευκρινίζεται ότι οι κατευθύνσεις αυτές δεν αφορούν 
την ενεργειακή χρηματοπιστωτική αγορά, καθώς από 
τις τέσσερις αγορές που προβλέπει ο Νόμος, είναι η 
μοναδική που δεν αποτελεί προαπαιτούμενο του Ευ-
ρωπαϊκού Μοντέλου Στόχου.
Αναφορικά με την αγορά επόμενης ημέρας, στην Από-
φαση προσδιορίζεται ότι θα πραγματοποιείται έμμεση 
κατανομή (implicit allocation) της ημερήσιας μεταφορι-
κής ικανότητας στις διασυνδέσεις, μέσω σύζευξης των 
αγορών επόμενης ημέρας των Ευρωπαϊκών χωρών και 
η αγορά θα επιλύεται μέσω του αλγορίθμου Euphemia, 
αρχικά μόνο για την εσωτερική αγορά (isolated mode), 
ενώ στη συνέχεια θα ολοκληρωθεί η σύζευξη με τις λοι-
πές Ευρωπαϊκές αγορές. 
Η σημαντικότερη διαφορά με το τρέχον μοντέλο αγοράς 
είναι ότι κατά την επίλυσή της, παύει να πραγματοποι-
είται συνβελτιστοποίηση ενέργειας και εφεδρειών, άρα 
η οριακή τιμή εκκαθάρισης προκύπτει αποκλειστικά 
βάσει προσφορών ενέργειας. Οι εντολές συναλλαγών 
για αγορά και πώληση στην αγορά επόμενης ημέρας θα 
υποβάλλονται ανά μονάδα για τους Παραγωγούς και 
ανά Ζώνη Προσφορών ή σύνορο για τους υπόλοιπους 
συμμετέχοντες, ενώ υποβολή προσφορών ανά χαρτο-
φυλάκιο προβλέπεται μόνο για τους Φορείς Σωρευτικής 
Εκπροσώπησης. Μία ακόμα σημαντική διαφορά με το 
τρέχον μοντέλο αγοράς είναι ότι στη νέα αγορά επόμενης 
ημέρας καταργούνται τα κάτω όρια στις εντολές συναλ-
λαγών, επομένως σταματάει η εφαρμογή της ισχύουσας 

απαίτησης υποβολής προσφορών βάσει ελάχιστου με-
ταβλητού κόστους για τους θερμικούς και υδροηλεκτρι-
κούς σταθμούς. Το ανώτατο και κατώτατο όριο της τιμής 
Εκκαθάρισης των Εντολών Συναλλαγών στην αγορά επό-
μενης ημέρας ορίζεται κατ’ εξουσιοδότηση του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 2015/1222 και της Απόφαση 4/2017 του ACER.
Όσον αφορά στην ενδοημερήσια αγορά, προσδιορίζεται 
ότι θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια. Αρχικά, θα πραγματοποι-
ούνται ενδοημερήσιες δημοπρασίες (intra-day sessions) 
με διαδοχικές εκκαθαρίσεις κατά τις ημέρες D-1 και D 
για την εσωτερική αγορά ενέργειας, ή σε περιφερειακό 
επίπεδο με τις γειτονικές χώρες και σε επόμενο στάδιο 
θα εφαρμοστούν συνεχείς ενδοημερήσιες συναλλαγές 
(continuous intra-day trading), στο πλαίσιο σύζευξης των 
Ευρωπαϊκών αγορών. Κατ’ αντιστοιχία με την αγορά επό-
μενης ημέρας, οι εντολές συναλλαγών για αγορά και πώ-
ληση θα υποβάλλονται ανά μονάδα για τους Παραγωγούς 
και ανά Ζώνη Προσφορών ή σύνορο για τους υπόλοιπους 
συμμετέχοντες, με εξαίρεση τους Φορείς Σωρευτικής Εκ-
προσώπησης. Σημαντική διαφοροποίηση από την αγορά 
επόμενης ημέρας αποτελεί ότι κατά τις ενδοημερήσιες 
δημοπρασίες η αποζημίωση των συμμετεχόντων θα πραγ-
ματοποιείται βάσει οριακής τιμής (marginal pricing), ενώ 
κατά τις συνεχείς ενδοημερήσιες συναλλαγές βάσει τιμής 
εντολής συναλλαγής (pay-as-bid). 
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Τέλος, αναφορικά με την αγορά εξισορρόπησης, προ-
βλέπεται η δημιουργία αγοράς ισχύος εξισορρόπησης 
(Balancing Capacity Market) με την υποβολή προσφο-
ρών για την εξασφάλιση των αναγκαίων εφεδρειών και 
την ασφαλή λειτουργία του συστήματος σε πραγματικό 
χρόνο, καθώς και η δημιουργία αγοράς ενέργειας εξι-
σορρόπησης (Balancing Energy Market), με προσφορές 
για αύξηση ή μείωση της εγχεόμενης ή απορροφούμενης 
ενέργειας, από τους Συμμετέχοντες στον Διαχειριστή του 
Συστήματος, ο οποίος ορίζεται ως αρμόδιος για τη διαχεί-
ριση των εν λόγω αγορών και για την εξισορρόπηση του 
Συστήματος σε πραγματικό χρόνο. 
Στο νέο σχεδιασμό, η αγορά εξισορρόπησης βασίζεται 
στην αρχή του κεντρικού προγραμματισμού και κατα-
νομής, κατά την οποία ο προγραμματισμός διενεργεί-
ται και οι εντολές κατανομής εκδίδονται ανά μονάδα 
(unit based central dispatching model). Στο πλαίσιο 
αυτό, διενεργείται διακριτά η Διαδικασία Ενοποιημέ-
νου Προγραμματισμού, η οποία συνιστά συνβελτιστο-
ποίηση ενέργειας εξισορρόπησης (balancing energy) 
και ισχύος εξισορρόπησης (balancing capacity). 
Η διαδικασία έχει ως στόχο α) να κατανείμει τις απαραί-
τητες εφεδρείες (Ισχύς Εξισορρόπησης) στους παρόχους 
υπηρεσιών εξισορρόπησης, β) να παράξει το πρόγραμ-
μα ένταξης των μονάδων παραγωγής, γ) να λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα για τη διευθέτηση προβλεπόμενων 
ανισορροπιών του Συστήματος, και δ) να παράξει ενδει-
κτικά προγράμματα παραγωγής, που μετέπειτα δύνανται 
να αναπροσαρμοστούν, σύμφωνα με τους κανόνες που 
προβλέπονται στον Κανονισμό αγοράς εξισορρόπησης, 
με τη συμμετοχή των παραγωγών στην ενδοημερήσια 
αγορά. Αναφορικά με τα προϊόντα εξισορρόπησης ενέρ-
γειας και ισχύος, αυτά σε πρώτη φάση θα καθοριστούν 
στον Κανονισμό αγοράς εξισορρόπησης. Στη δεύτερη 
φάση υλοποίησης της αγοράς θα αντικατασταθούν από τα 
τυποποιημένα προϊόντα (standard products) όπως αυτά 
θα οριστούν από κοινού από όλους τους Διαχειριστές στο 
πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195, σχετικά με τον 
καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπη-

ση ηλεκτρικής ενέργειας. 
Τα προϊόντα εξισορρόπησης ενέργειας που θα χρη-
σιμοποιεί ο Διαχειριστής του Συστήματος για να προ-
μηθεύεται την απαραίτητη ανοδική ή/και καθοδική 
ενέργεια εξισορρόπησης και να εξισορροπεί εγχύσεις 
και απορροφήσεις σε πραγματικό χρόνο θα είναι του-
λάχιστον δύο και θα συμπεριλαμβάνουν ένα προϊόν 
Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας με χειροκίνη-
τη ενεργοποίηση και ένα προϊόν Εφεδρείας Αποκατά-
στασης Συχνότητας με αυτόματη ενεργοποίηση.
Η τιμολόγηση της ενέργειας εξισορρόπησης Εφεδρείας 
Αποκατάστασης Συχνότητας με χειροκίνητη ενεργοποί-
ηση βασίζεται στην αρχή της οριακής τιμολόγησης, ενώ 
η τιμολόγηση της ενέργειας εξισορρόπησης Εφεδρείας 
Αποκατάστασης Συχνότητας με αυτόματη ενεργοποίηση 
δύναται να βασίζεται στην αρχή της οριακής τιμολόγησης 
ή στην τιμολόγηση βάσει προσφοράς. Τέλος, προβλέπε-
ται εκκαθάριση των αποκλίσεων η οποία θα πρέπει να 
παρέχει κατάλληλα οικονομικά σήματα ανάλογα με την 
κατάσταση ισορροπίας του συστήματος, δίνοντας κίνητρο 
στους Συμμετέχοντες για την εξισορρόπηση του συστή-
ματος, προάγοντας τον ανταγωνισμό και διασφαλίζοντας 
την ουδετερότητα του Διαχειριστή του Συστήματος.

Επίλογος

Η Ελλάδα εκκίνησε αργοπορημένα τη διαδικασία σύζευ-
ξης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας συγκριτικά με τις 
υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά οι βάσεις έχουν τε-
θεί για την επίτευξη του στόχου. Η δημιουργία μίας κοι-
νής Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επιφέρει 
αυξημένα οφέλη από τον διασυνοριακό ανταγωνισμό, 
οδηγεί σε δίκαιες και ανταγωνιστικές τιμές χονδρεμπο-
ρικής αγοράς, ενισχύει την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρώπης και συμβάλει στον διεθνή 
στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και στην απανθρακοποίηση της Ευρωπαϊκής οικονομίας, 
οφέλη τα οποία καρπώνονται όχι μόνο οι συμμετέχοντες 
της αγοράς, αλλά και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες.

Εμβαθύνοντας
την εσωτερική αγορά ενέργειας

Διαθέσιμη 
μεταφορική 

ικανότητα για 
διαζωνικό 

εμπόριο

Αποδοτική 
χρήση της 

διαζωνικής 
μεταφορικής 

ικανότητας

Ενοποιημένες 
χονδρεμπορι-

κές αγορές

Λιανικές
αγορές

Οφέλη
για τους

καταναλω-
τές
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Εξέλιξη των 
έργων  της 

ηλεκτρικής 
Διασύνδεσης της 

Κρήτης με την 
Πελοπόννησο Του Μιχάλη Χατζηπάνου, Τομεάρχη 

Μελετών Γραμμών Μεταφοράς 

Η διασύνδεση της Κρήτης αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και 
έρευνας από τη δεκαετία του 1970, μόλις πρόσφατα όμως μελε-
τήθηκε επισταμένα και εντάχθηκε στο Δεκαετές Πλάνο Ανάπτυ-
ξης του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2017-2026. Το τελευταίο έτος 
ο ΑΔΜΗΕ προχωρά με πιο εντατικά βήματα στην υλοποίηση της 
διασύνδεσης, με την πρώτη φάση της (Διασύνδεση Κρήτης – Πε-
λοποννήσου) να κατασκευάζεται με ορίζοντα ολοκλήρωσης στο 
τέλος του α’ εξαμήνου του 2020. 
Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ με στόχο την ταχύτερη ολοκλήρωση, την 
εντατικότερη παρακολούθηση και την αποτελεσματικότερη συ-
νεργασία μεταξύ των Διευθύνσεων και των Τομέων της επιχεί-
ρησης όρισε την ομάδα εργασίας «Κρήτη Ι και Συνοδά Έργα» με 
εκπροσώπους μέλη από τις βασικότερες εμπλεκόμενες διευ-
θύνσεις και συντονιστή από τη Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφο-
ράς που φέρει το μεγαλύτερο βάρος στην κατασκευή του Έργου. 
Η πορεία της εν λόγω ομάδας είναι σε ευθυγράμμιση με τον 
Στρατηγικό Στόχο της Επιχείρησης για επιτάχυνση των μεγάλων 
έργων ανάπτυξης συστήματος και διατήρηση της ηγεσίας στην 
Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ευελπιστεί μάλιστα να αποτε-
λέσει οδηγό για τις μελλοντικές ομάδες εργασίας των νέων εμ-
βληματικών έργων του επόμενου διαστήματος (Κρήτη ΙΙ, Δ’ Φάση 
Διασύνδεσης Κυκλάδων, Διασύνδεση Δωδεκανήσων, κ.α.)
Η διασύνδεση της Κρήτης με το Ηπειρωτικό σύστημα θα επι-
τρέψει την απεξάρτηση της Μεγαλονήσου από το πετρέλαιο και 
την απόσυρση των παλαιάς τεχνολογίας, χαμηλής απόδοσης 
και περιορισμένης διαθεσιμότητας σταθμών παραγωγής. Αυτό 
θα έχει όχι μόνο ευεργετική επίδραση στο περιβάλλον (μείω-
ση ρύπων), αλλά και θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους των 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) για το σύνολο των ελλήνων 

Σημείο προσαιγιάλωσης του καλωδίου στην Πε-
λοπόννησο (στην περιοχή της Νεάπολης) και στην 
Κρήτη (περιοχή Νοπήγεια Χανίων)
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καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας κατά εκατοντάδες 
εκατομμύρια ευρώ ετησίως. 
Θα επιτρέψει επίσης την περαιτέρω διείσδυση ΑΠΕ στο 
ενεργειακό μείγμα της Κρήτης, το οποίο παραμένει ακόμη 
«πετρελαιοκεντρικό»,  παρά το ευνοϊκό αιολικό και ηλια-
κό δυναμικό, κάτι που θα μειώσει ακόμη περισσότερο την 
τοπικά παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από πετρελαϊ-
κούς σταθμούς παραγωγής. Τέλος, θα οδηγήσει στη στα-
θερότερη ενεργειακή τροφοδότηση της νήσου και στην 
άρση της ενεργειακής της απομόνωσης.

Η διασύνδεση των ρεκόρ 

Η πρώτη φάση της διασύνδεσης της Κρήτης  με το Ηπειρω-
τικό σύστημα (Διασύνδεση Εναλλασσόμενου Ρεύματος 
(Ε.Ρ.) 150kV Κρήτη – Πελοπόννησος) είναι η διασύνδεση 
των ρεκόρ καθώς είναι ταυτόχρονα:
• Η μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιακή διασύνδεση Εναλ-
λασσόμενου Ρεύματος  στον κόσμο (~174 χλμ.)
• Η μεγαλύτερη σε μήκος υποβρύχια καλωδιακή διασύν-
δεση Υψηλής Τάσης (ΥΤ) με τριπολικό καλώδιο τεχνολο-
γίας μόνωσης XLPE στον  κόσμο. (~132 χλμ.)
• Η βαθύτερη υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση Υψηλής 
Τάσης (ΥΤ) με τριπολικό καλώδιο τεχνολογίας μόνωσης 
XLPE στον  κόσμο. (~1.000 μέτρα βάθος)
• Το μεγαλύτερο έως τώρα ενιαίο έργο σε προϋπολογι-
σμό στην ιστορία του ΑΔΜΗΕ  (> 350 εκατομμύρια Ευρώ)
• Το πρώτο μεγάλο έργο που δημοπρατείται στη «Νέα 
Εποχή του ΑΔΜΗΕ».
Το συνολικό ενιαίο μήκος υπογείων και υποβρυχίων ΥΤ ΕΡ 
είναι σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου περί τα 180 
χλμ. (135 χλμ. υποβρύχιο δίκτυο και 45 χλμ. υπόγειο).

Το προηγούμενο αντίστοιχο έργο Υψηλής Τάσης ΕΡ 
ήταν η διασύνδεση μεταξύ Ιμπιζα-Μαγιόρκα (Βαλεα-
ρίδες νήσοι-Ισπανία), με μήκος υποβρυχίου δικτύου 
118 χλμ., μέγιστο βάθος πόντισης περί τα 815 μέτρα 
και μήκος υπογείου δικτύου 8 χλμ. (συνολικό ενιαίο 
μήκος 126 χλμ.) Επιπλέον διαφορά μεταξύ των δυο 
παραπάνω έργων είναι ότι η διασύνδεση της Κρήτης 
θα γίνει στα 150 KV, ενώ η διασύνδεση Ιμπιζα-Μα-
γιόρκα είναι στα 132 kV. Για την ιστορία αξίζει να 
αναφερθεί ότι το υποβρύχιο καλώδιο της διασύν-
δεσης Λαύριο-Σύρος (Α’ Φάση της Διασύνδεσης των 
Κυκλάδων), μήκους 105,6 χλμ. που είναι ήδη σε λει-
τουργία, είναι το μακρύτερο υποβρύχιο καλώδιο ΕΡ 
παγκοσμίως στα 150 kV.
Επιστρέφοντας στο έργο της διασύνδεσης της Κρήτης,  ο 
ΑΔΜΗΕ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχει εκ-
πονήσει όλες τις απαραίτητες μελέτες προκειμένου να 
αντιμετωπίσει τις παραπάνω προκλήσεις. 

Περιγραφή του Έργου:

Η πρώτη φάση της διασύνδεσης της Κρήτης, δηλαδή η 
διασύνδεση της Κρήτης με το Ηπειρωτικό σύστημα μέσω 
Πελοποννήσου θα υλοποιηθεί μέσω δύο κυκλωμάτων 
Ε.Ρ. τάσης 150kV, με μεταφορική ικανότητα 200MVA έκα-
στο που είναι και η μέγιστη μεταφορική ικανότητα που έχει 
χρησιμοποιηθεί σε παραπλήσια έργα στην Ελλάδα (π.χ.  
στην Α’ φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων). 
Η διασύνδεση αποτελείται συνοπτικά από τα κάτωθι 
υπο-έργα:
• Ενίσχυση/Αναβάθμιση Εναερίων Γραμμών μεταφο-
ράς (Γ.Μ.) Πελοποννήσου
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 Αναβάθμιση Εναέριας Γ.Μ. Μεγαλόπολη – Σπάρτη 
ΙΙ-ΣπάρτηΙ-Σκάλα – Μολάοι από Ε (απλό κύκλωμα ελαφρύ 
τύπου) σε 2Β (Διπλό βαρέως τύπου) (Μήκος 109,9 χλμ.)
 Αντικατάσταση αγωγών από Ε σε Β (Απλό Βαρέως Τύ-
που) (Μήκος 2,6 χλμ.)
 Υπογειοποίηση τμήματος της Εναέριας Γ.Μ. Ρουφ-Λά-
δων πέριξ του Υ/Σ Μεγαλόπολης (Μήκος 1,7 χλμ.)
• Αναβάθμιση/Επέκταση Υποσταθμών (Υ/Σ) Πελο-
ποννήσου
 Υ/Σ Μεγαλόπολη Ι (Νέα Πύλη)
 Υ/Σ Σπάρτη ΙΙ (Αναβάθμιση δύο Πυλών)
 Υ/Σ Μολάων (Τρεις Νέες Πύλες)
• Νέες Εναέριες Γ.Μ. Πελοποννήσου
 Κατασκευή νέα εναέριας Γ.Μ. 150kV 2Β από Υ/Σ Μολά-
ων έως Τερματικό Αντιστάθμισης Πελοποννήσου (Σκλα-
βούνα)  (Μήκος 27.5 km)
• Νέος Τερματικός Σταθμός Μετάβασης – Αντιστάθ-
μισης 245 kV (με λειτουργία στα 150/170 kV) στην 
ΝΑ Πελοπόννησο 
 Εγκατεστημένος εξοπλισμός 245 kV με μόνωση αερίου 
SF6 (GIS), αναπτυγμένο εντός κτιρίου 
 Επτά αυτεπαγωγές (7 x 40 MVAr) υπαίθριας εγκατά-
στασης για την αντιστάθμιση αέργου ισχύος των υπόγει-
ων-υποβρύχιων καλωδίων 150 kV της Διασύνδεσης.
• Νέες  Υπόγειες Γ.Μ. Πελοποννήσου
 Κατασκευή νέας υπόγειας Γ.Μ. διπλού κυκλώματος 
150kV από το Τερματικό Αντιστάθμισης Πελοποννήσου 
(Σκλαβούνα) έως το σημείο προσαιγιάλωσης στον Κόλπο 
Νεάπολης (Μήκος 10 km)
• Υποβρύχιες Γ.Μ. Πελοποννήσου – Κρήτης
 Δύο υποβρύχιες καλωδιακές διασυνδέσεις 150 kV 
μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης με δύο τριπολικά υπο-

βρύχια καλώδια ΕΡ 150 kV, ικανότητας μεταφοράς ισχύος 
200 MVA και ενδεικτικής διατομής Cu/XLPE 3 x 630 mm2 
έκαστο. (Εκτιμώμενο Μήκος 132 km).
• Νέες Υπόγειες Γ.Μ. Κρήτης
 Κατασκευή νέας υπόγειας Γ.Μ. διπλού κυκλώματος 
150kV από το σημείο προσαιγιάλωσης στον Κόλπο Κισσά-
μου – Νωπήγεια έως τον Υ/Σ Χανιά Ι (Μήκος 32 km). 
• Επέκταση Υ/Σ Χανιά Ι
 Επέκταση του υφιστάμενου Υ/Σ Χανίων με ανάπτυγμα 
εξοπλισμού 170 kV GIS και επτά αυτεπαγωγές (7 x 40 
MVAr) υπαίθριας εγκατάστασης για την αντιστάθμιση αέρ-
γου ισχύος των υπόγειων-υποβρύχιων καλωδίων 150 kV 
της Διασύνδεσης. 
 Τερματικό Αντιστάθμισης (Statcom) στην Κρήτη
 Νέο Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) 
στην Κρήτη.
Στα παραπάνω έργα περιλαμβάνεται επίσης και η εγκα-
τάσταση οπτικών ινών κατά μήκος όλων των εναέριων, 
υπόγειων και υποβρύχιων Γραμμών Μεταφοράς.

Τρέχουσα Κατάσταση του Έργου:

Έως σήμερα έχουν επιτευχθεί σημαντικά ορόσημα στα 
πλαίσια του Έργου συγκεκριμένα:
(1) Στις αρχές Ιουλίου του 2017 ολοκληρώθηκε η ανα-
γνωριστική έρευνα βυθού, βάσει της οποίας έγινε η χά-
ραξη των Υ/Β διασυνδέσεων και η περιβαλλοντική αδειο-
δότηση.
(2) Το έργο αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά με την 
υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 40394/29.9.2017 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας. 
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(3) Το έργο χαρακτηρίστηκε ως «Εργο Γενικότερης Σημασίας για την 
Οικονομία της Χώρας» με το ΦΕΚ 199/Α/21.12.2017.
(4)  Έχει ολοκληρωθεί ο Φάκελος Σκοπιμότητας και ο Φάκελος 
Κόστους-Οφέλους του Έργου ενώ βρίσκεται σε προχωρημένο 
στάδιο η σύνταξη του Φακέλου Μεγάλου Έργου και του Φακέ-
λου Κοινοποίησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργα-
σία με τους Jaspers (Joint Assistance to Support Projects in 
European Regions, σύμπραξη μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης για την παροχή τεχνικής βοήθει-
ας)
(5) Οι διαδικασίες πρόσκτησης οικοπέδων, απαλλοτριώσεων και 
αδειοδοτήσεων (χορήγηση αδειών χρήσης αιγιαλού – παραλίας και 
παρακείμενων θαλάσσιων χώρων, χορήγηση αδειών διέλευσης κα-
λωδίων,κ.α.) βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και εκτιμάται ότι θα 
έχουν ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό τους εντός των αμέσως 
επόμενων μηνών.
(6)  To έργο έχει ενταχθεί στην εξειδίκευση του Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (EΠΑ-
ΝΕΚ) 2014-2020.  Σε συνεργασία με τη Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
του ΥΠΕΝ έχει σταλεί στην Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσε-
ων η απαραίτητη τεκμηρίωση για την εξαίρεση από την υποχρέ-
ωση της Κοινοποίησης του έργου στην Ε.Ε. και συγκεκριμένα 
στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG-COMP) με αποτέλε-
σμα την σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας εάν αυτή γίνει 
αποδεκτή. Στην περίπτωση αυτή ο ΑΔΜΗΕ θα προχωρήσει άμε-
σα στην αποστολή του Φακέλου Μεγάλου Έργου προς την Ε.Ε. 
(Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης- DG –REGIO) για 
έγκριση, μαζί με τη Μελέτη Σκοπιμότητας και τη Μελέτη Κό-
στους – Οφέλους που οριστικοποιούνται σε συνεργασία με τους 
Jaspers και θα αναμένει την έκδοση Πρόσκλησης από την ΕΥΔ/
ΕΠΑΝΕΚ για τη χρηματοδότηση του έργου.
(7)   Ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο πολύμηνος έλεγχος του έργου από 
την ομάδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ) και στις 
08/05/18 εγκρίθηκε από το Management Committee της Τράπεζας 
αίτηση για δάνειο ποσού μέχρι 178,2 εκατ. ευρώ  (έως 50% του συνο-
λικού κόστους του έργου). Το δάνειο εγκρίθηκε από το ΔΣ της τράπε-
ζας στις αρχές Ιουνίου. 
(8)  Είναι σε εξέλιξη οι Διαγωνισμοί τόσο για τις Γραμμές Με-
ταφοράς και Καλωδιακές Διασυνδέσεις (υπόγεια, υποβρύχια, 
αναβαθμίσεις εναέριων γραμμών μεταφοράς) όσο και για τους 
Υποσταθμούς στην Πελοπόννησο και την Κρήτη.  Οι προσφορές 
από τους ενδιαφερόμενους παρελήφθησαν με σκοπό να υπο-
γραφούν οι  σχετικές συμβάσεις εντός Σεπτεμβρίου. Σημειώνε-
ται ότι για τους διαγωνισμούς αυτούς που πραγματοποιούνται 
εξολοκλήρου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΑΔΜΗΕ, 
εκσυγχρονίστηκαν και αναμορφώθηκαν πλήρως τα εμπορικά 
και τεχνικά τεύχη των διακηρύξεων βάσει του Ν.4412/2016.
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(9)  Έχουν ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο 2018 οι εργασί-
ες αναβάθμισης των εναερίων Γραμμών Μεταφοράς στην 
Πελοπόννησο και έχει ολοκληρωθεί το 38% των εργασι-
ών στο τμήμα Σπάρτη Ι – Σκάλα, το 30% στο τμήμα Σπάρτη 
Ι – Σπάρτη ΙΙ . Επίκειται η έναρξη των εργασιών αναβάθμι-
σης και στα υπόλοιπα τμήματα του Έργου και η διαγωνιστι-
κή διαδικασία για τη νέα εναέρια Γ.Μ. στην Πελοπόννησο. 

Μελλοντικά Ορόσημα και Προκλήσεις:

Μέσα στα ερχόμενα δύο έτη όλη η επιχειρησιακή δομή του 
ΑΔΜΗΕ  θα βρεθεί αντιμέτωπη  στα πλαίσια της υλοποίη-
σης του έργου με μια σειρά από προκλήσεις στις οποίες 
θα κληθεί να αντιδράσει έγκαιρα και αποτελεσματικά. Εν-
δεικτικά αναφέρονται:

• Τεχνικές και Οικονομικές Αξιολογήσεις Διαγωνι-
σμών.
• Οργάνωση και Συντονισμός Έργων (ΑΔΜΗΕ, Εργο-
λάβοι, ΕΣΠΑ, Λοιποί Εμπλεκόμενοι)
• Τεχνικές Προκλήσεις κατά τη διάρκεια της κατα-
σκευής των έργων.
• Τεχνικές Προκλήσεις κατά τη διάρκεια της παρα-
λαβής των έργων.
Στα παραπάνω πλαίσια, η ομάδα εργασίας «Κρήτη Ι και 

συνοδά  Έργα» σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ 
και όλες τις αρμόδιες διευθύνσεις, εργάζεται συνεχώς για 
την παρακολούθηση του έργου, την πρόβλεψη πιθανών 
θεμάτων και την επίλυση των τρεχόντων ζητημάτων που 
άπτονται του έργου.  

Ο ΑΔΜΗΕ καλείται με το έργο της Διασύνδεσης της 
Κρήτης να αποδείξει όχι μόνο ότι είναι ο αδιαμφισβή-
τητος ηγέτης στην μεταφορά της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στη χώρα αλλά και ότι μπορεί να σχεδιάζει, να 
μελετά και να υλοποιεί με ταχύτητα και αξιοπιστία 
ενεργειακά έργα μεταφοράς στη χώρα στηρίζοντας 
την οικονομία και την αειφόρο ανάπτυξη με σεβασμό 
στο περιβάλλον και την κοινωνία. Καλείται επίσης 
να αποδείξει ότι μπορεί να αξιοποιήσει το εξειδι-
κευμένο τεχνικό και διοικητικό δυναμικό του και να 
διοχετεύσει τις ικανότητες και δεξιότητές του προς 
την επίτευξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων του. 
Μαζί έχουμε διανύσει μία σημαντική απόσταση στο 
δρόμο προς την υλοποίηση ενός οράματος δεκαετι-
ών. Με τεράστιο αίσθημα υπερηφάνειας και ευθύνης 
που αποτελώ μέρος αυτού του εμβληματικού έργου, 
σας καλώ όλους να προσπαθήσουμε με ακόμη μεγα-
λύτερο ζήλο όλοι μαζί να το κάνουμε πραγματικότη-
τα μέσα στα επόμενα δύο έτη. 
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Διημερίδα  της 
Επιτροπής 

Ερευνας, 
Ανάπτυξης και 

Καινοτομίας του 
ENTSO-e στην 

Ελλάδα

Το διήμερο 29 και 30 Μαΐου 2018 έλαβε χώρα στην Ελλάδα μία 
σημαντική διημερίδα – συνάντηση στελεχών από σχεδόν όλη 
την Ευρώπη, με αντικείμενο την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινο-
τομία στα Συστήματα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
«Οικοδεσπότης» της διημερίδας ήταν η Διεύθυνση Έρευνας, Τε-
χνολογίας & Ανάπτυξης (ΔΕΤΑ) του ΑΔΜΗΕ.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η 42η συνάντηση της 
Επιτροπής RDIC (Research, Development & Innovation 
Committee) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ENTSO-e 
(European Network of Transmission System Operators 
for electricity), με σκοπό το συντονισμό όλων των δράσε-
ων των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (Transmission 
System Operators, TSO) σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας.
Στη συνάντηση συμμετείχαν 35 στελέχη Εταιρειών – Διαχειρι-
στών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΣΜΗΕ) 
από 23 Ευρωπαϊκές Χώρες.
Κατά τη διάρκεια του διημέρου συζητήθηκαν όλα τα κρίσιμα θέ-
ματα που αντιμετωπίζουν οι ΔΣΜΗΕ και που σχετίζονται με την 
καινοτομία και έρευνα, όπως: 

α) η ανάγκη εκμοντερνισμού των συστημάτων ηλεκτρικής 
ενέργειας (power system modernization). Στο πλαίσιο της 
σχετικής συζήτησης  έγινε ανασκόπηση των νέων τεχνολογιών 
και των περιπτώσεων χρήσης τους (use cases) καθώς και των 
δράσεων για την περίοδο 2018-2019,
β) η ασφάλεια και ευστάθεια του Συστήματος (security and 
system stability), με την ολοκλήρωση της σχετικής έκθεσης 
των μέχρι σήμερα δράσεων σε όλη την Ευρώπη με έμφαση στη 
δράση Grid Forming Control για ηλεκτρονικά ισχύος,
γ) η ευελιξία συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας  και τέλος 
δ) ICT και ψηφιοποίηση (digitalization) των συστημάτων 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Αναλύθηκαν  επίσης θέματα θεσμικής φύσεως της Επιτρο-
πής όπως το όραμα και η αποστολή του ETIP SNET (European 
Technology and Innovation Platform Smart Networks for Energy 
Transition), οι δράσεις παρακολούθησης της πορείας υλοποίη-
σης του Στρατηγικού Σχεδίου του ENTSO-e, και το πλαίσιο και-
νοτομίας που διαμορφώνεται από κοινού με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό των Ρυθμιστών Ενέργειας (ACER) και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η επικοινωνία και το «οικοσύστημα» καινοτομίας στο 
ENTSO-e, ο συντονισμός των ερευνητικών προτάσεων που γίνε-
ται από τα μέλη του ENTSO-e στα πλαίσια του Horizon 2020.
Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, στο 
Καβούρι Βουλιαγμένης. Το  πρόγραμμα συμπεριέλαβε επίσης 
και επίσκεψη στο Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο καθώς και 

Του Δρ. Γ. Παπαϊωάννου, Διευθυντή Ερευνας, 
Τεχνολογίας και Ανάπτυξης 
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παράθεση δείπνου στο εστιατόριο Moorings της Βουλιαγμένης προς τιμή των 
συμμετεχόντων. 
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, κρίνοντας από τα εγκωμια-
στικά σχόλια των συνέδρων  προς τον «οικοδεσπότη» . Σημειωτέον ότι είναι η 
δεύτερη φορά που ο  ΑΔΜΗΕ διοργανώνει μία τόσο σημαντική συνάντηση (η προ-
ηγούμενη έλαβε χώρα στην Αθήνα το 2016 και αυτή με εξαιρετική επιτυχία). 
Η εν λόγω εκδήλωση έρχεται να επιβεβαιώσει την τάση εξωστρέφειας 
άλλα και την αυτοπεποίθηση που διακρίνει πλέον τον ΑΔΜΗΕ, όχι μόνο σε 
ζητήματα που άπτονται του «πυρήνα» των δραστηριοτήτων της εταιρεί-
ας, αλλά επίσης και σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας , δραστηριότητες 
σχεδόν ‘άγνωστες’ μέχρι πρότινος σε ενα τυπικό Διαχειριστή Συστημάτων 
Μεταφοράς Ηλεκτερικής Ενέργειας. Η αυξημένη έμφαση στην τεχνολο-
γική διάσταση αντανακλάται και στη συμμετοχή  του ΑΔΜΗΕ σε ανταγωνι-
στικά πρόγραμματα Ερευνας και Τεχνολογίας, αξιοποιώντας έτσι το αυ-
ξημένων προσόντων ανθρώπινο δυναμικό (στον ΑΔΜΗΕ απασχολούνται 
περίπου σαράντα Διδάκτορες και κάτοχοι μεταπτυχιακών διπλωμάτων).
Η Εταιρεία, μέσω της εξαιρετικά δραστήριας ΔΕΤΑ, έχει  ήδη πραγματοποιήσει 
σημαντικά βήματα στο χώρο της έρευνας όπως αυτό αποδεικνύεται με τη συμ-
μετοχή της ήδη σε τρία μεγάλα projects του Ευρωπαϊκού πλαισίου ερευνας & 
καινοτομίας Horizon 2020 (ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον). Ο λόγος για 
τις ερευνητικές προτάσεις Flexintranstore, Crossbow και Easy-Res  που θα χρη-
ματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, συνολικού ύψους 1 εκατ. ευρώ.  Την 
ίδια στιγμή,  αναμένει την ανάληψη ενός τέταρτου μεγάλου έργου καθώς επίσης 
και την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών – ερευνητών, ενισχυμένων ακαδη-
μαϊκών προσόντων (με χρηματοδότηση της απασχόλησης τους απο την ΕΕ). Προ-
σβλέπει τέλος και στην ενίσχυση και επέκταση του δικτύου συνεργασίας της με 
αρκετές σχολές Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών της χώρας και της 
Ευρώπης.
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Τη  Δευτέρα, 25 Ιουνίου, υπεγράφη μεταξύ της διοίκησης 
του ΑΔΜΗΕ και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ (καθώς και των Σωματεί-
ων-Μελών της) η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας (ΕΣΣΕ) του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ που θα έχει 
τριετή διάρκεια, θα έχει δηλαδή ισχύ έως τις 25 Ιουνίου 
2021. Τα βασικά της σημεία είναι τα εξής:
-Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ΑΔΜΗΕ θα 
προχωρήσει σε διαγωνισμό για την ασφάλιση του 
προσωπικού σε Ομαδικό Πρόγραμμα Υγείας.
- Η παροχή (τροφείο) που οριζόταν στην προηγούμε-
νη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση εξακολουθεί 
να χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέ-
σεις, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 
31 του ν. 4024/2011.
Επίσης, η ΓΕΝΟΠ συμφώνησε με την πρόθεση της εταιρεί-
ας να αναθεωρήσει τον Κανονισμό Κατάστασης Προσω-
πικού του ΑΔΜΗΕ έως το τέλος του έτους, με τη διοίκηση 
να δεσμεύεται ότι θα θέσει το σχέδιό της σε διαβούλευση 
με τα σωματεία, ώστε να καταλήξει στο καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα. 
Οπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του 
ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης, «Η  διατήρηση και βελτίω-
ση των εργασιακών δικαιωμάτων αποτελούσε σημαντικό 
λόγο για τον οποίο δόθηκε η μάχη, παρά τον ιδιοκτησιακό 
διαχωρισμό από τη ΔΕΗ, να παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο 
ο ΑΔΜΗΕ. Νομίζω ότι η υπογραφή της συλλογικής σύμβα-
σης είναι μία απόδειξη ότι υπήρχε ειλικρίνεια σε σχέση με 

αυτές τις προθέσεις». Έχει μεγάλη σημασία, πρόσθεσε, όχι 
μόνο για την εταιρεία μας αλλά και για τη χώρα συνολικά, 
να παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο τα έργα των διασυν-
δέσεων τα οποία έρχονται και είναι πάρα πολλά. Η συνερ-
γασία μας με τη ΓΕΝΟΠ και τα πρωτοβάθμια σωματεία είναι 
σε πολύ υψηλό επίπεδο και θα συνεχιστεί και στο μέλλον”. 
Ο επικεφαλής της εταιρίας τόνισε ακόμη πως “παρά 
το γεγονός ότι η Συμφωνία Μετόχων υπεγράφη τον 
Ιούνιο του 2017 και έχει ισχύ μέχρι τον Ιούνιο του 
2020, σε συνεννόηση με τον στρατηγικό επενδυτή 
State Grid Corporation of China είπαμε ότι δεν εί-
ναι δυνατόν να διαφοροποιηθούμε από τις άλλες 
εταιρείες και από τις καλές πρακτικές του συνδι-
καλιστικού κινήματος  και υπογράφουμε μία τριετή 
συλλογική σύμβαση εργασίας δείχνοντας και τις 
προθέσεις μας για το μέλλον”.
Ο πρόεδρος της  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ΚΗΕ κ. Γιώργος Αδαμίδης 
ανέδειξε ως  ιδιαίτερα θετική εξέλιξη την υπογραφή 
Συλλογικής Σύμβασης στον ΑΔΜΗΕ μετά τον ιδιοκητησι-
ακό διαχωρισμό, τονίζοντας ότι όπως φαίνεται και από τα 
οικονομικά αποτελέσματα «η εταιρεία έχει καλές προο-
πτικές, κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα». Υπογράμμισε 
ότι τα Σωματεία των εργαζομένων στηρίζουν την προ-
σπάθεια του ΑΔΜΗΕ να διατηρήσει τον ηγετικό του  ρόλο 
στον κλάδο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, λέγοντας 
ότι «Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθούμε τα επενδυτικά 
προγράμματα της εταιρείας να τα πάρουν άλλοι».

Υπογραφή νέας 
Επιχειρησιακής 

Συλλογικής 
Σύμβασης 
Εργασίας
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Του Κώστα Δεύτου, Διευθυντή Κλάδου 
Υγείας και Ασφάλειας 

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαδικασίες και η 
πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων εναεριτών, οι 
οποίοι προσλαμβάνονται από τον ΑΔΜΗΕ κατόπιν 
της λήψης των σχετικών εγκρίσεων από το Ανώτατο 
Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Η πρακτική δοκιμασία πραγματοποιήθηκε στις εγκατα-
στάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, στις σχολές της Άνοιξης. 
Έλαβαν μέρος 27 τακτικοί και 10 επιλαχόντες, οι οποίοι 
αντεπεξήλθαν στην δοκιμασία που ετέθη από την αρμό-
δια επιτροπή του ΑΣΕΠ.
Οι νέοι συνάδελφοι που επελέγησαν διαθέτουν τα απα-

ραίτητα προσόντα, την τεχνική κατάρτιση και μεγάλη δι-
άθεση για εργασία.

Ο ΑΔΜΗΕ, από την πλευρά του, τους περιμένει για να 
ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό του  και τις προ-
οπτικές του στο νέο ανταγωνιστικό και απαιτητικό 
περιβάλλον στον χώρο της ενέργειας.

Εμείς, από την θέση μας, ευχόμαστε σε όλους αυτούς, 
που θα γίνουν μέλη της οικογένειας του Ανεξάρτητου Δι-
αχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, κάθε επιτυ-
χία στα νέα τους καθήκοντα.

Πιάνουν 
δουλειά 
οι νέοι 

εναερίτες του 
ΑΔΜΗΕ
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Υπογραφή 
δανειακής 

σύμβασης με 
τις τράπεζες 

Bank of China 
και ICBC

Δανειακή σύμβαση ύψους 199 εκατ. ευρώ, με βασικό περιθώριο 
δανεισμού 2,4% ετησίως σύναψε στις αρχές Μαϊου ο ΑΔΜΗΕ με 
τις τράπεζες Bank of China (Luxembourg) S.A. και Industrial and 
Commercial Bank of China Limited.  
Το δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας με περίοδο χάριτος ενός 
έτους και δεν συνοδεύεται από εξασφαλίσεις, ούτε από κρατι-
κή εγγύηση.  Η κίνηση αυτή  έχει ευεργετικές συνέπειες για το 
χρηματοοικονομικό προφίλ της εταιρείας. Δημιουργεί παράλ-
ληλα ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης για το επενδυτικό 
πρόγραμμα του Διαχειριστή, ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2021.  
Οπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. 
Μάνος Μανουσάκης, «Το δάνειο συνιστά  ψήφο εμπιστοσύνης δυο εκ 
των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών οργανισμών του κόσμου στην 
εταιρεία και της ανοίγει νέες γραμμές χρηματοδότησης. Θα αποτελέ-
σει σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού του Διαχειριστή από 
εδώ και στο εξής και αντανακλά τη βελτίωση των προοπτικών όχι 
μόνο του ΑΔΜΗΕ, αλλά και της ελληνικής οικονομίας συνολικά. Πρό-
κειται τέλος για ένα απτό παράδειγμα των οφελών που απορρέουν 
από την παρουσία της State Grid Corporation of China ως στρατηγι-
κού εταίρου στο μετοχικό κεφάλαιο του ΑΔΜΗΕ που οδηγεί σε επι-
τάχυνση των μεγάλων projects που υλοποιούμε όπως οι επόμενες 
διασυνδέσεις των Κυκλάδων και οι διασυνδέσεις της Κρήτης». 
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Αναχρηματοδότηση κοινοπρακτικού 
δανείου με ελληνικές τράπεζες  

 Στις 29 Ιουνίου, εξάλλου, ο ΑΔΜΗΕ ολοκλήρωσε την 
διαδικασία αναχρηματοδότησης του Κοινοπρακτικού 
Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) που είχε συνάψει με ελ-
ληνικές τράπεζες το 2017 και είχε περιθώριο επιτοκίου 
6,25%, συνάπτοντας νέο ΚΟΔ με το περιθώριο επιτοκί-
ου να ανέρχεται πλέον στο 3%.  Ειδικότερα, το νέο κοι-
νοπρακτικό δάνειο ύψους περίπου 228 εκατ ευρώ είναι 
πενταετούς διάρκειας, άνευ εξασφαλίσεων και κρατικής 
εγγύησης με βασικό περιθώριο επιτοκίου 3% ετησίως. Η 
μείωση του κόστους δανεισμού εκτιμάται ότι θα οδηγήσει 
σε εξοικονόμηση δαπανών από τόκους ύψους 7,4 εκατ. 
ευρώ περίπου σε ετήσια βάση, με θετικές επιπτώσεις στα 
αποτελέσματα της εταιρείας. Η συγκεκριμένη συμφωνία 
αποτελεί το τελευταίο βήμα της διαδικασίας αναχρημα-
τοδότησης του ΑΔΜΗΕ. και έρχεται σε συνέχεια της προ-
αναφερθείσας δανειακής σύμβασης με τις Bank of China 
και ICBC.  Τα παραπάνω δάνεια, συμπεριλαμβανομένων 
των δανείων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
συνολικού ύψους 270 εκατ ευρώ, έχουν συναφθεί με 
εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους. Χάρη στις κινήσεις αυτές ο 
ΑΔΜΗΕ από θέση ισχύος θα συνεχίσει να υλοποιεί το φι-

λόδοξο πρόγραμμα επενδύσεών του, στο οποίο κεντρική 
θέση καταλαμβάνουν οι διασυνδέσεις των νησιών με την 
ηπειρωτική χώρα.   Ο ΑΔΜΗΕ  εξασφαλίζει έτσι τα κεφά-
λαια που απαιτούνται για να καλύψει τις λειτουργικές και 
επενδυτικές του ανάγκες για τα επόμενα χρόνια και δι-
αθέτει ένα πλήρως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δα-
νεισμού που, σε συνδυασμό με την ενεργητική διαχείριση 
ταμειακών διαθεσίμων, ενισχύει το χρηματοοικονοομικό 
του προφίλ.  

Επίσκεψη του κ. Cai Qi στην Αθήνα

Στα μέσα Μαϊου, επισκέφθηκε την Αθήνα ο κ. Cai Qi, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του προέδρου της Κίνας κ.  Xi 
Jinping. Στο πλαίσιο των επαφών του συναντήθηκε και με τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ. Οπως σχολίασε ο κ. Qi, “Η State Grid 
Corporation of China είναι μια από τις κορυφαίες επιχειρήσεις της Κίνας και έχει στείλει στον ΑΔΜΗΕ στελέχη με πολύ 
μεγάλη διοικητική εμπειρία. Είμαι βέβαιος  ότι και οι δυο πλευρές θα έχουν μια ευχάριστη και αμοιβαία εποικοδομητική 
συνεργασία».
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Πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό 
φωτογραφίας του Med-TSO
Της Νίκης Μανθάτη, Τομέας Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

Ο Med - TSO είναι ο Σύνδεσμος των Διαχειριστών Συστη-
μάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΣΜ) στην 
περιοχή της Μεσογείου. Στοχεύει στην ανάπτυξη των 
χωρών της περιοχής, μέσα από αμοιβαίες συνεργασίες, 
εξασφαλίζοντας κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και 
ενεργειακή ασφάλεια, σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, 
εξυπηρετώντας 400.000  χλμ. γραμμών μεταφοράς υψη-
λής τάσης, 550. 000 MW εγκατεστημένης ισχύος, κα-
λύπτοντας έκταση 8,5 εκατ. τετραγωνικών χιλιομέτρων 
περίπου, και φορτίο ζήτησης 1.600 TWh που καλύπτει τις 
ανάγκες 500 εκατ. καταναλωτών. Ο Med – TSO ιδρύθηκε 

στη Ρώμη στις 19 Απριλίου 2012 και έχει μέλη του 21 Δι-
αχειριστές από 19 χώρες της Μεσογείου. Ο ΑΔΜΗΕ είναι 
μέλος του Med – TSO ως εκπρόσωπος της Ελλάδας.
Προτεραιότητα του Med - TSO είναι η δημιουργία 
μιας Μεσογειακής Αγοράς Ενέργειας, θέτοντας κοι-
νούς βασικούς κανόνες και μεθοδολογίες για τους 
Διαχειριστές , υιοθετώντας κοινά κριτήρια και άρι-
στες τεχνικές  για την επίλυση τεχνικών θεμάτων, 
εναρμονίζοντας τεχνικούς κανόνες λειτουργίας και  
ενισχύοντας την συνεργασία και την επικοινωνία 
των μελών.

Η φωτογραφία της Ν. Μανθάτη που έλαβε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό φωτογραφίας του Med-TSO.
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Η βραβευμένη φωτογραφία στο εξώφυλλο της τελικής έκδο-
σης του The Mediterranean Project .

Ο senior project manager του Mediterranean project Mihai Paun 
(κέντρο) με μέλη και συνεργάτες του Med-TSO έξω από το κτίριο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Η Ευρωπαϊκή Ενωση  στηρίζει τις δραστη-
ριότητες του Med – TSO για την πραγμάτω-
ση των σκοπών του. Το 2015 υπογράφηκε 
ένα μεγάλο συμβόλαιο με τον τίτλο      “The 
Mediterranean Project”, διάρκειας τριών 
ετών. Στόχος ήταν η προοδευτική εναρμό-
νιση και ενίσχυση των αγορών της ηλεκτρι-
κής ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου, 
ακολουθώντας μια προσέγγιση από τη βάση 
προς την κορυφή με την άμεση συμμετοχή 
των μελών του Med-TSO.
Στα πλαίσια αυτού του έργου, ο Med-TSO 
διοργάνωσε τον πρώτο φωτογραφικό 
διαγωνισμό με θέμα «Mediterranean 
bridge: a new perspective in the 
Energy transition between countries”. 
(Μεσογειακή Γέφυρα: Μια νέα προοπτι-
κή στην ενεργειακή μετάβαση μεταξύ 
των χωρών) 
Έχω σπουδάσει 3 χρόνια φωτογραφία με 
ειδικότητα στο φωτορεπορτάζ. Μέσω της 
φωτογραφικής μου μηχανής θέλω να στα-
ματάω το χρόνο. Το αγαπημένο μου θέμα 
είναι ο άνθρωπος.
Μόλις πληροφορήθηκα για τον διαγωνι-
σμό αμέσως θυμήθηκα ένα σημείο στη 
γέφυρα της Χαλκίδας, όπου είχε κατα-
σκευάσει ο ΑΔΜΗΕ ένα έργο: το σημείο 
όπου το νησί της Εύβοιας προσεγγίζει 
την ηπειρωτική Ελλάδα. Με φόντο βου-
νά, θάλασσα, νησιά και ουρανό αναδει-

Στιγμιότυπο από το συνέδριο του Med-TSO «Προς τις ασφαλείς και 
βιώσιμες υποδομές Ηλεκτρικής Ενέργειας του μέλλοντος στην 

περιοχή της Μεσογείου» που πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου  

Ο Γενικός Γραμματέας του Med-TSO
Angelo Ferrante παραδίδει το βραβείο για το 
διαγωνισμό φωτογραφίας στη Ν. Μανθάτη.

κνύονται οι ανθρώπινες παρεμβάσεις που με σεβασμό στην 
ομορφιά της φύσης έχουν ενσωματωθεί σε αυτήν, ώστε να 
οικοδομηθούν οδικές και ενεργειακές γέφυρες μεταξύ των 
ανθρώπων.
Είχα περάσει από εκεί, πριν καιρό με το αυτοκίνητό μου μια πολύ 
βροχερή μέρα και δεν μπόρεσα να σταματήσω για να φωτογραφήσω.
Σε αυτό το τοπίο της νέας γέφυρας της Χαλκίδας, διέκρινα 
την απόλυτη αρμονία και την ιδιαίτερη μορφολογία της φύσης 
(βουνά, θάλασσα, νησί), σε συνδυασμό με την ανθρώπινη πα-
ρέμβαση.
Η φωτογραφία απεικονίζει την εγκατάσταση υπογειοποίησης και τον 
τερματικό πυλώνα της εναέριας Γραμμής Μεταφοράς τάσης 400kV 
που διασυνδέουν ηλεκτρικά τη μονάδα παραγωγής στο Αλιβέρι με 
το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) 
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Η φωτογραφία του Zabala Mikel από τον Διαχει-
ριστή REE της Ισπανίας με τίτλο «Ανατολή» που 
πήρε την δεύτερη θέση στο διαγωνισμό.

Η φωτογραφία του Μarcoleoni Fabio από την 
ιταλική ΤΕRNA με τίτλο «Γέφυρα στο Μέλλον» 
που πήρε την τρίτη θέση στο διαγωνισμό.

και την λεγόμενη Υψηλή Γέφυρα Ευρίπου (αναφέρεται συνήθως 
και ως Νέα γέφυρα Χαλκίδας), την καλωδιωτή γέφυρα πάνω 
από τον πορθμό του Ευρίπου που ενώνει οδικά την Εύβοια με 
την ηπειρωτική χώρα.

Μετά την πολύωρη περιπλάνησή μου σε αυτό το σημείο 
που φωτογράφησα, ήξερα πως ήμουν “on target” με το 
θέμα του διαγωνισμού και είχα σοβαρές πιθανότητες να 
τον κερδίσω. 
Σε λίγο καιρό ο Med-TSO μου ανακοίνωσε πως πήρα το 
πρώτο βραβείο. Μεταξύ των υποψηφιοτήτων, η δική μου 
φωτογραφία, με τίτλο «The View of Energy” (Η θέα της 
Ενέργειας)  κρίθηκε ως η καλύτερη από την κριτική επι-
τροπή που αξιολόγησε τη συνάφεια όλων των φωτογραφι-
ών με το θέμα του διαγωνισμού, την ποιότητά τους και τη 
σύνδεσή τους με τον κόσμο των Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς. 

Στις 10 Απριλίου 2018, προσκλήθηκα σε ειδική εκδήλωση στις 
Βρυξέλλες, για τη ακρίβεια σε συνέδριο του Med-TSO με τίτλο 
«Προς τις ασφαλείς και βιώσιμες υποδομές Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας του μέλλοντος στην περιοχή της Μεσογείου», κατά το 
οποίο μου απονεμήθηκε το βραβείο. Η φωτογραφία μου κοσμεί 
το εξώφυλλο του τελευταίου εντύπου για το Mediterranean 
Project καθώς και στο web site του Med-TSO. 

Τα μέλη  του Med-TSO με υποδέχτηκαν με μεγάλη θέρμη. 
Με ρώτησαν για το σημείο που φωτογράφησα, καθώς δεν 
το γνώριζαν, και τους πληροφόρησα για το έργο που έκανε 
εκεί ο ΑΔΜΗΕ, στο νησί της Εύβοιας, για την ηλεκτρική δια-
σύνδεση και την υπογειοποίησή της. 

Παρακολούθησα με πολύ ενδιαφέρον τα θέματα που συζητήθη-
καν στο συνέδριο του Med-TSO που πραγματοποιήθηκε στο κτί-
ριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Για την ιστορία, να αναφέρω ότι στη δεύτερη θέση βρέθηκε 
η φωτογραφία του Zabala Mikel από τον Διαχειριστή REE 
της Ισπανίας με τίτλο «Ανατολή» και στην τρίτη θέση η 
φωτογραφία «Γέφυρα στο Μέλλον» του Marcoleoni Fabio 
από την ιταλική TERNA. 
Ήταν μια πολύ ευχάριστη και ενθαρρυντική προσωπική εμπειρία 
για μένα. Μου δόθηκε η ευκαιρία να βρεθώ σε ένα διαφορετικό 
περιβάλλον. Συγχαίροντας και ευχαριστώντας και πάλι τα μέλη 
του Med - TSO για την πρωτοβουλία τους για αυτόν τον διαγωνι-
σμό, εύχομαι να συνεχιστεί και στο μέλλον ο εν λόγω θεσμός και 
να έλκει πολλές ενδιαφέρουσες συμμετοχές, αναδεικνύοντας 
τοπία και έργα της Μεσογείου.
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Βράβευση αριστούχων 
παιδιών εργαζομένων 
και συνταξιούχων  του 
ΑΔΜΗΕ
 Της Ράνιας Πρέντζα, Τομεάρχη Εκπαίδευσης 

Ο ΑΔΜΗΕ, πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, δι-
ακρίνεται για την πολύπλευρη δραστηριότητά του στο πεδίο της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώντας 
την παιδεία ως κορυφαίο αγαθό, η εταιρεία βραβεύει κάθε έτος  
τα παιδιά των εργαζομένων και συνταξιούχων της που με γενικό 
βαθμό «Άριστα» αποφοιτούν από τη Δευτεροβάθμια και Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση ή αποκτούν Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 
Επιβραβεύει έτσι τους αριστούχους, με την απονομή επαίνων 
και την προσφορά αναμνηστικών δώρων, ως έμπρακτη ανα-
γνώριση της προσπάθειάς τους. Παράλληλα, τιμά τη συμβολή 
των γονιών τους σ’ όλη τους την προσπάθεια και ταυτόχρονα 
αναδεικνύει αξίες, όπως η εργατικότητα και η αριστεία. 

Στις 29 Απριλίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση σε κεντρι-
κό ξενοδοχείο της Αθήνας, κατά την οποία  έγινε η απο-
νομή επαίνων στους 42 αριστούχους του σχολικού και 
ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, παιδιά εργαζομένων και 
συνταξιούχων των Κλιμακίων της εταιρείας στην Αττική, 
στην οποία παρευρέθηκαν και οι γονείς τους.

Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ εκπροσωπήθηκε από τον επικεφαλής 
της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ), 
κ. Νίκο Δασκαλάκη και τη Διευθύντρια Κλάδου Ανάπτυξης Αν-
θρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης της ΔΑΔΥ, κ. Ευγενία Στεφα-
νάκου, οι οποίοι συνεχάρησαν τα παιδιά για τις επιδόσεις τους, 
αλλά και τους γονείς τους για την πολύτιμη συμπαράστασή τους 
στον αγώνα  τους.

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης  Ανθρώπινου Δυνα-
μικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ) του ΑΔΜΗΕ, κ. Νίκος 
Δασκαλάκης και η Διευθύντρια Κλάδου Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης της ΔΑΔΥ, κ. 
Ευγενία Στεφανάκου συνεχάρησαν τα παιδιά για τις 
επιδόσεις τους.
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Ο κ. Στέλιος Μανωλαράκης, η κ. Δήμητρα Μαρτίνου, η κ. Εύχαρις Καλογερόγιαννη, η κ. Ελευθερία Μουστάκα 
και ο κ. Βασίλης Λυμπερτάς.

Οι γονείς των 42 αριστούχων παιδιών 
παρακολουθούν την εκδήλωση βρά-
βευσης που πραγματοποιήθηκε στις 
29 Απριλίου σε κεντρικό ξενοδοχείο 
της Αθήνας.
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