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«Ρεύμα»

στις νησιωτικές διασυνδέσεις
Η εξέλιξη των έργων των Διασυνδέσεων Κρήτης και Κυκλάδων
- Σειρά παίρνουν τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου

Η

επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικής σημασίας με
υψηλή προστιθέμενη αξία για την εγχώρια οικονομία και θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο, πολλές εκ των
οποίων παρέμειναν…βραχυκυκλωμένες επί σειρά ετών,
δίνουν το στίγμα του νέου ΑΔΜΗΕ, δυο χρόνια μετά τον
ιδιοκτησιακό του διαχωρισμό.
Από τον Ιούνιο του 2017 έχουν γίνει αποφασιστικά βήματα προς την εκτέλεση ενός φιλόδοξου επενδυτικού
προγράμματος –ύψους άνω των 4 δισεκατομμυρίων
ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας. «Καρδιά» αυτού του προγράμματος είναι οι μεγάλες νησιωτικές διασυνδέσεις, οι
οποίες ενεργοποιούν πολλαπλά οφέλη:
 Ελάφρυνση των καταναλωτών, σε βάθος χρόνου και

με την πρόοδο των έργων, από τις επιβαρύνσεις για
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας – ΥΚΩ που κυμαίνονται
μεταξύ 500 και 800 εκατ. ευρώ ετησίως.
 Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των
νησιών από την παύση λειτουργίας των ρυπογόνων
πετρελαϊκών σταθμών.
 Μείωση των εισαγωγών καυσίμων
 Εκμετάλλευση του αιολικού και ηλιακού δυναμικού
των νησιών
Στο πλαίσιο αυτό, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα
των Διασυνδέσεων της Κρήτης και των Κυκλάδων. Τον
Ιούλιο του 2019 προκηρύχθηκε και ο διαγωνισμός για
τη διασύνδεση της Σκιάθου με την Εύβοια –που ενισχύει

ενεργών
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την επάρκεια εφοδιασμού των Σποράδων-. Η διασύνδεση των Δωδεκανήσων έχει ενταχθεί στο επικαιροποιημένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ για
την περίοδο 2020-2029. Τέλος, ο Διαχειριστής εξετάζει τις εναλλακτικές επιλογές και για τη Διασύνδεση των
νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

σίως) για όλα τα νοικοκυριά. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί
στο κόστος ηλεκτροδότησης της νήσου Κρήτης από τους
τρεις παλαιάς τεχνολογίας Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς
της ΔΕΗ στα Χανιά, στα Λινοπεράματα Ηρακλείου και
στον Αθερινόλακκο Λασιθίου, που χρησιμοποιούν πετρέλαιο ως καύσιμο.

Παρακάτω περιγράφεται συνοπτικά η πρόοδος των έργων των νησιωτικών διασυνδέσεων:

Έργο Διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου

Διασύνδεση της Κρήτης με το
Ηπειρωτικό Σύστημα
Μετά από σχεδόν μισό αιώνα συζητήσεων και μελετών,
το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την
Ηπειρωτική Ελλάδα, έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης.
Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο υποδομής, με τεράστια σημασία όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά και για
την εθνική οικονομία συνολικά. Η ολοκλήρωση των δυο
φάσεων της διασύνδεσης της Κρήτης θα καλύψει με αξιόπιστο τρόπο την ζήτηση ρεύματος στην Κρήτη για το
ορατό μέλλον. Θα οδηγήσει επίσης σε δραστική μείωση
των χρεώσεων ΥΚΩ (της τάξης των 300-400 εκατ. ετη-

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΑΔΜΗΕ, η πρώτη φάση
του έργου, η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, θα
ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2020. Ο διεθνής διαγωνισμός για το έργο, προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ,
«έτρεξε» την περίοδο άνοιξη-καλοκαίρι 2018.
Η αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών φακέλων
ολοκληρώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ (2 μήνες) για την ιστορία παρόμοιων έργων, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και
διεθνώς.
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 Μειοδότρια για το πρώτο (Δυτικό) κύκλωμα της υποβρύχιας διασύνδεσης Πελοποννήσου-Κρήτης και τις
υπόγειες διασυνδέσεις της Πελοποννήσου ανακηρύχθηκε η εταιρεία FULGOR AE.
 Μειοδότρια για το δεύτερο (Ανατολικό) κύκλωμα της
υποβρύχιας διασύνδεσης ανακηρύχθηκε η εταιρεία
Prysmian Powerlink.
 Για τις υπόγειες διασυνδέσεις της Κρήτης στο πλαί-

σιο της διασύνδεσής της με την Πελοπόννησο μειοδότησε η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ.
 Τέλος, μειοδότρια εταιρεία για την κατασκευή του
νέου τερματικού σταθμού Μετάβασης-Αντιστάθμισης στη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο καθώς
και την αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου
υπαίθριου Υποσταθμού στην περιοχή των Χανίων
στην Κρήτη ανακηρύχθηκε η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΑΕ».
τη, να επιτρέψει την πρόσβαση σε ανανεώσιμη ενέργεια
που παράγεται σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και να
ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο εμφάνισης ελλείψεων σε
ηλεκτρικό ρεύμα κατά τις περιόδους αιχμής και υψηλής
εποχιακής ζήτησης. Επιπλέον, θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη των κλάδων αιολικής ενέργειας και υβριδικής ανανεώσιμης ενέργειας στη Κρήτη, επιτρέποντας την αξιοποίηση
του πλούσιου αιολικού δυναμικού του νησιού για την παραγωγή καθαρής ενέργειας για την υπόλοιπη χώρα.

Στιγμιότυπο από την τελετή υπογραφής των συμβάσεων για
τη διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου στο Δημαρχείο Κισσάμου στις 28 Νοεμβρίου 2018.

Η διασύνδεση Κρήτης- Πελοποννήσου είναι η μεγαλύτερη σε μήκος υποβρύχια-υπόγεια AC καλωδιακή διασύνδεση στον κόσμο (134 χλμ. Υποβρύχιο τμήμα και 42
χλμ. Υπόγεια τμήματα) ενώ το μέγιστο βάθος πόντισης
των καλωδίων κατά μήκος της υποβρύχιας διαδρομής
την τοποθετεί στην κορυφή των πλέον απαιτητικών τεχνικά έργων πόντισης καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας
διεθνώς (950 μέτρα μέγιστο βάθος).
Το έργο χρηματοδοτείται με δάνειο ύψους 178 εκατ.
ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το δάνειο της ΕΤΕπ, εικοσαετούς διάρκειας, θα χρηματοδοτήσει το 50% του εκτιμώμενου κόστους της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης που αποτελείται από δυο υποθαλάσσια
καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 150 kV, μεταξύ της χερσονήσου του Μαλέα στην Πελοπόννησο και του
Κόλπου του Κισσάμου στην Κρήτη. Το έργο επιδοτείται
επίσης με 95 εκατ. ευρώ από τα Ταμεία Συνοχής της ΕΕ.
Μάλιστα, η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Corina
Cretu το συμπεριέλαβε στα 25 projects που είναι αντιπροσωπευτικά των οφελών της Πολιτικής Συνοχής της
Ένωσης.
Η νέα διασύνδεση μετά την ηλέκτρισή της αναμένεται να
καλύψει το 34-40% της ζήτησης για ρεύμα στην Κρή-

Έργο Διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής
Η δεύτερη διασύνδεση
(Κρήτη ΙΙ) περιλαμβάνει
διπολικό
σύνδεσμο
HVDC, μεταξύ Κρήτης
και Αττικής, ονομαστικής
ικανότητας 2x500ΜW. Η
θυγατρική εταιρεία ειδικού σκοπού του ΑΔΜΗΕ
ΑΡΙΑΔΝΗ Interconnection που συστάθηκε το Σεπτέμβριο
του 2018 έχει δεσμευθεί ότι θα ολοκληρωθεί το έργο το
τελευταίο τρίμηνο του 2022 με εκτιμώμενο προϋπολογισμό της τάξης του 1 δισ. €. Το ποσό αυτό θα αυξήσει σημαντικά τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση της ΑΔΜΗΕ
και θα αποτελέσει οδηγό για τις μελλοντικές διασυνδέσεις
που η εταιρεία σκοπεύει να πραγματοποιήσει.
Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς σε συνδυασμό με τη
διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, διασφαλίζει την
επάρκεια εφοδιασμού του νησιού. Επιπλέον επιτυγχάνεται μείωση του ετήσιου κόστους Υπηρεσιών Κοινής
Ωφέλειας (ΥΚΩ) που επιβαρύνουν τους καταναλωτές
λόγω του υψηλού μεταβλητού κόστους παραγωγής των
μονάδων πετρελαίου του νησιού. To όφελος υπολογίζεται σε €326 εκατ. τον πρώτο χρόνο και €400 εκατ. για
τα επόμενα 25 χρόνια.
Παράλληλα, το έργο προωθεί την περαιτέρω αξιοποί-
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ηση του πλούσιου τοπικού
δυναμικού ΑΠΕ της Κρήτης,
μειώνοντας την ενεργειακή
εξάρτηση από εισαγόμενα
καύσιμα και συμβάλλοντας
στην επίτευξη των εθνικών
στόχων για το 2020 με αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ και
μείωση εκπομπών CO2.
Οι διαγωνισμοί του έργου
δημοσιεύθηκαν τον Μάιο
του 2019 και η συμβασιοποίηση αναμένεται εντός του
τρέχοντος έτους. Η ΑΡΙΑΔΝΗ Interconnection βρίσκεται σε συζητήσεις για χρηματοδότηση από διεθνή και
εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και έχει κινήσει
όλες τις διαδικασίες για να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης.
Τα έργο αποτελεί σταθμό στην ιστορία όχι μόνο της
ΑΔΜΗΕ αλλά και του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς η τεχνολογική υποδομή που απαιτεί, ο προϋπολογισμός του αλλά και τα
οφέλη για τους καταναλωτές και την ελληνική κοινωνία
θέτουν νέα πρότυπα για το μέλλον της Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα.
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Ηλεκτρικής Ενέργειας, με την οποία η Σύρος και η Πάρος διασυνδέθηκαν με υποβρύχιο καλώδιο υψηλής τάσης με το ηπειρωτικό σύστημα μέσω Λαυρίου. Το έργο,
προϋπολογισμού €247 εκατομμυρίων, συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΕΣΠΑ και δανειοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχουν κατασκευαστεί συνολικά 4 νέοι Υποσταθμοί
GIS σε Λαύριο, Σύρο, Πάρο και Μύκονο (που προστέθηκε στο «κλαμπ» των Διασυνδεδεμένων Νησιών τον
Μάιο του 2018). Από τη Σύρο «φεύγουν» τρία υποβρύχια καλώδια που συνδέουν το νησί με την Τήνο, την
Πάρο και την Μύκονο.
Τα κυκλαδίτικα νησιά που έχουν αποκτήσει πρόσβαση
στο έργο της Α’ Φάσης είναι 11 και οι μόνιμοι κάτοικοι
που επωφελούνται από αυτό 87.000. Η μέγιστη ισχύς
που μπορεί να διακινηθεί από το Σύστημα υπολογίζεται
σε 170 MW. Ισχύς που ο ΑΔΜΗΕ εκτιμά ότι καλύπτει
πλήρως τις ανάγκες των διασυνδεδεμένων πλέον νησιών, όχι μόνο για τους μόνιμους κατοίκους τους, αλλά
και τους επισκέπτες τους καθώς τους καλοκαιρινούς
μήνες η ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα αυξάνεται κατακόρυφα λόγω της κορύφωσης της τουριστικής κίνησης και
του πολλαπλασιασμού του πληθυσμού.

Διασύνδεση Κυκλάδων

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α΄ Φάση

GIS Λαυρίου, το σημείο εκκίνησης της Διασύνδεσης
των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα.

Στις 19 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Α΄ Φάσης του έργου της Διασύνδεσης των
Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς

Πανοραμική φωτογραφία του υποσταθμού της Σύρου.

Η Διασύνδεση των Κυκλάδων αποτελεί εξαιρετικής σημασίας έργο για την οικονομία της Ελλάδας, καθώς προσφέρει αξιόπιστη και επαρκή τροφοδότηση των νησιών
με ηλεκτρική ενέργεια υψηλής τάσης. Παράλληλα, μειώνεται η επιβάρυνση των καταναλωτών μέσω των ΥΚΩ,
καθώς οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας επιδοτούν
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω πετρελαίου
στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Το όφελος προσεγγίζει τα 80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ σε βάθος
χρόνου εικοσαετίας αναμένεται να ανέλθει στα 2,7 δις
ευρώ. Μέρος των έργων της Ά Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ
2007-2013 και το έργο συνολικά και για τις τρεις φάσεις ως συνεχιζόμενο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ
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Όταν ο ΑΔΜΗΕ ανακάλυψε αρχαιότητες στη Μύκονο
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο οικόπεδο όπου κατασκευάστηκε ο Υ/Σ της Μυκόνου εντοπίστηκαν
πολλές αρχαιότητες. Έτσι, ο ΑΔΜΗΕ και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για τη διενέργεια σωστικής
ανασκαφής. Η αρχαιολογική έρευνα, μάλιστα,
συνεχίστηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Μυκόνου, όπου ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2018 η συντήρηση,
ταξινόμηση και τεκμηρίωση του υλικού που βρέθηκε κατά την ανασκαφή. Τα ευρήματα της ανασκαφής παρουσιάστηκαν στη Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ και την ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στο
Αρχαιολογικό Μουσείο της Μυκόνου στις 5 Ιουλίου 2018.
Όπως ανέφερε ο αρχαιολόγος κ. Εμμανουήλ Ψαρρός που πραγματοποίησε την παρουσίαση, εντοπίστηκαν αρχαιότητες
σε πέντε διαφορετικούς χώρους του οικοπέδου που περιλαμβάνουν –μεταξύ άλλων- λαξεύματα, κομμάτια από αμφορείς και αγγεία χρήσεως, κεραμικά και νομίσματα. Τα ευρήματα χρονολογούνται από την αρχαία ως και τη νεότερη
εποχή (ελληνιστική περίοδος, βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδος, νεότερη εποχή) και η ανακάλυψη θεωρείται πολύ
σημαντική για την ιστορία της Μυκόνου και την αλληλεπίδραση με το ιερό της Δήλου. Τονίστηκε επίσης ότι η συνεργασία
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας με τους υπεύθυνους του ΑΔΜΗΕ ήταν υποδειγματική, καθώς όπου υπάρχει καλή θέληση
από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές έρχονται στο φως σημαντικά ευρήματα και ολοκληρώνονται πολύ σημαντικά έργα.

Στιγμιότυπα από την υπογραφή των Συμβάσεων για τα τρία επιμέρους έργα της Β΄Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων με
τους αναδόχους Prysmian, NARI Group Corporation και Ελληνικά Καλώδια ΑΕ-Fulgor ΑΕ.

2014-2020 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους
με συνολική συνεισφορά 176 εκατ. Ευρώ.

Β΄ Φάση
Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Α΄ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε άμεσα στην έναρξη υλοποίησης της Β΄ Φάσης, καθώς και
στην έναρξη υλοποίησης της νέας Διασύνδεσης Εύβοια
– Άνδρος και Άνδρος – Τήνος. Τα έργα αυτά έχουν συνολικό προϋπολογισμό 74 εκατ. ευρώ.
Η Β΄ Φάση των Κυκλάδων –που προγραμματίζεται να
περατωθεί στο τέλος του τρέχοντος έτους- χωρίζεται
σε δύο μέρη και περιλαμβάνει την κατασκευή νέου Υ/Σ
GIS στη Νάξο καθώς και την υποθαλάσσια διασύνδεση
της Νάξου με την Πάρο και την Μύκονο. Οι ανάδοχοι
για τα δυο έργα επελέγησαν τον Ιούνιο του 2018 και
οι αντίστοιχες Συμβάσεις υπεγράφησαν τον Ιούλιο και

Αύγουστο του περασμένου έτους. Ειδικότερα, η κοινοπραξία Ελληνικά Καλώδια ΑΕ- Fulgor ΑΕ ανέλαβε την
κατασκευή των υποθαλάσσιων καλωδίων που θα συνδέσουν τη Νάξο με την Πάρο και τη Μύκονο, ενώ η NARI
Group Corporation επελέγη ως ανάδοχος για την κατασκευή του Υποσταθμού 150 KV στη Νάξο.
Επιπλέον, μέχρι το τέλος του 2019 θα έχει ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση νέων καλωδίων αυξημένης μεταφορικής ικανότητας (200 MVA) στις Διασυνδέσεις
Εύβοια – Άνδρος και Άνδρος – Τήνος, έργο με προϋπολογισμό 21,1 εκ. €. Η Σύμβαση με τον ανάδοχο
Prysmian υπεγράφη τον Αύγουστο του 2018.
Με την ολοκλήρωση των έργων αυτών εξασφαλίζεται
διπλή τροφοδότηση για Πάρο, Νάξο και Μύκονο. Επιπροσθέτως, η ενίσχυση της υφιστάμενης διασύνδεσης με την
Εύβοια διασφαλίζει διακίνηση ισχύος της τάξης των 170
MW προς τις διασυνδεδεμένες Κυκλάδες, μεταφορική

ενεργών

ικανότητα που εν γένει επαρκεί για να καλύψει την ισχύ
ζήτησης των νησιών αυτών, περιορίζοντας περαιτέρω
την ανάγκη χρήσης των τοπικών Αυτόνομων Σταθμών
Παραγωγής ακόμα και σε συνθήκες απώλειας καλωδίων.

Γ΄ και Δ΄ Φάση
Η εξάρτηση από τους ΑΣΠ αναμένεται να εκμηδενιστεί με
την ολοκλήρωση έως το τέλος του 2020 –δυο χρόνια
νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό- του έργου της
Γ΄ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 111 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει
την πόντιση δεύτερου υποθαλάσσιου καλωδίου μεταξύ
Λαυρίου-Σύρου. Βασικός στόχος του έργου αυτού είναι
η εξασφάλιση των απαιτούμενων κριτηρίων αξιοπιστίας
και η τροφοδότηση μεγάλου μέρους των Κυκλάδων για
τις επόμενες δεκαετίες. Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και η υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο Nexans πραγματοποιήθηκε τέλος Νοεμβρίου.
Τα έργα διασύνδεσης των Κυκλάδων συνεχίζονται με
τη Δ΄ Φάση, όπου σειρά παίρνουν τα νησιά Σέριφος,
Μήλος, Φολέγανδρος και Θήρα με την κατασκευή των
αντίστοιχων Υ/Σ GIS και τη διασύνδεσή τους με υποβρύχια καλώδια 150 kV σε βρόχο Λαύριο – Σέριφος
– Μήλος – Φολέγανδρος – Θήρα – Νάξος. Εντός του
2018 ολοκληρώθηκε η σύνταξη των τευχών διακήρυξης για την ανάθεση της εκπόνησης μελέτης βυθού, οριστικοποιήθηκε η χωροθέτηση των Υ/Σ και ξεκίνησαν οι
διαδικασίες πρόσκτησης χώρων. Το έργο προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2024 με προϋπολογισμό που αγγίζει τα €386 εκατ. ευρώ. Ο ΑΔΜΗΕ
σχεδιάζει την επίσπευση και αυτού του έργου, σε σχέση
με το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Διασύνδεση Σκιάθου
Στις αρχές Ιουλίου, ο ΑΔΜΗΕ προκήρυξε δυο διαγωνισμούς που αφορούν στην ηλεκτρική διασύνδεση της Σκιάθου με το Μαντούδι Ευβοίας, συνολικού προϋπολογισμού 47,9 εκατ. ευρώ. Το έργο που προγραμματίζεται να
τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2022 και ενισχύει την
ασφάλεια τροφοδοσίας του νησιωτικού συμπλέγματος
των Σποράδων περιλαμβάνει την εγκατάσταση καλωδίου
υψηλής τάσης 150 kV εναλλασσόμενου ρεύματος που
θα διασυνδέει τη Σκιάθο με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω
Μαντουδίου (Εύβοια) καθώς και την κατασκευή ενός
νέου υποσταθμού GIS 150/20 kV στη Σκιάθο.
H διασύνδεση θα περιλαμβάνει εναέρια γραμμή μήκους
17 χλμ. από το Μαντούδι έως τα βορειοανατολικά παράλια της Εύβοιας, από όπου θα ξεκινά το υποβρύχιο
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τμήμα του καλωδίου, μήκους 35 χλμ, το οποίο θα προσαιγιαλώνεται στη Σκιάθο.

Διασύνδεση Δωδεκανήσων
Η διασύνδεση των Δωδεκανήσων αποτελεί τη νέα
μεγάλη νησιωτική διασύνδεση που έχει ενταχθεί στο
προκαταρκτικό Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ)
του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2020-2029. Η εν λόγω
διασύνδεση, project προϋπολογισμού 1,5 δις. ευρώ
με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027, προβλέπει τη διασύνδεση της Κω με το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς στο νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης στην Κόρινθο
μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου συνεχούς ρεύματος
μήκους 380 χλμ. και μεταφορικής ικανότητας 900 MW.
Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η διασύνδεση της Κω με
την Ρόδο και της Ρόδου με την Κάρπαθο. Δρομολογείται
έτσι η δημιουργία ενός ακόμα νησιωτικού «ηλεκτρικού
διαδρόμου» που θα επιτρέψει την αξιόπιστη ηλεκτροδότηση των Δωδεκανήσων από το Σύστημα και την αξιοποίηση του δυναμικού ΑΠΕ, με σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη.

Διασύνδεση Νησιών
Βορειοανατολικού Αιγαίου
Ο ΑΔΜΗΕ μελετά τον τρόπο άρσης της ηλεκτρικής απομόνωσης και των νησιών του Βορείου Αιγαίου, έχοντας
επεξεργαστεί εναλλακτικά σενάρια για την διασύνδεσή
τους με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα. Στόχος είναι το
οριστικό σχέδιο να έχει αποκρυσταλλωθεί έως το τέλος
του έτους, ώστε να ενταχθεί στην τελική εκδοχή του ΔΠΑ
2020-2029 που θα κατατεθεί τον Δεκέμβριο του 2019
προς έγκριση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Ο ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου τοποθετείται στην
τριετία 2027-2030. Αν και ο κατάλογος των νησιών
τα οποία θα διασυνδεθούν θα εξαρτηθεί από την όδευση που θα προκριθεί στο τελικό σχέδιο, είναι εύλογο
να αναμένεται ότι θα περιληφθούν τα μεγαλύτερα νησιά όπως η Λήμνος, η Μυτιλήνη και η Χίος. Πέρα από
την όδευση και τα νησιά που αυτή θα περιλαμβάνει, τα
σενάρια που καταρτίζει ο ΑΔΜΗΕ αφορούν επίσης και
τις τεχνικές παραμέτρους του έργου, όπως τη βέλτιστη
τεχνολογία και την τάση των διασυνδέσεων.
Όλα αυτά τα έργα αντικατοπτρίζουν με τον καλύτερο
τρόπο τον μετασχηματισμό του Διαχειριστή από εταιρεία
που διαχειριζόταν ένα χερσαίο κατά βάση δίκτυο Γραμμών Μεταφοράς, σε εταιρεία με τις διασυνδέσεις των
νησιών στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της. l
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Με βήμα ταχύ η επέκταση
του Συστήματος 400 kV
προς την Πελοπόννησο

Μ

ε γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για
την Επέκταση του Συστήματος 400 kV προς την
Πελοπόννησο, καθώς τα έργα του λεγόμενου Δυτικού
Διαδρόμου που θα συνδέσει το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης της Μεγαλόπολης –μέσω Πάτρας- με την υφιστάμε-

νη Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Αχελώου-Διστόμου θα
ολοκληρωθούν εντός των επόμενων μηνών. Ταυτόχρονα, στις «ράγες» έχει μπει και ο δεύτερος, Ανατολικός
Διάδρομος, με την συμβασιοποίηση δυο εκ των τριών
επιμέρους έργων του.

ενεργών

Παράλληλα με τις νησιωτικές διασυνδέσεις (Κυκλάδες-Κρήτη), ο ΑΔΜΗΕ υλοποιεί και τα μεγάλα έργα
που αφορούν στην ενίσχυση της «ραχοκοκαλιάς» του
ΕΣΜΗΕ, δηλαδή τις ύψιστης σημασίας για τη χώρα ΓΜ
400 kV που μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια από τους
μεγάλους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
της Ελλάδας και τις διασυνδέσεις με τα ηλεκτρικά συστήματα των γειτονικών κρατών προς τα μεγάλα κέντρα
κατανάλωσης της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα, το Νοέμβριο του 2018 πραγματοποιήθηκε ένα σημαντικό βήμα για την περάτωση του
«Δυτικού Διαδρόμου», με την επιλογή των αναδόχων
για ένα κομβικό τμήμα του, που αφορά στην κατασκευή
των υποβρυχίων και υπόγειων καλωδιακών διασυνδέσεων στην περιοχή Ρίου-Αντιρρίου. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο για το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς το καλώδιο Ρίου-Αντιρρίου
είναι το πρώτο υποβρύχιο καλώδιο 400 kV στην Ελλάδα.
Ο ΑΔΜΗΕ προκήρυξε δυο διαγωνισμούς, έναν για το
υποβρύχιο και έναν για το υπόγειο τμήμα της καλωδιακής διασύνδεσης. Για πρώτη φορά, ως κριτήριο ανάθεσης πέρα από την τιμή χρησιμοποιήθηκε ο χρόνος
υλοποίησης. Και στους δυο διαγωνισμούς εκδηλώθηκε
ισχυρό ενδιαφέρον από μεγάλες εταιρείες του κλάδου
από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μέθοδος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού που υιοθετήθηκε συνέβαλε
καθοριστικά στην εξασφάλιση σημαντικής έκπτωσης
έναντι της τιμής εκκίνησης, καθώς ο οικονομικός ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων ήταν έντονος και
στις δυο περιπτώσεις, κάτι που αποτυπώθηκε και στον
μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών προσφορών (189 συνολικά) που υποβλήθηκαν. Ειδικότερα:
 Στο διαγωνισμό για το υποβρύχιο καλώδιο συμμετείχαν η κοινοπραξία Ελληνικά Καλώδια ΑΕFulgor AE, η Prysmian Powerlink
(Ιταλία), η Nexans Norway AS
(Νορβηγία) και η NKT HV Cables
(Δανία). Η τιμή εκκίνησης ήταν τα
33,19 εκατ. Ευρώ (προσφορά
με χρόνο υλοποίησης τους 14
μήνες). Μειοδότης αναδείχθηκε
η κοινοπραξία Ελληνικά Καλώδια
ΑΕ-Fulgor AE με τίμημα 29,02
εκατ. Ευρώ και χρόνο υλοποίησης 10 μήνες, με σημαντική συ-
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νολική έκπτωση τιμής και χρόνου 19,5%.
 Στο διαγωνισμό για το υπόγειο σκέλος προσφορές
υπέβαλαν η Ελληνικά Καλώδια ΑΕ, η Prysmian και η
Link SA. Η τιμή εκκίνησης ήταν τα 22,26 εκατ. ευρώ
με χρόνο υλοποίησης τους 11 μήνες και μειοδότης αναδείχθηκε η Ελληνικά Καλώδια ΑΕ με τίμημα
17,87 εκατ. Ευρώ και χρόνο υλοποίησης τους 11
μήνες, που ενσωματώνει έκπτωση σχεδόν 20%.
Ο «Δυτικός Διάδρομος», έργο συνολικού προϋπολογισμού 105 εκατ. ευρώ, θα έχει πολλαπλά οφέλη, καθώς
θα αυξήσει δραστικά την ικανότητα μεταφοράς ρεύματος από και προς την Πελοπόννησο, θα επιτρέψει την
αξιοποίηση του ενεργειακού παραγωγικού δυναμικού
της περιοχής και θα ενισχύσει την ευστάθεια τάσεων
του Νότιου Συστήματος.

Ανατολικός Διάδρομος
Τα οφέλη αυτά μεγιστοποιούνται μέσω του «Ανατολικού
Διαδρόμου» (Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Μεγαλόπολη-Κόρινθος-Αττική). Σε φάση κατασκευής έχουν εισέλθει δυο από τα βασικά έργα, με ορίζοντα ολοκλήρωσης
το 2021. Ο λόγος για την ανέγερση νέου κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) στην Κόρινθο και την κατασκευή
νέας Γραμμής Μεταφοράς 400 kV που θα συνδέει το εν
λόγω ΚΥΤ με το ΚΥΤ Μεγαλόπολης.
Ο ΑΔΜΗΕ προκήρυξε δυο διαγωνισμούς, έναν για τη
Γραμμή Μεταφοράς και έναν για το νέο ΚΥΤ που διενεργήθηκαν ταυτόχρονα, τον περασμένο Απρίλιο. Και στους
δυο υπήρξε ισχυρό ενδιαφέρον από μεγάλες εταιρείες
από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα:

Στιγμιότυπο από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ ΑΔΜΗΕ και της κοινοπραξίας ΑΤΕΡΜΩΝ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ για τη ΓΜ 400 kV Μεγαλόπολη - Κόρινθος.
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χή στο Σύστημα των 400 kV, αυξάνοντας
την ευστάθειά του.
Ο Παναγιώτης Γαρδελίνος, Γενικός Διευθυντής του Τομέα Ολοκληρωμένων
Έργων και Υποδομών – ΜΕΤΚΑ της
MYTILINEOS (που ανέλαβε την κατασκευή του ΚΥΤ Κορίνθου) σημείωσε ότι
«η μακρόχρονη εμπειρία μας σε Ελλάδα
και εξωτερικό είναι το εχέγγυο για την
επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι αυτό το έργο σφραγίζει την πρώτη
μας συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ».
Το σχήμα ΑΤΕΡΜΩΝ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ στο
Ο Π. Γαρδελίνος, Γενικός Διευθυντής του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και οποίο ανατέθηκε η κατασκευή της ΓΜ
Υποδομών – ΜΕΤΚΑ της MYTILINEOS (αριστερά) και ο Πρόεδρος και Διευ- 400 kV Μεγαλόπολη-Κόρινθος, καταθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μ. Μανουσάκης.
σκευάζει ήδη τα εναέρια τμήματα της ΓM
400 KV Μεγαλόπολη-Πάτρα-Αχελώος
 Στο διαγωνισμό για την μελέτη και κατασκευή
του KYT GIS 400 kV/150 kV Κορίνθου συμμε- του Δυτικού Διαδρόμου. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων
τείχαν η σύμπραξη ΤΟΜΗ-Hyosung, η σύμπραξη Σύμβουλος της ΑΤΕΡΜΩΝ, Κωνσταντίνος ΠαπασαββίMYTILINEOS-SIEYUAN, η ΤΕΡΝΑ σε συνεργασία με δης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διεύρυνση
την Siemens, η σύμπραξη Grid Solutions Hellas-Ε- της συνεργασίας με τον ΑΔΜΗΕ και δεσμεύθηκε ότι η
ΛΕΚΤΡΟΜΕΚ και η Linxon. Μειοδότης αναδείχθηκε κοινοπραξία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε τα
η σύμπραξη MYTILINEOS-SIEYUAN με τίμημα 20,6 έργα να ολοκληρωθούν εγκαίρως, ακόμα και πριν από
εκατ. ευρώ, το οποίο ενσωματώνει έκπτωση 24% τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα όπου είναι δυνατό, ώστε να αναπτυχθούν τα μεγάλα οφέλη που προκύεπί της τιμής εκκίνησης (27,05 εκατ. ευρώ).
πτουν.
 Στο διαγωνισμό για την κατασκευή της εναέριας
ΓΜ 400 kV Μεγαλόπολη-Κόρινθος συμμετείχαν η Το τελευταίο σκέλος του Ανατολικού Διαδρόμου της Επέκοινοπραξία ΑΤΕΡΜΩΝ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ, η κοινοπραξία κτασης του Συστήματος 400 kV προς την Πελοπόννησο,
Electromontaj-ΘΕΜΕΛΗ και η κοινοπραξία Consorzio η ΓΜ 400 kV Κόρινθος-Αττική (ΚΥΤ Κουμουνδούρου)
προγραμματίζεται να περατωθεί εντός του 2024. l
Italia 2000. Η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ήταν τα 28,9 εκατ. ευρώ και μειοδότησε η κοινοπραξία ΑΤΕΡΜΩΝ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ καταθέτοντας προσφορά 26,07 εκατ.
ευρώ, που αντιστοιχεί σε έκπτωση 10%
επί της τιμής εκκίνησης (29 εκατ. ευρώ).
Όπως δήλωσε κατά την εκδήλωση της υπογραφής των συμβάσεων με τους αναδόχους
ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του
ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης, το έργο είναι
εξαιρετικά σημαντικό, αφού σε συνδυασμό
με τα έργα του Δυτικού Διαδρόμου όχι μόνο
συμβάλλει στην άρση του κορεσμού της Πελοποννήσου, επιτρέποντας την ανάπτυξη περισσότερων ΑΠΕ, αλλά και εισάγει την περιο-
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Ημερίδα του ΑΔΜΗΕ για την

Αγορά Εξισορρόπησης

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης (αριστερά) και ο Διευθύνων
Σύμβουλος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Μιχάλης Φιλίππου.

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, η ημερίδα
του ΑΔΜΗΕ για την Αγορά Εξισορρόπησης. Το παρών
έδωσε μεγάλος αριθμός προσκεκλημένων από το σύνολο των συμμετεχόντων που δραστηριοποιούνται στην
Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη Συνδέσμων και θεσμικών φορέων.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, ο οποί-

Ηρ. Σκοτεινός: Διευθυντής Διαχείρισης Αγοράς.

ος στην εισαγωγική του τοποθέτηση υπογράμμισε ότι η
Αγορά Εξισορρόπησης εξασφαλίζει ότι η απαιτούμενη
ζήτηση στο Σύστημα Μεταφοράς καλύπτεται από τους
φθηνότερους διαθέσιμους πόρους, προς όφελος του
τελικού καταναλωτή. Παράλληλα, παρέχει σε όλους
τους χρήστες του Συστήματος ένα σαφές οικονομικό σήμα για το πραγματικό κόστος των ανισορροπιών
που προκαλούνται από τους χρήστες (στο «δίπολο»
παραγωγής-φορτίου) και ένα ξεκάθαρο κίνητρο για την

Ι. Καμπούρης: Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας, Υποδομών
και Αγοράς.

14 I ενεργών
ελαχιστοποίησή τους. Διαβεβαίωσε τέλος ότι τα πληροφοριακά συστήματα στα οποία θα «τρέξει» η εν λόγω
Αγορά θα παραδοθούν στο τέλος του έτους.

Κων/νος Πετσίνης: Διεύθυνση Διαχείρισης Αγοράς – Κλάδος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Αγοράς.

Φ. Γεωργάκης: Διεύθυνση Διαχείρισης Αγοράς / Τομέας Λειτουργίας Αγοράς Εξισορρόπησης.

Χαιρετισμό απεύθυνε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της
«Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας» (ΕΧΕ), Μιχάλης
Φιλίππου που προσδιόρισε χρονικά την πλήρη λειτουργία του ΕΧΕ για τον Ιούνιο του 2020. Όπως διευκρίνισε, η ΕΧΕ παρέλαβε τις πλατφόρμες που υλοποίησε το
Χρηματιστήριο Αθηνών για τις τρεις υπόλοιπες αγορές
(προημερήσια, ενδοημερήσια, προθεσμιακή) και έπεται
πρώτα ο εσωτερικός έλεγχος και στη συνέχεια οι δοκιμές από τους χρήστες, έως το τέλος του έτους. Κατά
το πρώτο εξάμηνο του 2020 θα πραγματοποιηθούν οι
δοκιμές όλων των πληροφοριακών συστημάτων μαζί,
ώστε μεταξύ άλλων να ελεγχθεί και η διαλειτουργικότητά τους. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί
και η διαδικασία για την υποβολή αίτησης στους αρμόδιους φορείς για τη σύζευξη της ελληνικής αγοράς με
την ευρωπαϊκή, σε πρώτη φάση με αυτήν της Ιταλίας,
ώστε η αίτηση να κατατεθεί τον Ιούνιο του επόμενου
έτους.
Στη συνέχεια ξεκίνησε το κυρίως μέρος της ημερίδας.
Κατά την πρώτη ενότητα, παρουσιάστηκαν οι βασικές
παράμετροι του σχεδιασμού της αγοράς από τον Γενικό Διευθυντή Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς του
ΑΔΜΗΕ κ. Γιάννη Καμπούρη και από τον Διευθυντή Διαχείρισης Αγοράς κ. Ηρακλή Σκοτεινό. Ακολούθως παρουσιάστηκαν οι κυριότερες διαφορές του νέου μοντέλου της αγοράς εξισορρόπησης με το τρέχον μοντέλο.
Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα τρία
βασικά στοιχεία που απαρτίζουν τη νέα αγορά εξισορρόπησης και πιο συγκεκριμένα:

Β. Ζιώγας: Επικεφαλής Διεύθυνσης Λειτουργίας και Ελέγχου
Συστήματος.

Απ. Αναγνώστου: Τομέας Συλλογής και Πιστοποίησης Μετρήσεων / Διεύθυνση Διαχείρισης Αγοράς.

 Η Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού,
σκοπός της οποίας είναι ο προγραμματισμός της

Ι. Καναβός: Διευθυντής Κλάδου Μετρήσεων και Εκκαθάρισης.

ενεργών

Ε. Κουτσούλα: Τομεάρχης Εκκαθάρισης / Διεύθυνση Διαχείρισης Αγοράς.
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Ι. Μωραΐτης: Τομέας Διαχείρισης Διασυνδέσεων / Διεύθυνση Διαχείρισης Αγοράς.

ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος και η κατανομή των απαιτούμενων εφεδρειών στους συμμετέχοντες.
 Η Αγορά Εξισορρόπησης Πραγματικού Χρόνου, η
οποία διασφαλίζει την λειτουργία του συστήματος
κατά τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο.
 Τέλος, αναλύθηκε η διαδικασία της Εκκαθάρισης της
αγοράς, από το στάδιο υπολογισμού ενεργειακών
δεδομένων από τους μετρητές του συστήματος, έως
τις αναλυτικές μεθοδολογίες υπολογισμού των χρεοπιστώσεων των συμμετεχόντων
Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκδήλωσης, αρχικά
παρουσιάστηκαν οι ενέργειες του διαχειριστή για την
λειτουργία της νέας ενεργειακής αγοράς σε καθεστώς
σύζευξης με τις γειτονικές αγορές (market coupling)
και στη συνέχεια η αναλυτικά τα νέα πληροφοριακά συστήματα μέσω των οποίων θα υλοποιηθεί. Συνολικά ο
ΑΔΜΗΕ παρουσίασε τέσσερα νέα συστήματα: το Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς (MMS), το Σύστημα Εκκαθάρισής Αγοράς (MSS), το Σύστημα διαχείρισης μετρήσεων
(MODESTO), καθώς και το Σύστημα Διαχείρισης Δια-

Σ. Μπρακατσούλας: Τομεάρχης Ανάπτυξης και Λειτουργίας
Εφαρμογών.

συνοριακών Συναλλαγών (XBMS). Αναφέρθηκε ότι οι
εσωτερικές δοκιμές των συστημάτων έχουν εκκινήσει
και ότι η παράδοσή τους θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα
με το χρονοδιάγραμμα που έχει κοινοποιήσει ο ΑΔΜΗΕ.
Στο τέλος της ημερίδας απαντήθηκαν όλες οι υποβληθείσες από τους συμμετέχοντες ερωτήσεις και ανακοινώθηκε η υλοποίηση της νέας ιστοσελίδας του ΑΔΜΗΕ
και η ανάπτυξη εφαρμογής σε κινητό για το ρυθμιστικό
πλαίσιο της νέας αγοράς. l

16 I ενεργών

Στο Δ.Σ. του ENTSO-E
ο Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ

«Οικογενειακή» φωτογραφία του νέου Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διαχειριστών Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E) που συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 27 Ιουνίου 2019.

ενεργών

Μ

έλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διαχειριστών Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E) εξελέγη ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ.
Μάνος Μανουσάκης, στην ψηφοφορία που διεξήχθη κατά τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου της
27ης Ιουνίου.
Είναι η πρώτη φορά που εκλέγεται Έλληνας στο
Διοικητικό Συμβούλιο του ENTSO-E, το βασικό
εκτελεστικό όργανο του Συνδέσμου που αντιπροσωπεύει 43 Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς
από 36 χώρες της Ευρώπης. Η συμμετοχή του κ.
Μανουσάκη στο ΔΣ είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς ενισχύει την εκπροσώπηση των Διαχειριστών
των Βαλκανικών χωρών στον ευρωπαϊκό θεσμικό
τους φορέα, σε μία περίοδο σημαντικών εξελίξεων
στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Όπως δήλωσε ο κ. Μανουσάκης, «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα να εκπροσωπώ τον
ΑΔΜΗΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ENTSO-E,
το οποίο έχει την ευθύνη του στρατηγικού σχεδιασμού του Συνδέσμου. Ανυπομονώ να συνεργα-
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στώ με τους συναδέλφους μου για την προώθηση
της ατζέντας του Συνδέσμου που φέτος κλείνει
δέκα χρόνια ζωής. Η στρατηγική στόχευση επικεντρώνεται στην εφαρμογή των στόχων του Clean
Energy Package, στην εμβάθυνση της περιφερειακής συνεργασίας, στην ολοκλήρωση του Common
Grid Model, και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των
Διαχειριστών».
Σημειώνεται ότι ο ENTSO-E θεσμοθετήθηκε το
2009 με το ευρωπαϊκό τρίτο ενεργειακό πακέτο
και έχει ως αποστολή τη ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ευρώπης και την
βέλτιστη λειτουργία της. Ο Σύνδεσμος συνδιαλέγεται με ευρωπαϊκούς θεσμούς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΑCER (ο Σύνδεσμος των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας) και υλοποιεί
δράσεις όπως είναι η έκδοση πολιτικών θέσεων,
ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Κωδίκων, η ανάπτυξη πανευρωπαϊκών πλάνων ανάπτυξης των Δικτύων, η σύνταξη μελετών σχετικά με την επάρκεια
του Συστήματος και ο συντονισμός σε ερευνητικά
προγράμματα για την προώθηση της Έρευνας και
Καινοτομίας (R&D).

18 I ενεργών

Απολογισμός της δεύτερης ετήσιας

Συνάντησης Στρατηγικής
Βασικά σημεία των ομιλιών του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου
Μάνου Μανουσάκη και των Γενικών Διευθυντών του ΑΔΜΗΕ
* Επιμέλεια φωτογραφιών: Νίκη Μανθάτη

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε –στον φιλόξενο χώρο του Gazarte– η δεύτερη ετήσια
Συνάντηση Στρατηγικής του ΑΔΜΗΕ, κατά την οποία
αναλύθηκε από την Ανώτατη Διοίκηση η πρόοδος στην
υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας για την περίοδο 2018-2021 –όπως αυτή χαράχθηκε κατά την πρώτη
Συνάντηση Στρατηγικής ένα χρόνο πριν–, με την επισκόπηση των επιτευγμάτων του 2018 και την παρουσίαση
των βασικών στόχων του τρέχοντος έτους. Για άλλη μια
χρονιά, κεντρικό στοιχείο της εκδήλωσης ήταν η απονομή βραβείων σε ομάδες έργου για τα σημαντικότερα
projects που ολοκληρώθηκαν εντός του 2018.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ
Μάνος Μανουσάκης ξεκίνησε την παρουσίασή του
υπενθυμίζοντας τους τρεις πυλώνες στρατηγικής, την
ηγεσία στις νησιωτικές διασυνδέσεις, την βέλτιστη διαχείριση όλων των παγίων και την εδραίωση του κεντρικού ρόλου του Διαχειριστή στην νέα εποχή της Αγοράς
ηλεκτρικής ενέργιειας στην Ελλάδα, που φέρνει η εφαρμογή του target model.
Στη συνέχεια, ανέλυσε το τι έχει γίνει σε καθέναν από τους
αυτούς τους τρεις άξονες: Όσον αφορά στις νησιωτικές
διασυνδέσεις, αναφέρθηκε στο «κύμα» συμβασιοποιήσεων μεγάλων έργων (Β΄ και Γ΄ Φάση Διασύνδεσης Κυκλάδων, Διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου) και στην
ωρίμανση σειράς άλλων (Δ΄ Φάση Κυκλάδων, Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, Διασύνδεση Δωδεκανήσων).
Για τον εκσυγχρονισμό παγίων, η Διοίκηση έχει εκπονήσει πενταετές πλάνο για την αντικατάσταση κρίσιμων
στοιχείων εξοπλισμού που θα καταστήσει τον ΑΔΜΗΕ πιο

ασφαλή. Το 2018 οι στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν κατά 100% και αποφασίστηκε η διεύρυνσή του.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ
κ. Μάνος Μανουσάκης.

Ο τρίτος πυλώνας διασυνδέεται με τη συμμετοχή του
ΑΔΜΗΕ στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και την ενεργοποίηση του target model. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αγορά εξισορρόπησης που θα διαχειρίζεται ο ΑΔΜΗΕ, ενώ σε φάση
ανάπτυξης βρίσκονται τα Συστήματα Διαχείρισης και
Εκκαθάρισης της εν λόγω αγοράς.
Ο κ. Μανουσάκης έκανε μια συνοπτική αναφορά στα οικονομικά αποτελέσματα του 2018, επικεντρωνόμενος
στο άλμα των επενδύσεων, το βιώσιμο χαρακτήρα της
κερδοφορίας του ΑΔΜΗΕ και τον περιορισμό του λει-

ενεργών

τουργικού
κόστος, σε
συνδυασμό
με την πλήρη
διασφάλιση
των δικαιωμάτων των
εργαζομένων. Ακολούθησε η παρουσίαση των σημαντικότερων επιτευγμάτων του περασμένου έτους, στα
οποία κεντρικό ρόλο καταλαμβάνει η προσθήκη δυο
νέων «παιδιών» στην «οικογένεια» του ΑΔΜΗΕ. Οπως
είπε χαρακτηριστικά, «Το μεγάλο παιδί είναι η ΑΡΙΑΔΝΗ
Interconnection και το μικρότερο που όμως αναμένεται να έχει...άλμα ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια είναι η
Grid Telecom, η θυγατρική εταιρεία μέσω της οποίας
ο ΑΔΜΗΕ σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί ενεργά στη
χονδρεμπορική αγορά τηλεπικοινωνιών, στα πρότυπα
των μεγάλων Διαχειριστών Μεταφοράς Ενέργειας της
Ευρώπης».

Στόχοι-Προκλήσεις
Κατά το δεύτερο μέρος της τοποθέτησής του, ο κ. Μανουσάκης παρουσίασε τα βασικά projects του ΑΔΜΗΕ
που είναι σε εξέλιξη, τον προβλεπόμενο βαθμό ωρίμανσής τους στο τέλος του έτους και τις προτεραιότητες για
το μέλλον.
Η ταχεία υλοποίηση των μεγάλων νησιωτικών διασυνδέσεων (για τις οποίες έχει γίνει εκτενής αναφορά σε
άλλο άρθρο του «ΕΝΕΡΓΩΝ») τέθηκε ως προτεραιότητα, όπως άλλωστε και η λήψη όλων των απαραίτητων
μέτρων για να αποφευχθούν συμβάντα, όπως αυτό της
22ας Αυγούστου 2018 στο ΚΥΤ Παλλήνης που προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση του
λεκανοπεδίου της Αττικής.
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γνωσίας από τον στρατηγικό εταίρο του Διαχειριστή, την
State Grid Corporation of China.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ
κ. Xinghua Shi.

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρατηγικής κ. Γιάννης
Μάργαρης στάθηκε στις προκλήσεις του μέλλοντος σε
μια αγορά που αλλάζει. Όπως είπε, «Οι εφαρμογές τεχνολογίας στην Μέση και Υψηλή Τάση εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς, έργα που χρησιμοποιούν νέα επίπεδα
τάσεων, νέες προδιαγραφές, νέους κανονισμούς ολοκληρώνονται διαρκώς σε διεθνές επίπεδο αλλάζοντας τα
μέχρι σήμερα δεδομένα, εμφανίζονται προμηθευτές και
εξοπλισμός που συναντάμε για πρώτη φορά (...) Σε ένα
περιβάλλον που η ηλεκτροκίνηση και οι Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας πρόκειται να αλλάξουν μέσα σε μια δεκαετία εντελώς τις ανάγκες σε υποδομές μεταφοράς, που
αλλάζουν ραγδαία τις ταχύτητες με τις οποίες πρέπει ο
ΑΔΜΗΕ να σχεδιάσει και να υλοποιήσει έργα. Θα πρέπει
να είμαστε ειλικρινείς για αυτό που έρχεται και για αυτό
που πρέπει να κάνουμε, με ποιότητα, αξιοπιστία, ειλικρίνεια και δημιουργικότητα. Ξεκινώντας πολλές φορές από
το μηδέν, όπως για παράδειγμα στην Τεχνολογία Συνεχούς Ρεύματος HVDC για την Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, μήκους άνω των 320 χιλιομέτρων και βάθους μεγαλύτερου των 1200 μέτρων».

«Αυτό το περιστατικό λειτούργησε –ως όφειλε– σαν
συναγερμός για όλους μας, καθώς πρέπει να πράξουμε
ότι είναι δυνατό για να μην επαναληφθεί. Η αδιάλειπτη
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ενός από τα βασικότερα
κοινωνικά αγαθά, βρίσκεται στον πυρήνα της αποστολής μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε
κάθε απρόοπτο, κάθε αντιξοότητα, για να εκπληρώνουμε την αποστολή μας αυτή ανά πάσα στιγμή», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Μανουσάκης.
To λόγο πήρε στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Διευθύνων
Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Xinghua Shi που επικεντρώθηκε στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για να
καταστεί πιο ασφαλής ο ΑΔΜΗΕ, με μεταφορά τεχνο-

Ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος
και Στρατηγικής κ. Γιάννης Μάργαρης.
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Ασφάλεια στην εργασία.

Ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας, Υποδομών και Αγoράς
κ. Γιάννης Καμπούρης.

Ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας, Υποδομών και
Αγoράς κ. Γιάννης Καμπούρης περιέγραψε το δρόμο
για την ενιαία αγορά ηλεκτρισμού στην Ευρώπη, που
περνά μέσα από την εφαρμογή του target model. Τόνισε δε ότι η ανάπτυξη των διασυνοριακών διασυνδέσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την σύγκλιση των
χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρισμού.

Ο Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Νομικών
και Ρυθμιστικών Θεμάτων κ. Γιάννης Βρεττός.

Τέλος, ο Αναπληρωτής Οικονομικός Διευθυντής κ. Ιάσων Ρουσόπουλος αναφέρθηκε στη νέα προσέγγιση
στην εφοδιαστική αλυσίδα: «Αντιστρέψαμε την κατάσταση ακινησίας στο κομμάτι των διαγωνισμών, εντάξαμε
στην καθημερινότητά μας την ηλεκτρονική πλατφόρμα
ενώ για τους κρίσιμους διαγωνισμούς καταφέραμε με
απόλυτη επιτυχία να εφαρμόσουμε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Πάνω σε αυτήν την εμπειρία χτίσαμε για
να δημιουργήσουμε την νέα Πολιτική Προμηθειών, με
στόχο την διαφάνεια, την ταχύτητα αλλά και την ευελιξία, εκμεταλλευόμενοι τα περιθώρια που μας παρείχε το
θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Ο χρόνος
συμβασιοποίησης των μεγάλων έργων μειώθηκε από
14 μήνες σε 5 έως 7 μήνες. Διεξήχθησαν 9 ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί με εκπτώσεις που έφτασαν έως το
29% από την αρχικώς προσφερθείσα τιμή και διήρκησαν έως 7 ώρες. Κυρίως όμως βοήθησαν στην αποτροπή ενστάσεων και στην εμπέδωση εντός και εκτός
εταιρείας μιας αίσθησης απόλυτης διαφάνειας». l

Ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής κ. Dayong Sun.

Ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής κ. Dayong Sun ανέλυσε τις πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση της χρηματοοικονομικής θέσης του ΑΔΜΗΕ. Ο Γενικός Διευθυντής
Ανθρωπίνου Δυναμικού και Νομικών και Ρυθμιστικών
Θεμάτων κ. Γιάννης Βρεττός εστίασε στις πρωτοβουλίες για την προστασία και ενίσχυση των εργαζομένων
–με έμφαση στην κατάρτιση και θέση σε ισχύ νέου Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού, τις αλλαγές στην
Συμφωνία Μετόχων και τη νέα πολιτική για Υγεία και

Ο Αναπληρωτής Οικονομικός Διευθυντής κ. Ιάσων
Ρουσόπουλος.
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Απονομή βραβείων σε ομάδες
έργου για τα σημαντικότερα
projects του 2018

Α. Αναστασόπουλος, Α. Γάγκα, Α. Δεληγιάννη, Α. Δούβαλης,
Ι. Θανόπουλος, Μ. Θυμιανίδου, Κ.Ε. Κουτσούκου, Κ. Λεονταρίτης, Χ. Μάγειρας, Ν. Μαδούρη, Α. Μελισσάρης, Γ. Μπαλής,
Π. Νίκα, Μ. Παρασκευάς, Π. Σαρτζετάκη, Α. Συγγελάκη,
Μ. Τσίκο, Γ. Φωτόπουλος, Μ. Χατζηπάνος
Βράβευση των εργαζομένων που πέτυχαν τη Συμβολαιοποίηση έργων άνω του μισού δις. ευρώ σε ένα χρόνο.
Μιλάμε για τις Φάσεις Β και Γ της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, τη διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου και την καλωδιακή διασύνδεση 400kV Ρίου-Αντιρρίου.

Η. Ζαφειρόπουλος, Γ. Ήτζος, Δ. Μακρίδου
Η ομάδα Έργου Mobile GIS, ένα πολύ σημαντικό βήμα για
τη ψηφιοποίηση του ΑΔΜΗΕ. Μέσα από τη χρήση ψηφιακών
συσκευών, όλες οι εξωτερικές εργασίες θα καταγράφονται
αυτόματα στην τεχνική βάση.

Δ. Μπαξεβανίδης, Δ. Μπιρμπίλης, Χ. Μπούτρης,
Π. Παπαδόπουλος, Λ. Πιπέρης, Γ. Σφύρης,
Α. Σχορτσανίτης, Κ. Τσιαμάς, Ι. Αγγελόπουλος

Οι Γ. Ήτζος, Δ. Ζωγράφος, Α. Καδδά, Κ. Καμινάρης, Π. Καραΐσκος,
Ν. Νικολόπουλος, N. Σβάιτσερ βραβεύτηκαν για το έργο της αναβάθμισης του Συστήματος ERP.

Η συγκεκριμένη ομάδα έργου υλοποιεί το Σχέδιο εκσυγχρονισμού παγίων, ένα πρόγραμμα
με πενταετή ορίζοντα που θα αυξήσει σημαντικά την ευστάθεια του Συστήματος.
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Π. Βασιλόπουλος, Γ. Καμπούρογλου, Β. Μπλάνα, Φ. Τζώρα,
Α. Τρομπούκη, Β. Τσουτσάνη, Ε. Κουτσούλα
Η ομάδα βραβεύτηκε για τη Μεταφορά της διαχείρισης του
ΕΤΜΕΑΡ στον ΔΑΠΕΕΠ που θα έχει θετική επίπτωση στις
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, μέσω της μείωσης
του διαχειριστικού κόστους και όχι μόνο.

Ν. Αποστολοπούλου, Κ. Γάλλος, Π. Δράτσας, Χ. Κασκούρας, Κ. Κρομμύδας, Γ. Μεσσήνης, Α. Μπαχούμης, Α. Ρήγας,
Μ. Σουσούνης, Α. Στρατηγάκος, Α. Τσιμιτσελής Χ. Δικαιάκος
Η ομάδα αυτη «έτρεξε» την Ερευνητική δραστηριότητα του
ΑΔΜΗΕ. Κατά το 2018 ανέλαβε δυο νέα ερευνητικά έργα, τα
CoordiNet και SDN Microsense και προετοίμασε προτάσεις
για άλλα τρία, τα FARCROSS, 5G-VICTORI και FRAGMENT.

Χ. Πήτας, Σ. Σουφλής, Μ. Τσίλη, Μ. Ευσταθίου

Ε. Αλεξανδράκη, Α. Ζηνέλης, Ε. Κατσίφας, Α. Ματθαίου

Η ομάδα έργου ασχολήθηκε με τη Διασύνδεση των Δωδεκανήσων και κατάρτισε το σχήμα διασύνδεσης που εντάχθηκε στο Προκαταρκτικό Σχέδιο για το Δεκαετές Πρόγραμμα
Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2020-2029.

Η ομάδα έργου βραβεύτηκε για την Κεφαλαιοποίηση δαπανών για τη Διασύνδεση των Κυκλάδων: Η υψηλή κεφαλαιοποίηση των δαπανών του project (200 εκατ. ευρώ)
οδήγησε σε μεγάλη αύξηση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής
Βάσης, και κατ’ επέκταση σε αύξηση εσόδων και κερδοφορίας.

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

Α. Αλεξοπούλου, Λ. Γεωργάτσου, Χ. Γίτσιου, Π. Ζωητός,
Α. Κατσιλίδη, Γ. Κρέστος, ο κ. Β. Λυμπερτάς, Φ. Τζώρα

Η ομάδα έργου ασχολήθηκε με το πρόγραμμα οικειοθελούς
αποχώρησης του προσωπικού του 2018. Για πρώτη φορά
υλοποιήθηκε επιτυχώς και σε σύντομο χρονικό διάστημα η
οικειοθελής αποχώρηση 136 εργαζομένων, με πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα, με την παροχή οικονομικού κινήτρου.

Η ομάδα έργου είχε ως αντικείμενο την συμμόρφωση του
ΑΔΜΗΕ με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πιο γνωστό ως GDPR, που τέθηκε σε ισχύ
τον περασμένο Μάιο.
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Π. Επαμεινωντίδης, Ε. Κόλλιας, Β. Κουτρούλιας, Χ. Κωνσταντής, Ι. Μουρατίδης, Σ. Παπαδογεωργής, Ι. Πικουλίδης,
Σ. Σταυρόπουλος
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Ε. Μανιός, Φ. Κατσαϊτης, Σ. Λαμπρόπουλος, Η. Μπαλιούσης,
Α. Χριστοφορίδου, Π. Ζωητός

Αυτή η ομάδα, εκπροσώπησε τον ΑΔΜΗΕ στην προσπάθεια
αντιμετώπισης των μεγάλων πυρκαγιών του Ιουλίου του
2018. Ο ΑΔΜΗΕ διέθεσε Εταιρικά Μέσα (Υδροφόρες, ερπυστριοφόρα) και προσωπικό στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας.

Η ομάδα εργάστηκε για τη συντήρηση αλλά και την αναβάθμιση, με νέα έργα, των υφιστάμενων υποδομών του Κέντρου
Ελέγχου Ενέργειας Αγίου Στεφάνου, Πτολεμαΐδας και Δόξας, καθώς και για τη σύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών
των υποδομών του νέου Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου
Ενέργειας Κρήτης.

Α. Αναγνώστου, Ν. Κουβελιώτης, Ε. Κουτσούλα, Κ. Πετσίνης,
Μ. Πιτσίκα, Δ. Συντιχάκη, Ι. Χρονόπουλος, Σ. Μπρακατσούλας

Φ. Γεωργάκης, Ε. Γεωργάτσου, Ε. Κουτσούλα, Β. Μπλάνα,
Ι. Μωραϊτης, Κ. Πετσίνης

Η ομάδα έργου Energy Balance Data Mart, ανέπτυξε μια
βάση δεδομένων ενέργειας που περιλαμβάνει τα συνολικά
πιστοποιημένα δεδομένα για τις μονάδες παραγωγής, τους
πελάτες Υψηλής Τάσης, τους Υποσταθμούς του Συστήματος
και τις διασυνδέσεις από την έναρξη της εκκαθάρισης του
Ελληνικού Συστήματος έως σήμερα.

Η ομάδα έργου για την εναρμόνιση της Αγοράς με τους
ευρωπαϊκούς κώδικες, εργάστηκε για την υλοποίηση των
απαιτούμενων τροποποιήσεων στο ρυθμιστικό πλαίσιο, τόσο
στο τρέχον μοντέλο όσο και στο νέο μοντέλο της αγοράς εξισορρόπησης με σκοπό την εναρμόνισή του με τους Ευρωπαϊκούς κώδικες και κανονισμούς.

Θ. Γκέτσιος, Ν. Παπαθανασίου, Μ. Σπυροπούλου, Σπ. Χουντάσης, Γ. Φωτόπουλος
Η Ομάδα για την Υλοποίηση πολιτικών ENTSO-E, εργάστηκε για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών πολιτικών του
ENTSO-E για την ασφαλέστερη λειτουργία του ΕΣΜΗΕ και
πολιτικών που αφορούν στην ενσωμάτωση των εξελίξεων
της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας.

Ι. Αλεξανδρής, Ν. Βεκύρη, Α. Γιωτάκη, Μ. Ευσταθίου,
Ε. Κονταξή, Μαργώνη, Μ. Τσίλη, Γ. Τσορβά, Μ. Λορέντζου,
Β. Νομικός, Κ. Λεονταρίτης
Η ομάδα για τις Μελέτες και Προδιαγραφές της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, βραβεύτηκε για τη συμμετοχή της στην
εκπόνηση των μελετών που σχετίζονται με τη λειτουργία της
μεγάλης διασύνδεσης της Κρήτης και για τη συνεισφορά της
στη σύνταξη των προδιαγραφών του έργου.
Φωτογράφος: Νίκη Μανθάτη
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Στρατηγική για τα Δίκτυα
Ηλεκτρικής Ενέργειας:
Ευκαιρίες και Δυνατότητες
Άρθρο του Γιάννη Μάργαρη, Αντιπροέδρου ΔΣ, Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας,
Ανάπτυξης Συστήματος και Στρατηγικής

Τ

ο οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα σήμερα,
τόσο ως προς την εγχώρια δυναμική της οικονομίας όσο και ως προς την εικόνα της προς τα έξω μετά την
ολοκλήρωση των προγραμμάτων προσαρμογής, ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας, πολιτικά και οικονομικά,
για να εκκινήσει μια σαφής και εφαρμόσιμη πολιτική για
τα Δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας που θα επιτρέψει την
παραγωγή νέας αξίας και την επιτάχυνση επενδύσεων
στον τομέα της Ενέργειας.
Η ενσωμάτωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά μέσω του target
model και η περαιτέρω ενίσχυση των διεθνών διασυνδέσεων εντός της Ευρώπης, η ανάγκη για κοστοστρεφή
αύξηση της διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών στο εθνικό ισοζύγιο, η επιταχυνόμενη μετάβαση προς τοπικές,
αποκεντρωμένες μορφές παραγωγής και η συνεπαγόμενη ανάγκη επενδύσεων στα δίκτυα διανομής – ακόμα
και με τη μορφή μικρο-δικτύων, η αύξηση στις δυνατότητες συμμετοχής της ζήτησης μέσω των εφαρμογών
έξυπνων δικτύων και η ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα
της ηλεκτροκίνησης αποτελούν μερικούς μόνο από τους
λόγους για τους οποίους τα Δίκτυα αποτελούν προνομιακό χώρο για μία χώρα όπως η Ελλάδα για την ενεργοποίηση επενδύσεων και έργων μικρής, μεσαίας και
μεγάλης κλίμακας.
Τα ποσοστά απόδοσης των κεφαλαίων και τα έσοδα στον
τομέα της θερμικής παραγωγής βαίνουν μειούμενα σε

όλη την Ευρωπαϊκή περιφέρεια καθώς οι πιέσεις στις τιμές της χονδρεμπορικής παραμένουν υψηλές λόγων πιέσεων στην ζήτηση και λόγω αύξησης της ενεργειακής
αποδοτικότητας και της διανεμημένης παραγωγής ΑΠΕ.
Όλες οι παραδοσιακές εταιρείες του κλάδου παραγωγής αναθεωρούν τα επιχειρηματικά τους σχέδια καθώς
διακρίνουν ότι οι αναταράξεις στον τομέα της κεντρικής
συμβατικής παραγωγής θα συνεχιστούν με δραματικές
συνέπειες για την βιωσιμότητα τους. Οι επενδύσεις παγκοσμίως στον κλάδο των θερμικών σταθμών παραγωγής την τελευταία δεκαετία κυμάνθηκαν κοντά στο 11 %
των συνολικών επενδύσεων. Οι ΑΠΕ απορρόφησαν το
33 %, τα Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας το 25 % και ο τομέας της λιανικής και των υπηρεσιών στην πλευρά του καταναλωτή το υπόλοιπο 31 %.
Σε αντίθεση με την κεντρική-θερμική παραγωγή, η προσέλκυση επενδύσεων στην Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι πολύ υψηλή ειδικά εκεί που η
τιμολογιακή πολιτική αντανακλά τα κόστη παρά τους με-
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τασχηματισμούς που συντελούνται στην πλευρά της ζήτησης ενώ οι αποδόσεις των επενδύσεων στα Δίκτυα είναι εξασφαλισμένες μέσω των ρυθμιζόμενων εσόδων.
Οι ευκαιρίες που υπάρχουν σήμερα λόγω των διεθνών
διασυνδέσεων που θα αναπτυχθούν περαιτέρω, λόγω
ανάγκης αντικατάστασης πεπαλαιωμένου εξοπλισμού
και λόγω τεχνολογιών έξυπνων δικτύων καθιστούν τα
Δίκτυα προνομιακό χώρο οικονομικής και τεχνολογικής
ανάπτυξης για την Ελλάδα σε μια εποχή που αυτό αποτελεί ιστορικό όρο επιβίωσης και ευημερίας μιας ολόκληρης κοινωνίας.
Πάνω από το 50 % των επενδύσεων στον τομέα Μεταφοράς και Διανομής θα απαιτηθούν για λόγους ενίσχυσης υφιστάμενων υποδομών και νέα Δίκτυα θα πρέπει
να υλοποιηθούν για την σύνδεση ΑΠΕ είτε σε απομακρυσμένες περιοχές μέσω της Μεταφοράς είτε στην μικρή κλίμακα της Διανομής. Οι διασυνδέσεις των νησιών
που για δεκαετίες παρέμειναν ηλεκτρικά απομονωμένα
και που ο νέος ΑΔΜΗΕ πλέον υλοποιεί αποτελούν από
μόνες τους επενδύσεις που ξεπερνάνε το 1.5 δις σε βάθος πενταετίας.

Ψηφιοποίηση
Αντίστοιχα στον τομέα της λιανικής που βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο στην Ελλάδα, οι εταιρείες πρέπει να περάσουν από την διαδρομή ψηφιοποίησης
(digitization) όμοια με αυτή που έχουμε ήδη δει σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, τα μήντια, ο τομέας πληρωμών κοκ. και να αναπτύξουν προϊόντα και υπηρεσίες
για να καλύψουν τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Οι
νέες αυτές υπηρεσίες και πηγές προστιθέμενης αξίας
για την Ελλάδα απαιτούν ριζικές αλλαγές στην πλευρά
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των Δικτύων Διανομής με έμφαση στον οικιακό καταναλωτή μέσω των έξυπνων μετρητών καθώς ο όγκος και
ανάλυση των δεδομένων που θα προκύψουν, θα δώσει
την δυνατότητα στους καταναλωτές να ρυθμίζουν και να
ελέγχουν την κατανάλωση τους αλλά και την συμμετοχή τους στην μικρή παραγωγή με αντίστοιχα κατάλληλα
πλαίσια τιμολόγησης που θα πλησιάζουν τον πραγματικό χρόνο. Η συνοδευόμενη ανάπτυξη συστημάτων διεπαφής με τους καταναλωτές και μεθόδων πληρωμής
που θα αξιοποιούν τις υποδομές έξυπνων μετρητών
θα συμβάλει στην εξομάλυνση των πληρωμών λογαριασμών καθώς ο καταναλωτής πλέον είναι ενήμερος,
έχει περισσότερο έλεγχο και συμμετέχει στον ευρύτερο
τομέα παραγωγής, ανταλλαγής, κατανάλωσης και υπηρεσιών. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες περνάνε ήδη στην
δεύτερη γενιά έξυπνων μετρητών ενώ οι υπηρεσίες που
αναπτύσσονται πλέον γύρω από αυτούς αποτελούν ξεχωριστό κλάδο της οικονομίας με πρωτοφανή δυναμική.
Η Ελλάδα ακριβώς επειδή επί δεκαετίες κινήθηκε έχοντας τα Δίκτυα στο περιθώριο της πολιτικής για την
ενέργεια και στη βάση του μοντέλου των λίγων, μεγάλων και κεντρικών μονάδων παραγωγής, αποτελεί
προνομιακό χώρο για να εφαρμοστούν δοκιμασμένες
πλέον τεχνολογίες και μεθοδολογίες στα Δίκτυα κερδίζοντας το χαμένο έδαφος. Έχει επίσης ένα σημαντικό
προνόμιο: το γεγονός ότι υπάρχει ένας Διαχειριστής για
τα Δίκτυα Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ) και ένας Διαχειριστής
για τα Δίκτυα Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) που μπορούν να
αποτελέσουν τη βάση για την εφαρμογή ενός Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου για τα Δίκτυα που θα μεγιστοποιήσει τα οφέλη σε όλη την αλυσίδα παραγωγής αξίας της
ηλεκτρικής ενέργειας. Το γεγονός αυτό έχει ήδη ανα-
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γνωριστεί Ευρωπαϊκά και έχουν ξεκινήσει πρωτοβουλίες συνεργασίας μεταξύ ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ που θα
προσφέρουν πιλοτικά συμπεράσματα για αξιοποίηση σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την διαλειτουργικότητα μεταξύ Μεταφοράς και Διανομής.
Για να υλοποιηθούν οι δυνατότητες αυτές απαιτείται μια
ισχυρή πολιτική βούληση για το θεσμικό πλαίσιο και την
καθημερινή λειτουργία που διέπει τους δύο Διαχειριστές Δικτύων στη χώρα και για την ευελιξία αυτών να
κινηθούν με τους ρυθμούς που απαιτεί πλέον η τεχνολογία, οι εξελίξεις στον τομέα διεθνώς αλλά και κυρίως
η παραγωγική ανάγκη και οι συνθήκες αποεπένδυσης
που αναπτύχθηκαν την τελευταία δεκαετία στη χώρα. Το
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τόσο κανόνες λειτουργίας
των Διαχειριστών όσο και τις διαδικασίες αδειοδοτήσεων που καθορίζουν τους ρυθμούς επενδύσεων κοκ.

Οι εργαζόμενοι στον κλάδο των Δικτύων γνωρίζουν
τις δυνατότητες που υπάρχουν, αντιλαμβάνονται ότι το
παλιό μοντέλο λειτουργίας δεν μπορεί πλέον να προσφέρει ούτε στους ίδιους ούτε και στον ευρύτερο ενεργειακό τομέα και θα υποστηρίξουν ένα τέτοιο ριζικό σχέδιο μετασχηματισμού του κλάδου τους καθώς θα τους
προσφέρει ένα όραμα που τους περιλαμβάνει και τους
αναπτύσσει. Η νέα γενιά τεχνικών, μηχανικών και επιστημόνων που αναζητεί λόγους για να παραμείνει στη
χώρα ή και να επιστρέψει σε αυτήν από το εξωτερικό
αναζητεί ένα τέτοιο σχέδιο για να μπορέσει να συμμετέχει σε ένα σχέδιο αναζωογόνησης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Η πολιτική βούληση πρέπει να συνοδευθεί από τα κατάλληλα Ρυθμιστικά κίνητρα και μηχανισμούς προσέλκυσης
επενδύσεων στην Μεταφορά και την Διανομή. Ο ρόλος

Τα αποτελέσματα θα είναι ορατά στην καθημερινή ζωή
των πολιτών, στο κόστος ενέργειας για την εθνική οικονομία και τους καταναλωτές, στην ποιότητα των υπηρεσιών, στην προσέλκυση και κινητοποίηση κεφαλαίων που παραμένουν αδρανή ή αναζητούν ευκαιρίες σε
άλλες διεθνείς αγορές, στην ανάπτυξη των συγγενών

του Δικτύου ως υποδομή υποστήριξης των διανεμημένων μορφών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των
αποκεντρωμένων δομών παραγωγής και ζήτησης πρέπει να αναγνωριστεί ρυθμιστικά και αυτό να αποτελέσει
κίνητρο περαιτέρω επενδύσεων στον κλάδο.

κλάδων της οικονομίας που αναζητούν ενεργοποίηση
(κατασκευαστικός τομέας, τομέας μελετών και υπηρεσιών, ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα) και προφανώς στην αγορά εργασίας που παραμένει σε ιστορικά
χαμηλά επίπεδα απορρόφησης.

Ο μετασχηματισμός των Διαχειριστών σε σύγχρονες
εταιρείες που θα μπορούν να προσελκύσουν εξειδικευμένο δυναμικό, που θα εφαρμόσουν μορφές οργάνωσης και λειτουργίας που προσφέρει η τεχνολογία σήμερα και που θα μπορεί να δώσει κίνητρα σε νεότερους
εργαζόμενους για να προσφέρουν τεχνογνωσία στα
Δίκτυα πρέπει να είναι κεντρικός στόχος που θα εφαρμοσθεί με συνέπεια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Αυτό απαιτεί σαφή, μετρήσιμη στοχοθέτηση
για τα στελέχη των Εταιρειών με ανταποδοτικότητα,
προσέλκυση κατάλληλων διοικητικών ομάδων και ένα
κατανοητό και σαφές όραμα για τον κλάδο.

Είναι η κατάλληλη στιγμή για ένα τέτοιο Εθνικό Σχέδιο
για τα Δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας που θα μετασχηματίζει τους υφιστάμενους οργανισμούς, που θα μεταβάλει
το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και καθημερινότητας και
που θα προσφέρει απτά αποτελέσματα για την κοινωνία.
Ο νέος ΑΔΜΗΕ έχει ήδη κάνει τα πρώτα βήματα. Η διεύρυνση και η γενίκευση αυτής της εμπειρίας με σχέδιο,
συνέπεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα μπορεί
να παράξει ένα όραμα δεκαετιών για τον κλάδο και την
χώρα: Οικονομικά, Αειφόρα, Αξιόπιστα και Έξυπνα Δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. l
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Ξεκίνησε το ψηφιακό
«ταξίδι» του ΑΔΜΗΕ
του Νίκου Ραυτόπουλου, Διευθυντή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η επόμενη μέρα του ψηφιακού μετασχηματισμού του
ΑΔΜΗΕ βρίσκει τον ρόλο της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΛΤ) εμφανώς αναβαθμισμένο και την ίδια έτοιμη να ανταποκριθεί στις σημαντικές ανάγκες που προκύπτουν
Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η πρόσφατη σύσταση της
ψηφιακής επιτροπής (Digital Committee) του ENTSO-E
δίνει ιδιαίτερη έμφαση:
 Στη δημιουργία ενιαίας στρατηγικής πληροφοριακών συστημάτων και τη βέλτιστη ενσωμάτωση
αυτών στο υπάρχον τοπίο των ΔΣΜ (TSO) λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και το κόστος των
αρχιτεκτονικών δομών.
 Στον συντονισμό και έλεγχο των IT/ICT επενδύσεων ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχία (με τη μέγιστη αποδοτικότητα) των έργων και
 Στη δημιουργία ενιαίας διακυβέρνησης (IT
Governance) των έργων πληροφορικής.
 Στον συντονισμό των ενεργειών με τις υπόλοιπες
επιτροπές του ENTSO-E και κυρίως στην εναρμόνιση του των επιχειρησιακών απαιτήσεων με τις
τεχνικές προδιαγραφές.
 Στην
επιτυχημένη
κυβερνοασφάλεια
(Cybersecurity) ξεκινώντας από την δημιουργία
ενός κεντρικού πλαισίου ασφάλειας.

Εικόνα 1: Μοντέλο διακυβέρνησης πληροφορικής
του ENTSO-E.

Επιπλέον, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρείται μία
μεγάλη αύξηση των επενδύσεων σε IT/ICT έργα με
ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς:
 Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης της αγοράς ενέργειας (π.χ. XBID).
 Συστήματα διαχείρισης της συμφόρησης του δικτύου (γρήγορη εισαγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα). Στο μέλλον, οι ΔΣΜ θα μπορούν
να λειτουργήσουν τα συστήματά τους μέσω ενός πανευρωπαϊκού κοινού συστήματος υπολογισμών που
θα ενημερώνεται πολλές φορές την ημέρα.
 Ψηφιοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών και
επιχειρησιακών αναγκών.
 Ερευνητικά προγράμματα (π.χ. Horizon 2020) που
καταλήγουν στη δημιουργία πρωτοτύπων πλατφορμών ΔΣΜ και στη διασφάλιση της ανταλλαγής
δεδομένων ευελιξίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
 Επενδύσεις στην καινοτομία, όπως για παρά-
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δειγμα στη χρήση της τεχνολογίας blockchain στις
πλατφόρμες της αγοράς.

 Δημιουργία πλαισίου της αρχιτεκτονικής πληροφοριακών συστημάτων (IT Enterprise Architecture).

 Συστήματα επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων (Big
Data Analytics) με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο και
την προληπτική συντήρηση.

 Δημιουργία διακυβέρνησης για master data και μητρώα δεδομένων.

 Συστήματα που θα βοηθήσουν στη μετάβαση στη
νέα εποχή του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT)
μέσω της αλματώδους ανάπτυξης των δικτύων τηλεπικοινωνιών 5ης γενιάς (5G).
 Σε ολοκληρωμένες λύσεις κυβερνo-ασφάλειας
(CyberSecurity end-to-end solution) οι οποίες θα
καλύπτουν το δίκτυο, τις υποδομές και το λογισμικό.
Μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη
ξεκινήσει την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών και
πληροφοριακών υποδομών του καθώς και των συστημάτων λογισμικού του με στόχο να αποκτήσει την απαραίτητη ώθηση που χρειάζεται η εταιρία για να φτάσει
τεχνολογικά και επιχειρησιακά τους ευρωπαίους διαχειριστές ενέργειας. Το πρώτο σημαντικό ορόσημο σε
αυτό το «ψηφιακό ταξίδι», που έχει ήδη ξεκινήσει,
είναι η ολοκλήρωση του έργου της «Κατάρτισης
εταιρικού Στρατηγικού Σχεδίου Πληροφορικής και
Σχεδίου Δράσης (IT Strategy & Business Plan)».
To όραμα είναι ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση βασικών διαδικασιών, η εκμετάλλευση των
νέων τεχνολογιών και η δημιουργία ενός αυστηρού πλαισίου διακυβέρνησης των δεδομένων. Η
ΔΠΛΤ αποτελεί το «όχημα» για την ομαλή, αποδοτική και ασφαλή μετάβαση στον τελικό προορισμό.

 Σταδιακή κατάργηση (phase-out) των in-house
εφαρμογών και αντικατάσταση τους είτε από αποδοτικά και δοκιμασμένα εμπορικά προϊόντα ή από
λύσεις που διασφαλίζουν την ακεραιότητα της πληροφορίας, την ασφάλεια και παρέχουν δυνατότητες
μοντέρνων και αξιόπιστων διασυνδέσεων.
Παράλληλα με το έργο της διαμόρφωσης της στρατηγικής της πληροφορικής (IT Strategy) ο ΑΔΜΗΕ έχει
προγραμματίσει να τρέξει και το συμβουλευτικό
έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρίας
(“Digital TSO”) που θα καλύπτει μεταξύ άλλων και τις
παρακάτω θεματικές ενότητες/δράσεις:
 Transmission Grid Asset Performance
Management (έξυπνες επενδυτικές αποφάσεις
σχετικά με την διαχείριση των παγίων, διαχείριση
κινδύνων, προληπτική συντήρηση, διαχείριση κύκλου ζωής των παγίων).
 Αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών (Digital
Grid).
 Μελέτη και πιθανή ευθυγράμμιση των μοντέλων
λειτουργίας IT / OT.
 Στρατηγική ανάλυσης των δεδομένων (διαχείριση big data, χωρικά δεδομένα, δημόσια και επιστημονικά δεδομένα, data interoperability).

Το έργο “IT Strategy” κινείται στους παρακάτω άξονες:
 Εξορθολογισμός και αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών μέσω της υλοποίησης ενός
ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου εφαρμογών διαλειτουργικών λογισμικών που υποστηρίζουν τις κρίσιμες επιχειρηματικές λειτουργίες.
 Ανάπτυξη Enterprise Cloud στρατηγικής εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων ετών.
 Αύξηση της αποδοτικότητας, μείωση των κινδύνων
και βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων μέσω της εφαρμογής ενός ενιαίου Asset
Performance Management συστήματος.
 Στρατηγική αξιοποίησης και ανάλυσης των δεδομένων του ΑΔΜΗΕ (Big Data, data analytics tools,
Business intelligence).

Εικόνα 2: Οι Διαχειριστές (TSO) εξελίσσονται από τον «Κλασσικό Κόσμο» στον «Νέο Κόσμο» ο οποίος φέρνει την «ψηφιακή» εποχή στο δίκτυο και επεκτείνει τον έλεγχο του πέρα
από το παραδοσιακό πεδίο - π.χ. με τεχνολογίες BlockChain,
έξυπνους μετρητές και ελέγχους (πηγή: ADL, Digital TSO).
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Τέλος, έχουν δρομολογηθεί πολλά σημαντικά έργα σε
βάθος 4-ετίας, τα οποία μετά την ολοκλήρωσή τους θα
«μεταμορφώσουν» τις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική της εταιρίας ενώ παράλληλα θα δώσουν μεγάλη
αξία και πολλαπλά οφέλη (οικονομικά, επιχειρησιακά,
εργασιακά) στην ίδια. Παρακάτω περιγράφονται τα πιο
σημαντικά έργα ανά επιχειρησιακό κλάδο.

ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως των συστημάτων
που εντάσσονται στο Target Model είναι υψηλής
προτεραιότητας και στρατηγικής σημασίας για την
ΔΠΛΤ. Πιο συγκεκριμένα η ΔΠΛΤ υποστηρίζει τεχνικά
3 (από τα 4) συστήματα που αφορούν την υλοποίηση του Target Model και τις διαδικασίες της αγοράς
εξισορρόπησης (εικόνα-4).

Κλάδος Εφαρμογών

1. Meter Data Management System (MODESTO)

Αναβάθμιση/αντικατάσταση του Enterprise
Resource Planning συστήματος της εταιρίας (One ERP Project / State-Of-The-Art
Technology)
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η μετεξέλιξη του
ERP συστήματος της εταιρίας θα γίνει με πλατφόρμα
που χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής (state-of-the-art
technology) και μεταξύ άλλων θα παρέχει:

 Αφορά την επεξεργασία και πιστοποίηση μετρήσεων
ακριβείας και με τους υπολογισμούς ενεργειακού
ισοζυγίου.
2. Market Settlement System (MSS)
 Σχετίζεται με τους υπολογισμούς εκκαθάρισης συναλλαγών ΗΕ για την ενέργεια εξισορρόπησης,
 την ισχύ εξισορρόπησης, τη χρέωση χρήσης συστήματος, τους λογαριασμούς προσαυξήσεων,

 Ενιαία διαχείριση των διαφόρων εφαρμογών
(Financials, Supply Chain, Budgeting & Planning,
HCM) μέσω κοινής πλατφόρμας.

 τις χρεώσεις μη συμμόρφωσης και τις χρεώσεις
συμμετοχής στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 Τυποποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών

 Αφορά τη διαχείριση των Δικαιωμάτων Χωρητικότητας (Capacity Rights) επί των διεθνών διασυνδέσεων.

 Κορυφαία εμπειρία χρήστη.
 Συνδεσιμότητα σε οποιαδήποτε συσκευή, κινητή ή
όχι, χωρίς σημαντική πρόσθετη προσπάθεια.
 Ασφάλεια πληροφοριών.

3. Cross Border Scheduling (X-Border)

 Την επικύρωση των προγραμμάτων ανταλλαγής
ενέργειας στις διεθνείς διασυνδέσεις για κάθε συμμετέχοντα στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 Τη συμφωνία επί των προγραμμάτων ανταλλαγής
ενέργειας στις διεθνείς διασυνδέσεις μεταξύ ΑΔΜΗΕ
και όμορων Διαχειριστών (SO-SO matching).
 Τους υπολογισμούς που αφορούν τη διαθέσιμη χωρητικότητα στις διεθνείς διασυνδέσεις.

Εικόνα 3: Cloud ERP Financials screenshot.

Τεχνική υποστήριξη στα συστήματα Διαχείρισης Αγοράς (Target Model, Auctioning
Platform)
Η τεχνική υποστήριξη των συστημάτων αγοράς

Στα συστήματα MDM (Meter Data Management)
και MSS (Market Settlement System) επί του Data
Center της Δυρραχίου, όπως και στο σύστημα MMS
(Market Management System) του Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας, θα πραγματοποιηθούν για πρώτη
φορά υλοποιήσεις αυτοματοποιημένων διαδικασιών ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ Πληροφοριακών Συστημάτων διαφορετικών φορέων (π.χ.
ΑΔΜΗΕ - ΕΧΕ) με τεχνολογίες Service Oriented
Architecture & Business Process Management και
με εφαρμογή διεθνών προτύπων όπως το IEC TS
62325-504:2015.
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SYSTEM OPERATION
SCADA/EMS
• Energy Management System

AGC
• Automatic Generation Control

MARKET OPERATION

REPORTING-REPOSITORIES

MMS

DW

• Market Management
System

TRANSPARENCY

• Data Warehouse

• Transparency Platform Node
(ENTSO-E)

Forecasting
• RES / System Load Forecast

OPDE (ENTSO-E)
• Operational Planning Data Environment Node

X-BORDER

υπογραφή. Το έργο αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα προς
την κατεύθυνση της ψηφιοποίησης των εταιρικών διαδικασιών. Δεύτερο βήμα αποτελεί το έργο της καθολικής
εφαρμογής Document Management και Digital Process
Automation που περιγράφεται στη συνέχεια.

• Cross Border Scheduling

AMR
• Automated Meter Reading

MDM (MODESTO)
• Meter Data Management

Data Mart
• Energy Balance Data Mart

MSS
• Market Settlement System

Market Mechanisms
• Interuptibility / Flexebility

Εικόνα 4: Συστήματα κέντρου ελέγχου και συστήματα ΔΠΛΤ.

Ψηφιακός μετασχηματισμός της διαδικτυακής
παρουσίας του ΑΔΜΗΕ (WebSite Redesign
Project)
Στοχεύει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση
του website. Πιο συγκεκριμένα:
 τη βελτίωση της παρουσίασης των αποτελεσμάτων
των μηχανών αναζήτησης που αφορούν τον ΑΔΜΗΕ
(SEO – Search Engine Optimization),
 στην αναδιοργάνωση του περιεχομένου,
 στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών (New Content
Management System, HTML 5, mobile / responsive
layouts, κλπ.),
 στη βελτίωση της «εμπειρίας χρήσης» (UX – User
Experience) των επισκεπτών,
 στη βελτίωση της ασφάλειας και

Σύστημα Διαχείρισης και Διακίνησης Εγγράφων και Αυτοματοποίησης Διαδικασιών
(Digital Process Automation & Enterprise
Content Management σύστημα) της εταιρίας
Το σύστημα αυτό θα ενοποιήσει τα υφιστάμενα διακριτά ψηφιακά πρωτόκολλα και θα διασυνδεθούν με την
υποδομή ψηφιακών υπογραφών, αλλά και με το ERP, με
την πλατφόρμα συνεργασίας (collaboration Platform)
SharePoint, με το νέο website, αλλά και με πρόσθετα
παραγωγικά (transactional) συστήματα που θα διαθέτουν Service Oriented Αρχιτεκτονική (όπως τα νέα
συστήματα αγοράς της ΔΔΑ). Το σύστημα αυτό μεταξύ
άλλων:
 Επιτρέπει τη δημιουργία σύνθετων διεπαφών
(User Interfaces) εντός του ERP όπου τα παραγωγικά δεδομένα (transactional database data) συσχετίζονται με μη δομημένο περιεχόμενο (έγγραφα,
προδιαγραφές, συμβόλαια κλπ.) σε μία ενοποιημένη
(integrated) επιφάνεια εργασίας.
 Επιτρέπει την υλοποίηση σύνθετων επιχειρησιακών διαδικασιών, βήματα των οποίων υλοποιούνται σε διαφορετικά επιχειρησιακά συστήματα.

 στην ενίσχυση των υποδομών αυτοματοποιημένης δημοσίευσης πληροφορίας τόσο για την αξιοποίηση της
υπάρχουσας πληροφορίας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για την υλοποίηση του target
model και της αγοράς εξισορρόπησης ενέργειας.

 Διασφαλίζει τη μοναδική αποθήκευση του κάθε
εγγράφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παραληπτών και των προσώπων που το υπογράφουν,
εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο αποθηκευτικούς πόρους και μειώνοντας το κόστος για διακομιστές εγγράφων (file servers).

Ηλεκτρονική διακίνηση ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων

 Δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας
του εγγράφου και ηλεκτρονικής διακίνησης, εντός
του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, μεταξύ των εμπλεκομένων παρέχοντας τη δυνατότητα σε αυτούς να
βλέπουν την ημέρα και ώρα αποστολής.

Ο ΑΔΜΗΕ προμηθεύτηκε μια κεντρική υποδομή ψηφιακής υπογραφής εγκεκριμένη από την EETT και την ΑΠΕΔ
και συμβατή με τον κανονισμό eIDAS EU Regulation
910/2014. Η πρόσβαση των χρηστών στην υποδομή πραγματοποιείται με μηχανισμό Multi Factor
Authentication (One time Password), όπως και στα
συστήματα Web Banking των τραπεζών. Στο έργο αυτό
πραγματοποιήθηκε και εγκατάσταση του λογισμικού συνεργασίας (collaboration) SharePoint και υλοποιήθηκαν σε αυτό πιλοτικές ροές διακίνησης εγγράφων προς

Επανασχεδιασμός των συστημάτων Μισθοδοσίας & Απασχόλησης
Άμεση προτεραιότητα για την διεύθυνση ανθρώπινου
δυναμικού και την πληροφορική είναι η ενοποίηση των
συστημάτων μισθοδοσίας (μονίμων & εκτάκτων) και η
αντικατάσταση τους με ενιαία πλατφόρμα μισθοδοσίας

ενεργών
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και απασχόλησης. Το νέο σύστημα θα αντικαταστήσει τις
υπάρχουσες εφαρμογές - οι οποίες έχουν αναπτυχθεί
με ίδια μέσα (in house) και δεν μπορούν να επεκταθούν,
λόγω έλλειψης ανθρώπινων πόρων και πιστοποιημένων διαδικασιών ανάπτυξης λογισμικού στον ΑΔΜΗΕ
- έτσι ώστε:

 Να αυτοματοποιηθεί η καταγραφή της απασχόλησης
των εργαζομένων μέσω προεπιλεγμένων κανόνων.

 Να πληρούν τις απαιτήσεις της πολιτικής ασφαλείας του ΑΔΜΗΕ τόσο σε θέματα Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων (GDPR) όσο και σε θέματα
πρόσβασης και ιχνηλασιμότητας.

Energy Data Mart System

 Να εξασφαλισθεί η μακροπρόθεσμη υποστήριξη
των χρηστών σε θέματα χρήσης και στις εκάστοτε
αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου.

 Να χρησιμοποιείται το υπάρχον μητρώο εργαζομένων του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού έτσι ώστε να αποφεύγονται οι επιπλέον
καταχωρήσεις.

Η μεγάλη βάση δεδομένων (0.7 TB), τύπου Data
Warehouse, που περιέχει το σύνολο των πιστοποιημένων
ενεργειακών μεγεθών μονάδων παραγωγής, πελατών
ΥΤ, ορίων Συστήματος Δικτύου και Διασυνδέσεων από
την έναρξη εκκαθάρισης της Ελληνικής Αγοράς ΗΕ από
την ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ (1η Οκτ. 2002) έως σήμερα (εικόνα 5).

Εικόνα 5: Energy Data Mart Dashboards.

Νέα Πλατφόρμα Δημοπρασιών του ΑΔΜΗΕ (Flexibility, Interruptability)
Έχει ήδη ξεκινήσει η ανάπτυξη νέας ολοκληρωμένης πλατφόρμας για τη φιλοξενία των λογισμικών που υλοποιούν
τις υπάρχουσες διαδικασίες δημοπρασιών (για την υπηρεσία διακοπτόμενου φορτίου και για την υπηρεσία παροχής
ισχύος ευελιξίας). Η πλατφόρμα έχει επίσης τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων δημοπρασιών που ενδέχεται να ζητηθούν μελλοντικά.

Κλάδος Τηλεπικοινωνιών
Επέκταση ιδιόκτητου Τηλεπικοινωνιακού
Δικτύου Κορμού
Ο ΑΔΜΗΕ διαθέτει πλήθος εγκαταστάσεων σε όλη την
Ελλάδα, που αφορούν είτε σε κτήρια γραφείων είτε σε
τμήμα του ΕΣΜΗΕ (π.χ. Υ/Σ). Αυτά τα σημεία απαιτείται
να διασυνδέονται τηλεπικοινωνιακά μεταξύ τους προκει-

μένου να εξασφαλίζεται αφενός η πρόσβαση του προσωπικού σε εταιρικές εφαρμογές (π.χ. e-mail, Internet,
πρόσβαση στο ERP), αφετέρου η αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς (π.χ. τηλεποπτεία,
τηλεχειρισμοί Υ/Σ)Αυτή τη στιγμή οι απαιτήσεις καλύπτονται κυρίως από ξεπερασμένες τεχνολογίες (φερέσυχνα) και κυκλώματα από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Το εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ινών του ΑΔΜΗΕ
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(πάνω από 2.500 χλμ.) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
να καλύψει αυτές τις ανάγκες σε μεγάλο βαθμό. Αυτό θα
έχει ως αποτέλεσμα να δώσει μεγαλύτερες δυνατότητες
στη λειτουργία του ΕΣΜΗΕ, και να μειώσει την εξάρτηση
από τρίτους (τηλεπικοινωνιακούς παρόχους).

πικοινωνιακών παρόχων, σε χώρους του ΑΔΜΗΕ.
Έτσι, οπτικές ίνες αυτού του δικτύου θα μπορέσουν
να αξιοποιηθούν άμεσα για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνιών του ΑΔΜΗΕ.

Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει αναπτυχθεί ένας στρατηγικός σχεδιασμός γύρω από τους ακόλουθους άξονες:

2. Επέκταση του δικτύου των οπτικών ινών με
στόχο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια να καλύπτεται
το σύνολο των πλέον σημαντικών εγκαταστάσεων.

1. Ανάκτηση του ελέγχου των οπτικών ινών στο
μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου (περίπου 1.600
χλμ.). Ο στόχος είναι να μεταφερθούν οι τερματισμοί
των οπτικών ινών από τις εγκαταστάσεις των τηλε-

3. Προμήθεια και εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού για την υλοποίηση του Ιδιόκτητου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Κορμού που θα καλύπτει όλες τις
τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του ΑΔΜΗΕ.

Εικόνα 6: Δίκτυο οπτικών ινών ΑΔΜΗΕ.

Αναβάθμιση διασύνδεσης Internet
Αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες για μεγαλύτερες ταχύτητες ο Κλάδος Τηλεπικοινωνιών προχώρησε στην υλοποίηση νέας αρχιτεκτονικής για τη διασύνδεση στο Internet, με βάση την οποία μία τρίτη, διπλή διασύνδεση ταχύτητας
1 Gbps θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες περιήγησης των χρηστών στο Internet και θα είναι προσβάσιμη και
από τα δύο Data Center της εταιρείας με κυκλώματα των 500 Mbps στο καθένα. Έτσι, πενταπλασιάζεται η ταχύτητα
του web browsing ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνονται οι δύο διασυνδέσεις των 100 Mbps ώστε να χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για τις ανάγκες των εταιρικών εφαρμογών. Παράλληλα, η συνολική υποδομή είναι έτοιμη έτσι ώστε τα
500 Mbps κυκλώματα να αναβαθμιστούν σε 1 Gbps (σύνολο 2 Gbps και για τις δύο διασυνδέσεις) όποτε υπάρξει αυτή
η ανάγκη. Η υλοποίηση της νέας αρχιτεκτονικής έχει ολοκληρωθεί και εκτός από μεγαλύτερες ταχύτητες διασύνδεσης
προσφέρει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και αξιοπιστία..
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Αναβάθμιση ασφάλειας έναντι απειλών από
το Internet (CyberSecurity)
Ο ΑΔΜΗΕ διαθέτει συσκευές δικτυακής ασφάλειας που
προστατεύουν τους χρήστες και τα εταιρικά συστήματα από κακόβουλο λογισμικό που προέρχεται από το
Internet και περιέχεται σε e-mail ή σε ιστοσελίδες (Antimalware). Προϋπόθεση για την απόρριψη τέτοιας κακόβουλης κίνησης είναι το κακόβουλο λογισμικό να έχει
αναγνωριστεί και καταχωρηθεί στις βάσεις δεδομένων
του κατασκευαστή των συσκευών. Τα τελευταία χρόνια,
όμως, έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό κακόβουλων
επιθέσεων που προλαβαίνουν να προκαλέσουν προβλήματα σε εταιρείες και οργανισμούς, πριν αναγνωριστούν από τους κατασκευαστές και αντιμετωπιστούν.
Προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά
και άμεσα ακόμα και τέτοιες περιπτώσεις «Απειλών
Μηδενικής Ημέρας» (Zero Day Threats), ο Κλάδος
Τηλεπικοινωνιών εξασφάλισε την αναβάθμιση των
υφιστάμενων συσκευών ασφαλείας με επιπλέον λειτουργικότητα για προχωρημένη προστασία
(Advanced Malware Protection). Η λειτουργικότητα
αυτή αναλύει και προσομοιάζει τη δράση του λογισμικού που περιέχεται σε e-mail και ιστοσελίδες,
ώστε ακόμα και αν δεν είναι ήδη αναγνωρισμένο ως
κακόβουλο να εντοπίζεται η κακόβουλη δράση και
να απορρίπτεται.

Κλάδος Υποδομών
Δημιουργία Disaster Recovery site

Εικόνα 7: Έργο Disaster Recovery.

Αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η δημιουργία Disaster
Recovery Site το οποίο και θα αναλάβει να λειτουργήσει
τις βασικές εφαρμογές του ΑΔΜΗΕ (ERP, e-mail, website,
εφαρμογές μετρήσεων, βάσεις δεδομένων κλπ.) σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή φυσικής καταστροφής. Η
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μελέτη και υλοποίηση του DR site με την πλήρη υποδομή
(Servers, storage, backup, δικτυακό εξοπλισμό κλπ.) θα
γίνει με απαιτούμενο δεδομένο τη δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας (active-active) λόγω του κύριου αντικειμένου (core business) του ΑΔΜΗΕ.

Corporate Control Room
Τα πολλαπλά συστήματα που εγκαθίστανται με τις αντίστοιχες εφαρμογές, βάσεις κλπ. δημιουργούν την ανάγκη συνεχούς (24x7) ελέγχου για τεχνικής ή άλλης φύσεως alerts
και την άμεση αντιμετώπιση τους, με τη εγκατάσταση και
χρήση του σχετικού εξοπλισμού (π.χ. Monitors array) και
εργαλείων λογισμικού (syslog servers, SCCM, monitoring
tools κ.λ.π.). Συνοπτικά το έργο αφορά στη δημιουργία
ενός control room στο Κεντρικό κτίριο της Δυρραχίου για
σκοπούς Monitoring, Administration, Οperation Control,
Security management και Group Policies.

Εικόνα 8: Συνοπτικός χάρτης συστημάτων, προϊόντων και
υπηρεσιών της ΔΠΛΤ για το 2019.

Το επόμενο βήμα για την μετάβαση προς το νέο επιχειρηματικό μοντέλο του ψηφιακού δικτύου (Digital Grid) είναι η ευθυγράμμιση των συστημάτων πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών ώστε να διευκολυνθεί η διαλειτουργικότητά τους και να μεγιστοποιηθεί η απόδοσή τους.
Οραματιζόμενοι το «έξυπνο δίκτυο», είναι αναγκαίο να
ξεκλειδώσουμε νέες πηγές δεδομένων ώστε να βελτιώσουμε την οργανωτική και επιχειρησιακή λειτουργία
του ΑΔΜΗΕ. Στο μέλλον, με την εκτεταμένη χρήση αισθητήρων μέσω της επανάστασης του διαδικτύου των
πραγμάτων (ΙοΤ), την εκμετάλλευση της ρομποτικής και
της μηχανικής μάθησης (Machine Learning) η παραγωγή δεδομένων θα πολλαπλασιαστεί με εκθετικό ρυθμό.
Πρέπει από σήμερα να προετοιμάσουμε τα συστήματα
της εταιρίας και να φροντίσουμε να ενοποιήσουμε τις
«λίμνες δεδομένων» (data lakes), που είναι συχνά κλειδωμένες στα σιλό των διαφόρων διευθύνσεων, με τελικό στόχο την γρήγορη, ομαλή και αποδοτική μετάβαση
του ΑΔΜΗΕ στη νέα «έξυπνη» εποχή. l
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Πρωτοπορεί
ο ΑΔΜΗΕ στις
δραστηριότητες
Έρευνας και
Καινοτομίας
Η πρόοδος των FLEXITRANSTORE
και CoordiNet, δυο εκ των τεσσάρων
projects που χρηματοδοτούνται
από το πρόγραμμα Horizon 2020
και προλειαίνουν το έδαφος για τις
μεγάλες αλλαγές που έρχονται στον
ενεργειακό τομέα σε Ελλάδα και
Ευρώπη.
του Δρ. Γιώργου Παπαϊωάννου,
Διευθυντή Έρευνας, Τεχνολογίας
και Ανάπτυξης

ενεργών
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Ο

ΑΔΜΗΕ μέσω της Διεύθυνσης Ερευνας και Τεχνολογίας (ΔΕΤΑ) συμμετέχει σε ερευνητικά Ευρωπαϊκά προγράμματα, που στόχο έχουν να προετοιμάσουν
το έδαφος για τις σημαντικές αλλαγές που συντελούνται
στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω –μεταξύ
άλλων- της αυξημένης διείσδυσης ΑΠΕ και των φιλόδοξων στόχων για μείωση εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.

δο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έργα FLEXITRANSTORE
και CROSSBOW περιλήφθηκαν πρόσφατα στη λίστα
των 30 Projects της Ευρωπαϊκής Επιτροπής INNOGRID
2020+ με την υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΤΑ συμμετέχει σε προγράμματα που
αφορούν στη μελέτη ευελιξίας των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας όσον αφορά στο Σύστημα Μεταφοράς, στην επίδραση της αποθήκευσης σε συνδυασμό με
την αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ, την παροχή επικουρικών υπηρεσιών από Μεταβλητές ΑΠΕ, την ευελιξία στο
διασυνοριακό εμπόριο, τη διασύνδεση των Διαχειριστών Μεταφοράς και Διανομής, την ενσωμάτωση νέων
τεχνολογιών ICT στο σύστημα Μεταφοράς, κλπ.

Πρωτοποριακές τεχνολογίες που μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην αύξηση του ποσοστού ΑΠΕ
που μπορούν να ενσωματωθούν στο ηλεκτρικό δίκτυο
της Ελλάδας, δοκιμάζει ο ΑΔΜΗΕ. Στο πλαίσιο αυτό,
καινοτόμος κινητή μονάδα ελέγχου ροής ισχύος της
εταιρίας Smart Wires, συνδέθηκε στο ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς. Η εγκατάσταση της συσκευής αυτής
αποτελεί μέρος των στόχων του ερευνητικού project
FLEXITRANSTORE, το οποίο εξετάζει διάφορες τεχνολογίες έξυπνων δικτύων, μεθόδους ελέγχου και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας καθώς και νέες λειτουργίες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο να
βελτιώσει την ευελιξία των ηλεκτρικών συστημάτων
στην Ευρώπη, να επιταχύνει τη διείσδυση ΑΠΕ καθώς
και να ενισχύσει τη διασυνοριακή ροή ισχύος.

Σήμερα υπάρχουν πέντε (5) ενεργά ερευνητικά προγράμματα HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(Crossbow, EasyRES, Flexitranstore, CoordiNet και
SDN-microSENSE) και δύο (2) ακόμα που αναμένονται
να ξεκινήσουν το προσεχές διάστημα (5G-VICTORY και
Farcross) Τα προγράμματα αυτά, εκτός των εγγυημένων
εισροών, συνολικού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια, συνεισφέρουν στην συσσώρευση γνώσης
και ανθρωπίνου δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν
το όνομα και τη φήμη του ΑΔΜΗΕ σε Ευρωπαϊκό επίπε-

Εγκατάσταση Πρωτοποριακής
Συσκευής Ελέγχου Ροής Ισχύος
στο ΚΥΤ Μεγαλόπολης

Η συσκευή ταξίδεψε από τις ΗΠΑ στην Πελοπόννησο
και εγκαταστάθηκε στο ΚΥΤ Μεγαλόπολης. Στα πλαίσια του πιλοτικού έργου, ο ΑΔΜΗΕ θα αξιολογήσει την
ικανότητα της μονάδας ελέγχου ροής ισχύος να μειώνει
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φαινόμενα συμφόρησης στο Σύστημα Μεταφοράς, καθώς και τη δυνατότητα της να συμβάλλει στην ασφαλή
ενσωμάτωση μεγαλύτερων ποσοστών ΑΠΕ σε αυτό.
Η κινητή μονάδα ελέγχου ροής ισχύος απωθεί ισχύ από
υπερφορτισμένες γραμμές και ωθεί ισχύ σε υποφορτισμένες γραμμές. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους Διαχειριστές να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τη διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς των γραμμών
τους. Το κύριο πλεονέκτημα της συσκευής αυτής είναι
ότι εγκαθίσταται γρήγορα και μετακινείται εύκολα, παρέχοντας έτσι στους Διαχειριστές τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται με ταχύτητα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες
των σύγχρονων συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής χρήσης στο
ΚΥΤ Μεγαλόπολης παρατηρήθηκε ότι η κινητή μονάδα
ελέγχου ροής ισχύος μπορεί να μειώσει τη φόρτισης της
γραμμής στην οποία έχει συνδεθεί κατά 30%.
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CoordiNET: Ένα έργο «σφραγίδα»
για τα Ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρικής
ενέργειας
Σε εξέλιξη εξάλλου βρίσκεται το ερευνητικό έργο
CoordiNET, που αναμένεται να βάλει τη δική του σφραγίδα στα πανευρωπαϊκά δίκτυα ενώ θα ενισχύσει και τη
συνεργασία των ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας Συστήματος Ενέργειας,
συνολικά.
Το CoordiNET είναι το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα του είδους του, καθώς έχει προϋπολογισμό ύψους 19,2 εκατ. ευρώ ενώ συμμετέχουν 33
εταίροι από 10 Ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον ΑΔΜΗΕ, τον ΔΕΔΔΗΕ και το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

“Λόγω της αυξανόμενης διείσδυσης ΑΠΕ, προβλήματα
συμφόρησης στο ηλεκτρικό δίκτυο θα εμφανίζονται όλο
και πιο συχνά. Είναι επομένως σημαντικό να δοκιμάζουμε νέες τεχνολογίες που θα βοηθούν στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων,” ανέφερε ο Δρ. Γεώργιος
Παπαϊωάννου, Διευθυντής Έρευνας, Τεχνολογίας και
Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ.

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη λύσεων για τη διευκόλυνση όλων των χρηστών του δικτύου, μεταξύ
των οποίων και των παικτών της αγοράς, τη βέλτιστη
συνεργασία των δικτύων -και όχι απλά τη συνύπαρξή
τους- καθώς και την εισαγωγή νέων υπηρεσιών για την
ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών δικτύου προς τον
τελικό καταναλωτή, με παράλληλη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Μετά από ένα χρόνο δοκιμαστικής χρήσης στην Ελλάδα, η κινητή μονάδα θα μεταφερθεί το 2020 στη
Βουλγαρία, όπου θα δοκιμαστεί και στο ηλεκτρικό δίκτυο της Βουλγαρίας στα πλαίσια του προγράμματος
FLEXITRANSTORE.

Σκοπός των Διαχειριστών είναι η χρήση των διεσπαρμένων μονάδων παραγωγής (κυρίως Φωτοβολταϊκών)
που είναι εγκατεστημένες στο Δίκτυο Διανομής, η οποία,
μαζί με την σταδιακή εγκατάσταση νέων τεχνολογιών,
όπως οι ηλεκτρονικοί μετρητές και τα ηλεκτρικά οχήμα-

38 I ενεργών

τα, αναβαθμίζουν τον ρόλο των Δικτύων Διανομής στη
συνολική λειτουργία των ηλεκτρικών συστημάτων.
Οι λύσεις που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου,
θα δοκιμαστούν σε 3 χώρες: Ελλάδα, Ισπανία και Σουηδία προκειμένου να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος κλιματικών-γεωγραφικών συνθηκών,
φορτίων, συνθηκών παραγωγής ενέργειας και άλλων
ιδιαιτεροτήτων σε επίπεδο δικτύων.
Στη χώρα μας, οι πιλοτικές εφαρμογές σχεδιάζονται να
αναπτυχθούν στα Μεσόγεια Αττικής και την Κεφαλονιά
και μάλιστα με φυσικό τρόπο, δηλαδή με παρεμβάσεις
στο φυσικό δίκτυο και όχι μέσω προσομοιώσεων. Συγκεκριμένα οι υποσταθμοί στους οποίους θα λάβουν
χώρα οι πιλοτικές εφαρμογές είναι αυτοί του Αργοστολίου και της Νέας Μάκρης.
Εκτός από τις επιδείξεις που θα λάβουν χώρα, θα δοκιμαστούν υποσχόμενες και καινοτόμες τεχνολογίες
όπως το Internet of Things (IoT), τεχνητή νοημοσύνη
(Artificial Intelligence), Υπηρεσίες Δεδομένων (Big
Data Services), Πλατφόρμες Ανταλλαγής Ενέργειας
P2P (P2P Energy Trading Platforms), Blockchain και
Distributive Ledger Technologies, με σκοπό τη διερεύνηση εναλλακτικών μέσων για τη διευκόλυνση της
συμμετοχής μικρής κλίμακας καταναλωτών στην αγορά
ενέργειας.
Στο σύνολό τους οι επιδείξεις που θα πραγματοποιηθούν, θα διευκολύνουν και θα καταστήσουν πιο αξιόπιστα τα αποτελέσματα για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών της συνεργασίας Μεταφοράς-Διανομής-Αγοράς
για τον καθορισμό των δομικών στοιχείων για μια μελ-

Από αριστερά οι εκπρόσωποι του ΕΜΠ Δρ. Δ. Τράκας και Δρ.
Α. Δημέας, ο καθηγητής Ν. Χατζηαργυρίου Πρόεδρος ΔΕΔΔΗΕ, ο κος Rong Jun αναπληρωτής Διευθυντής και ο Δρ. Γ.
Παπαϊωάννου Διευθυντής της ΔΕΤΑ του ΑΔΜΗΕ, ο κος. Μ.
Χαμπάκης και ο Δρ. Μ. Βουμβουλάκης του ΔΕΔΔΗΕ.

λοντική ευρωπαϊκή πλατφόρμα που θα συμβάλει στο
άνοιγμα νέων ροών εσόδων για τους καταναλωτές που
παρέχουν υπηρεσίες δικτύου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για τα προαναφερθέντα προγράμματα από τις αντίστοιχες ιστοελίδες:
 Crossbow: http://crossbowproject.eu/
 Flexitranstore: http://www.flexitranstore.eu/
 EasyRES: https://www.easyres-project.eu/
 CoordiNet: https://coordinet-project.eu/
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Χρήση εναερίων μέσων στη
μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας:
από τα ελικόπτερα
στα drones
του Αθανασίου Θάνου, Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς

Τ

α εναέρια μέσα με το πλήθος των λειτουργιών τους
μπορούν να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τα μέσα που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό είναι τα ακόλουθα:
α) αεροπλάνο
β) ελικόπτερο
γ) drones (Μη Στελεχωμένο Αεροσκάφος-ΜΣΑ)
Α) Το αεροπλάνο ορίζεται ως αεροσκάφος (πτητική συσκευή) βαρύτερη από τον αέρα, με ακίνητες
πτέρυγες που δημιουργούν δύναμη άνωσης που το
κρατά στον αέρα. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων, την έρευνα
και τον εντοπισμό κινδύνων, ώστε να καθορίζει τους
τρόπους αντιμετώπισής τους. Συμβάλλει στη διερεύνηση ατυχημάτων με σκοπό τον εντοπισμό των
αιτιών ώστε να λαμβάνονται μέτρα αποφυγής και να
προκύπτει ένα ασφαλές και χωρίς ατυχήματα περιβάλλον.

Β) Το ελικόπτερο ορίζεται ως αεροσκάφος το οποίο
για την ανύψωσή του από το έδαφος κάνει χρήση
ενός ή περισσοτέρων στροφείων. Οι κύριες διαφορές του από το αεροπλάνο είναι ότι αφ’ ενός το
μέσον που παρέχει την άνωση είναι κινούμενο (σε

αντίθεση με το αεροπλάνο που έχει σταθερά πτερύγια) και αφ’ ετέρου για την ανύψωσή του και την
πτήση δεν απαιτείται οριζόντια κίνηση. Έχει επίσης
τη δυνατότητα να κινείται προς κάθε κατεύθυνση ή
να αιωρείται ακίνητο στον αέρα, σε αντίθεση με το
αεροπλάνο που κινείται μόνο προς τα εμπρός.
Οι ιδιότητές του αυτές το καθιστούν αναντικατάστατο μέσο εναέριας μεταφοράς σε χώρους με περιορισμένη πρόσβαση, όπου η δυνατότητα ελιγμών είναι
μικρή ή σε απομακρυσμένους χώρους όπου η κατασκευή αεροδρομίων είναι ανέφικτη.
Ιστορικά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν την ύπαρξη ελικοπτέρου τύπου Agusta-Bell 206 Α (ελαφρύ
τετραθέσιο ελικόπτερο), που συνέβαλε στην επέκτα-
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ση του δικτύου ηλεκτροπαραγωγής της χώρας. Κύρια αποστολή του ήταν η μεταφορά υπαλλήλων της
ΔΕΗ κατά μήκος των γραμμών μεταφοράς ρεύματος
υψηλής τάσης με σκοπό τον οπτικό έλεγχο των πυλώνων. Το συγκεκριμένο ελικόπτερο αποκτήθηκε το
1967 και άλλα τέσσερα του ιδίου τύπου αγοράστηκαν το 1971 (βλ. φωτογραφία από το αρχείο ιστορίας της Πολεμικής Αεροπορίας).

όπως GPS, πυξίδα, γυροσκόπιο, επιταχυνσιόμετρο, βαρόμετρο, όπου όλα τα δεδομένα που συλλέγονται υπόκεινται σε επεξεργασία από ηλεκτρονικό υπολογιστή και
αποδίδονται στον χειριστή σαν πληροφορία.

Γ) Το Μη Στελεχωμένο Αεροσκάφος (drone) σχετίζεται με τρία μέρη: Το drone, έναν χειριστή στο έδαφος και ένα σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των δύο.
Η επικοινωνία ανάμεσα στον χειριστή του drone, η
οποία είναι απαραίτητη ώστε να εκτελούνται οι εντολές που δίδονται, να μεταφέρεται η τηλεμετρία και
να εμφανίζεται η εικόνα που καταγράφει το drone
επιτυγχάνεται μέσω κεραίας, συνήθως σε UHF συχνότητες που δίνονται από το χειριστήριο, tablet,
smartphone ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή με τα
οποία συνδέεται και αλληλεπιδρά το drone.

χύτατα, στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή και
γρήγορη χωροθέτηση νέων έργων Γραμμών Μεταφοράς στο Σύστημα.

Επιπρόσθετα, προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη
ασφάλεια, αυτονομία, ακρίβεια και αυτοματοποίηση το
drone μπορεί να φέρει διάφορα όργανα-αισθητήρες

Τα drones μπορούν επίσης να συλλέγουν τοπογραφικά
στοιχεία σε πραγματικό χρόνο και φωτογραφίες πεδίου
(ανεξαρτήτως της φυτοκάλυψης) πολύ εύκολα και τα-

Παραδείγματα αξιοποίησης των drones για την εποπτεία δικτύων ή/και εγκαταστάσεων είναι ο έλεγχος
της θερμοκρασίας με θερμή κάμερα, ο οπτικός έλεγχος
για ρωγμές, οξείδωση κλπ., η ανίχνευση του φαινομένου «κορώνα» στα δίκτυα υψηλής τάσης (που προκαλεί
σπινθήρες και απώλεια ενέργειας) κ.α.
Το drone είναι το πιο οικονομικό και το λιγότερο κοστοβόρο από τα εναέρια μέσα, ενώ διαθέτει ακρίβεια και
σταθερότητα.
Τα εναέρια μέσα (ελικόπτερο ή drones) επιτρέπουν στις
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εταιρείες του κλάδου ηλεκτρικής ενέργειας να πραγματοποιούν με πιο αποδοτικό τρόπο τις εργασίες κατασκευής, επίβλεψης και συντήρησης των Γραμμών Μεταφοράς και των πυλώνων.
Η κατασκευή αφορά στη μεταφορά και τοποθέτηση πυλώνων Γ.Μ. καθώς και την ενσυρμάτωσή τους, δηλαδή
την τοποθέτηση των ηλεκτρικών αγωγών επί των πυλώνων.
Η επιθεώρηση αφορά στον οπτικό έλεγχο των Γ.Μ. και
των πυλώνων αλλά και στον έλεγχο μέσω θερμοσκόπησης με χρήση ειδικής κάμερας. Η επίβλεψη αφορά στον
έλεγχο των εργασιών που προέκυψαν και την πορεία
της ολοκλήρωσης του έργου.
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Η συντήρηση αφορά σε εκτεταμένες εργασίες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το εναέριο μέσο που
είναι εξοπλισμένο με υπέρυθρη και υπεριώδη κάμερα
και εξωτερική πλατφόρμα βάσης εργαλείων.
Η χρήση εναερίων μέσων στην επίβλεψη, συντήρηση
και επιθεώρηση των Γραμμών Μεταφοράς συνεισφέρει
τα μέγιστα στην ουσιαστική εποπτεία των Γ.Μ. ηλεκτρικής ενέργειας, εξασφαλίζοντας το αγαθό της ηλεκτρικής
ενέργειας χωρίς διακοπές ή βλάβες. Τα εναέρια μέσα
συμβάλλουν επίσης στην αύξηση της παραγωγικότητας,
καθώς εξοικονομούν χρόνο και εξασφαλίζουν χαμηλότερο κόστος προσβασιμότητας σε ορεινές και δύσβατες
περιοχές.
Με αυτούς τους τρόπους επιτυγχάνεται υψηλή αξιοπιστία ενώ με τις κατάλληλες στρατηγικές συντήρησης διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των εναερίων Γ.Μ.
Συμπερασματικά, τα εναέρια μέσα προσδίδουν συγκριτικό πλεονέκτημα στα έργα που σχετίζονται με τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Επιτυχείς μέθοδοι ελέγχου,
συντήρησης και επιθεώρησης με χρήση των μέσων αυτών έχουν δοκιμασθεί κατά το παρελθόν με αποδοτικό
και κοινωνικά ωφέλιμο τρόπο και από άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η υιοθέτηση των εναερίων μέσων σε μια μεγάλη επιχείρηση που αφορά τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας
μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών. l
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Εκπαιδευτικό ταξίδι
στις εγκαταστάσεις της State Grid
Corporation of China στο Πεκίνο
του Κώστα Λεονταρίτη,
Τομεάρχη Προδιαγραφών και Τεχνολογίας, Διεύθυνση Διαχείρισης Παγίων

Τ

ο Σεπτέμβριο του 2018, 23 μηχανικοί του ΑΔΜΗΕ
επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της State Grid
Corporation of China (SGCC) στο Πεκίνο, με σκοπό τον
εμπλουτισμό των γνώσεών τους στην τεχνολογία διασυνδέσεων HVDC (High Voltage Direct Current). Η
SGCC έχει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή και λειτουργία τέτοιων διασυνδέσεων και δεδομένου ότι αποτελεί
στρατηγικό εταίρο του ΑΔΜΗΕ (δια της συμμετοχής της
με 24% στο μετοχικό κεφάλαιο του Διαχειριστή) αποφασίστηκε ότι θα είναι ιδιαίτερα επωφελές να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία αυτή.
Το εκπαιδευτικό ταξίδι πραγματοποιήθηκε από τις 10-

ως τις 16 Σεπτεμβρίου. Συμμετείχαν μηχανικοί από
όλους τους χώρους που σχετίζονται με τις διασυνδέσεις HVDC, δηλαδή από τις προδιαγραφές εξοπλισμού,
τις μελέτες εγκαταστάσεων, τις μελέτες συστήματος,
τη λειτουργία και τη συντήρηση. Η διαμονή των μηχανικών αλλά και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια έγιναν στις
εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις Advanced Training Center
(ATC) της SGCC στο Πεκίνο. Τα σεμινάρια που λάμβαναν χώρα καθημερινά μεταξύ 9πμ – 5μμ, κάλυψαν ένα
ευρύ φάσμα του κύκλου ζωής μια εγκατάστασης HVDC.
Κατά τη διάρκειά τους υπήρχε ενεργός συμμετοχή των
μηχανικών του ΑΔΜΗΕ με ερωτήσεις προς τους Κινέ-
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ζους ειδικούς, ώστε να καλυφθούν, όλες οι πλευρές της
σύνθετης αυτής τεχνολογίας.
Με δεδομένο ότι οι Έλληνες μηχανικοί δεν είχαν στην
πλειονότητά τους καμιά επαφή με λειτουργούσες εγκαταστάσεις HVDC, αποφασίστηκε από την αρχή να εφαρμοστεί το ρητό «μια εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις».
Στο πλαίσιο αυτό, στο πρόγραμμα της επίσκεψης περιλήφθηκαν επισκέψεις στο κέντρο δοκιμών HVDC (SGCC
HVDC Test Base), στο νέο κέντρο προσομοίωσης λειτουργίας HVDC (C-EPRI HVDC Simulation Center) που
μετρά μόλις ένα χρόνο ζωής, αλλά και στο εθνικό κέντρο
ελέγχου ενέργειας (SGCC National Power Dispatching
and Control Center). Οι επισκέψεις συνοδεύονταν από
οργανωμένη ξενάγηση από Κινέζους μηχανικούς κάθε
κέντρου. Κατά τις επισκέψεις αυτές έγινε εμφανές σε
όλους πόσο μεγάλο βάρος δίνει η SGCC στη συγκεκρι-
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μένη τεχνολογία, τόσο από πλευράς έρευνας και ανάπτυξης, όσο και από πλευράς εφαρμογής και λειτουργίας.
Καθημερινά, πριν την έναρξη αλλά κυρίως μετά τη λήξη
των μαθημάτων, είχαν οργανωθεί ενδιαφέρουσες συνεδρίες με σκοπό τη γνωριμία με στοιχεία του κινέζικου πολιτισμού και γλώσσας. Τα μαθήματα αυτά αποτελούσαν ευχάριστα διαλείμματα από το καθαρά τεχνικό
πρόγραμμα, περιλαμβάνοντας και μια νότα πολιτιστικής
επαφής μεταξύ των δύο στρατηγικών εταίρων, SGCC
και ΑΔΜΗΕ. Όλοι απόλαυσαν τις πρωινές προσπάθειες
να μάθουμε κινέζικες λέξεις και εκφράσεις της καθημερινής ζωής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν όλοι όμως
στις δύο απογευματινές συνεδρίες για την τελετουργία
κινέζικου τσαγιού και την κινέζικη καλλιγραφία.
Το πρόγραμμα του ταξιδιού συμπλήρωσαν δύο επισκέ-
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ψεις σε δύο μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς που
θα μείνουν αξέχαστα σε όλους τους συμμετέχοντες: στο
Σινικό Τείχος και στην Απαγορευμένη Πόλη. Η επίσκεψη στο Σινικό Τείχος έγινε στο τμήμα του που βρίσκεται
σχετικά κοντά στο Πεκίνο. Η ανάβαση έγινε με τελεφερίκ και μπορέσαμε να περπατήσουμε ένα τμήμα του. Η
επίσκεψη στην Απαγορευμένη Πόλη μας έδωσε τη δυνατότητα να περιηγηθούμε στους κυριότερους χώρους
του τεράστιου αυτού συγκροτήματος. Οι δύο επισκέψεις
έγιναν με συνοδεία ξεναγού, ενώ ο καλός καιρός μας
επέτρεψε να διαθέσουμε αρκετό χρόνο και στα δύο μνημεία. Οι πολλές φωτογραφίες που πήραν όλοι θα μας
συνοδεύουν για πάντα.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και η επίσκεψη στο Πεκίνο
συνολικά ήταν μια αξιομνημόνευτη εμπειρία για όλους.
Εδωσε την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
των μηχανικών του ΑΔΜΗΕ και των εμπειρογνωμόνων
της SGCC και για άντληση πολύτιμων πληροφοριών.
Ειδικές ευχαριστίες οφείλουμε όλοι στο συνεργάτη μας
από τη Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας κ. J. Rong,
ο οποίος μας συνόδευσε στο ταξίδι και φρόντισε ώστε
όλες οι επισκέψεις να οργανωθούν άριστα. Επίσης ευχαριστίες οφείλουμε στο προσωπικό του ATC, που μερίμνησε ώστε η διαμονή μας και τα μαθήματα να ολοκληρωθούν χωρίς κανένα πρόβλημα. l

ενεργών

I 45

Η τεχνολογία του

Έξυπνου Υποσταθμού
του Tingfu Wei, Αναπληρωτή Διευθυντή Διαχείρισης Παγίων

1. Ορισμός Έξυπνου Υποσταθμού
Σε σύγκριση με τον κλασικό υποσταθμό, ο έξυπνος υποσταθμός χρησιμοποιεί...έξυπνο εξοπλισμό, προηγμένο,
αξιόπιστο, ολοκληρωμένο και φιλικό προς το περιβάλλον. Εξοπλισμό δηλαδή που δίνει τη δυνατότητα ψηφιοποίησης των πληροφοριών του υποσταθμού, πλατφόρμας επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και τυποποίησης της
διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών.
Στον έξυπνο υποσταθμό, δραστηριότητες όπως η συλλογή, η μέτρηση, ο έλεγχος, η προστασία και η παρακολούθηση πληροφοριών μπορούν να γίνουν αυτόματα. Ο
έξυπνος υποσταθμός υποστηρίζει, επίσης, τον αυτόματο
έλεγχο του ηλεκτρικού δικτύου σε πραγματικό χρόνο,
την ευφυή ρύθμιση, την online ανάλυση και τη λήψη
αποφάσεων, το συντονισμό και την αλληλεπίδραση.

2. Ανάπτυξη τεχνολογίας έξυπνων
υποσταθμών
Το 2009, η State Grid Corporation of China (SGCC)
ξεκίνησε τα πιλοτικά έργα του έξυπνου υποσταθμού και
το 2011 παραγματοποιήθηκε η κατασκευή του έξυπνου

υποσταθμού πρώτης γενιάς. Το 2012, η SGCC διεξήγαγε την έρευνα και την κατασκευή του έξυπνου υποσταθμού δεύτερης γενιάς και το 2017 ξεκίνησε την έρευνα
για τον έξυπνο υποσταθμό τρίτης γενιάς.
Σε σύγκριση με τον κλασικό υποσταθμό, η πρώτη γενιά
έξυπνου υποσταθμού έχει επιτύχει αποτελέσματα προς
την κατεύθυνση ενός εξαιρετικά ολοκληρωμένου συστήματος, λογικής δομής, προηγμένου εξοπλισμού και οικονομικού κόστους. Τα έξυπνα τερματικά, οι διακόπτες, οι
έξυπνοι πίνακες ελέγχου, ο ολοκληρωμένος εξοπλισμός
παρακολούθησης χρησιμοποιήθηκαν ευρέως. Το κλασικό καλώδιο διασύνδεσης μεταξύ των δευτερευόντων
εξοπλισμών καταργήθηκε. Η ροή δεδομένων και η λογική σχέση μεταξύ των εξοπλισμών καθορίστηκε μέσω
System Configuration Description (SCD). Οι οπτικές
ίνες χρησιμοποιήθηκαν ευρύτερα και η χρήση καλωδίου περιορίστηκε. Η δεύτερη γενιά έξυπνου υποσταθμού
χρησιμοποίησε ακόμα πιο προηγμένο εξοπλισμό, όπως
ηλεκτρονικό μετασχηματιστή, αποζεύκτη Disconnecting
Circuit Breaker (DCB), προκατασκευασμένη αποθήκη,
έλεγχο και προστασία εξοπλισμού.

Παραδοσιακός Υποσταθμός

Έξυπνος Υποσταθμός

Κιβώτιο Ακροδεκτών, Κιβώτιο Λειτουργίας

Μονάδα Συγχώνευσης, Έξυπνο Τερματικό,
Διακόπτες, Έξυπνοι Πίνακες Ελέγχου,
Ολοκληρωμένος Εξοπλισμός Παρακολούθησης

Καλώδιο που συνδέει διαφορετικούς
δευτερεύοντες εξοπλισμούς

System Configuration Description (SCD)

Καλώδιο

Οπτικές Ίνες

Ηλεκτρομαγνητικός Μετασχηματιστής,
Αποζεύκτης, Καμπίνα Προστασίας

Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής, Αποζεύκτης
DCB, Προκατασκευασμένη Αποθήκη, Έλεγχος και
Προστασία Εξοπλισμού
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διαδικασία λειτουργίας μπορεί να υλοποιηθεί αυτόματα.
Με τον τρόπο αυτό, η αναποτελεσματική εργασία και ο
κίνδυνος κακής λειτουργίας μπορεί να μειωθεί σημαντικά και η απόδοση να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό.

Η SGCC έχει δημιουργήσει ένα ιδανικό τεχνικό πρότυπο
σύστημα για τον έξυπνο υποσταθμό, το οποίο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την ανάθεση, τη
λειτουργία, τον έλεγχο, τη συντήρηση και ούτω καθεξής. Από το 2017, η SGCC έχει εγκαταστήσει συνολικά
4.900 έξυπνους υποσταθμούς (από αυτούς οι 4.820
ανήκουν στην πρώτη γενιά έξυπνου υποσταθμού, ενώ
οι 80 στη δεύτερη), αριθμός που αντιπροσωπεύει το
21,1% του συνόλου των υποσταθμών 110 (66) kV.

3. Τα τέσσερα πλεονεκτήματα
της τρίτης γενιάς
Η τρίτη γενιά του έξυπνου υποσταθμού ακολουθεί την
αρχή των «τεσσάρων πλεονεκτημάτων» στους ακόλουθους τομείς:
1. Aσφάλεια του ηλεκτρικού δικτύου,
2. Παροχή πιο αξιόπιστης ισχύος,
3. Αποδοτική λειτουργία και
4. Χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωής.
Η τρίτη γενιά έξυπνου υποσταθμού διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες: έλεγχος λειτουργίας ενός σημείου,
αυτόματη περιπολία, έγκαιρη προειδοποίηση και έξυπνη
λήψη αποφάσεων.
Έλεγχος λειτουργίας ενός σημείου. Στο παρελθόν,
ο χειριστής πεδίου στον υποσταθμό της SGCC έπρεπε να χρησιμοποιεί την κλασική χειροκίνητη λειτουργία, η οποία ήταν χαμηλής απόδοσης και μπορούσε να
προκαλέσει σφάλμα χειρισμού. Στις μέρες μας, με την
εφαρμογή του αυτόματου ελέγχου, της ανίχνευσης και
της τεχνολογίας IoT (Internet of Things) στη λειτουργία
διακόπτη στο πεδίο του υποσταθμού, το λειτουργικό
πρόγραμμα μπορεί να δημιουργηθεί από ηλεκτρονικό
υπολογιστή, η κατάσταση του εξοπλισμού μπορεί να
διαπιστωθεί αυτόματα, η εντολή εκκίνησης λειτουργίας
μπορεί να ξεκινήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου και η

Αυτόματη περιπολία. Η παραδοσιακή επανδρωμένη
περιοδική περιπολία έχει καταργηθεί στην τρίτη γενιά
του έξυπνου υποσταθμού. Τη θέση αυτή έχουν αναλάβει
η τεχνητή νοημοσύνη, η αναγνώριση εικόνας και η μη
επανδρωμένη τεχνολογία πλοήγησης. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιείται ευρέως εξοπλισμός όπως βίντεο, ήχος και
υπέρυθρη ακτινοβολία. Με τη βοήθεια της αυτόνομης
πλοήγησης, της αυτόματης καταγραφής, της ευφυούς
αναγνώρισης και του τηλεχειρισμού, μπορεί να πραγματοποιηθεί η αυτόματη περιπολία εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα της περιπολίας.
Έγκαιρη προειδοποίηση. Σύμφωνα με την κλασική
στρατηγική διαχείρισης παγίων, οι περισσότερες δραστηριότητες συντήρησης είναι περιοδικές, όπως οι
offline δοκιμές ρουτίνας και η διάγνωση μετά την εμφάνιση σφάλματος. Με τον συνδυασμό της τεχνητής νοημοσύνης, των big data, της ανίχνευσης και της τεχνολογίας IoT στον κλασικό εξοπλισμό του υποσταθμού, η
κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού μπορεί να γίνει
αντιληπτή και να διαγνωσθεί έγκαιρα με έξυπνο τρόπο
και αυτόματα η εξέλιξη της κατάστασης. Οι διαταραχές
θα εντοπιστούν, θα προσδιοριστούν και θα διορθωθούν
εκ των προτέρων. Έτσι, η ασφαλής λειτουργία του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας θα βελτιωθεί σημαντικά.
Έξυπνος τρόπος λήψης αποφάσεων. Η κλασική λειτουργία και συντήρηση (Operation & Maintenance) του
δικτύου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αίσθηση
της ευθύνης και την εμπειρία του εργαζομένου. Επίσης,
η απόφαση λαμβάνεται από τον ανθρώπινο εγκέφαλο.
Συνδυάζοντας τα big data, την τεχνητή νοημοσύνη και
την τεχνολογία του Διαδικτύου στη λειτουργία και την
συντήρηση του δικτύου, η συλλογή και επεξεργασία δε-
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δομένων θα γίνεται αυτόματα. Και η ανάλυση των δεδομένων και η λήψη αποφάσεων θα πραγματοποιείται πιο
έξυπνα από πριν.

4. Λύση για έξυπνο σύστημα
υποσταθμού
Αναφορικά με την αρχιτεκτονική του υποσταθμού, ο έξυπνος εξοπλισμός του υποσταθμού μπορεί να χωριστεί
σε τρία επίπεδα:το επίπεδο επεξεργασίας, το επίπεδο
του χώρου του εξοπλισμού και το επίπεδο του σταθμού.
Το επίπεδο επεξεργασίας περιλαμβάνει κύριο εξοπλισμό και έξυπνα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων
έξυπνων συσκευών, μονάδων συγχώνευσης και έξυπνων τερματικών. Όλα τα παραπάνω καθορίζουν τις
λειτουργίες διανομής ισχύος, μετασχηματισμού, μετάδοσης, μέτρησης, προστασίας, και παρακολούθησης της
κατάστασης. Τα έξυπνα εξαρτήματα περιλαμβάνουν μία
ή περισσότερες ομάδες λειτουργιών, όπως η ομάδα μέτρησης, η ομάδα ελέγχου, η ομάδα προστασίας, καθώς
και η ομάδα παρακολούθησης της κατάστασης.
Το επίπεδο του χώρου γενικά αναφέρεται στην προστασία, τη μέτρηση, τον έλεγχο και τον υπόλοιπο δευτερεύοντα εξοπλισμό. Λειτουργούν μαζί και για τον αντίστοιχο
κύριο εξοπλισμό υψηλής τάσης, επικοινωνώντας με τον

εξ αποστάσεως έξυπνο αισθητήρα εισόδου / εξόδου και
τον χειριστή.
Το επίπεδο του σταθμού περιλαμβάνει –μεταξύ άλλωντο υποσύστημα αυτοματισμού, την επικοινωνία και τον
χρονισμό. Εργάζονται με και για περισσότερες από μία
σειρές (ή χώρους) πρωτογενούς εξοπλισμού υψηλής
τάσης. Περιλαμβάνουν τις ακόλουθες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης και του ελέγχου, της
συλλογής δεδομένων και του ελέγχου παρακολούθησης (SCADA), του κλειδώματος λειτουργίας, του συγχρονισμού φάσης, της συλλογής δεδομένων ισχύος και
της διαχείρισης πληροφοριών για την προστασία του
υποσταθμού.

5. Πρόγραμμα παρουσίασης ψηφιακού
μετασχηματισμού υποσταθμών
στον ΑΔΜΗΕ

ους υποσταθμούς ή σε έργα ανακαίνισης υφιστάμενων

Ως στρατηγικός επενδυτής, η SGCC είναι πρόθυμη να
μοιραστεί την προηγμένη της τεχνολογία για τον έξυπνο
υποσταθμό με τον ΑΔΜΗΕ και να την εφαρμόσει σε νέ-

(ΚΥΤ) Αχαρνών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό αυτού.

υποσταθμών. Το αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η ανακαίνιση του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης
Με βάση την υφιστάμενη εμπειρία, θα διερευνηθεί η δυνατότητα περαιτέρω συμπράξεων στο μέλλον. l
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ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών:
Συμβολή στην εξωστρέφεια
του Ομίλου ΑΔΜΗΕ
Ο

νέος ΑΔΜΗΕ είναι μια εξωστρεφής εταιρεία με διακριτή εταιρική ταυτότητα. Η εξωστρέφεια της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
προκύπτει από την εισαγωγή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που συνεπάγεται τακτική
επαφή με το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επαφή η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συμμετοχής σε Roadshows. Βασικός στόχος των Roadshows είναι η παροχή της δυνατότητας στις εισηγμένες εταιρείες
του Ελληνικού Χρηματιστηρίου να παρουσιάσουν στην ελληνική και διεθνή επενδυτική κοινότητα τα επιχειρηματικά
τους πλάνα και προοπτικές.
Κατά τη διάρκεια του 2018 έως και σήμερα η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών συνεπικουρούμενη από τη Διοίκηση της ΑΔΜΗΕ
ΑΕ συμμετείχαν στα ακόλουθα roadshows.

1ο Athex Midcap Conference, Απρίλιος 2018

Τ

ο συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο
των δράσεων του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη μεγαλύτερη προβολή
των εισηγμένων εταιρειών κεφαλαιοποίησης
100-500 εκατ ευρώ στην επενδυτική κοινότητα, την αύξηση της κάλυψής τους από χρηματιστηριακούς αναλυτές και την ενίσχυση της
εμπορευσιμότητας των μετοχών τους.
Δεκαέξι (16) εισηγμένες εταιρείες πραγματοποίησαν 350 κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τις
εισηγμένες εταιρείες στις οποίες συμμετείχαν
25 επενδυτικά funds και 70 αναλυτές και διαχειριστές χαρτοφυλακίων.

Greek Retreat, Wood & Company, Μάιος 2018

Τ

ο ετήσιο συνέδριο Greek Retreat έδωσε ένα σημαντικό στίγμα των διαθέσεων αλλά και των εκτιμήσεων των ξένων funds
τόσο για την πορεία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και των εγχώριων εισηγμένων εταιρειών, όσο και για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Προσέλκυσε το ενδιαφέρον 48 εγχώριων και
ξένων επενδυτών και funds, που έκλεισαν τα ραντεβού τους με 20
συνολικά εισηγμένες εταιρείες και τράπεζες. l
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7th Greek Investment Forum. Νέα Υόρκη, Ιούνιος 2018

Τ

ο Greek Investment Roadshow αποτελεί μία πρωτοβουλία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου για την προβολή
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ΗΠΑ των επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών της χώρας μας και των
δυνατοτήτων της Ελληνο - Αμερικανικής επιχειρηματικής
συνεργα-σίας. Πραγματοποιήθηκαν περίπου 450 κλειστές
συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων 23 από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες και πάνω από 100 διαχειριστών
επενδυτικών κεφαλαίων.

13ο Ετήσιο Greek Roadshow. Λονδίνο Σεπτέμβριος 2018

Τ

ο 13ο Roadshow υπό την αιγίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ακολουθώντας την παράδοση των δώδεκα (12)
προηγούμενων διοργανώσεων, έδωσε τη δυνατότητα στις εισηγμένες εταιρείες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου
να παρουσιάσουν στη διεθνή επενδυτική κοινότητα τα επενδυτικά τους πλάνα.
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 620 κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τις 33 εισηγμένες εταιρίες στις
οποίες συμμετείχαν 96 επενδυτικά funds και 130 αναλυτές και διαχειριστές χαρτοφυλακίων.

2o Athex Midcap Conference, Μάιος 2019

Ό

πως το 1ο συνέδριο έτσι και το 2ο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών για την ενίσχυση της προβολής των εισηγμένων εταιρειών στην επενδυτική κοινότητα, την αύξηση της
κάλυψής τους από τους χρηματιστηριακούς αναλυτές και τη βελτίωση της ρευστότητας των μετοχών τους.

Σ

υνολικά πραγματοποιήθηκαν 550 κατ’ ιδίαν (one
on one) και ομαδικές συναντήσεις με τις 15 εισηγμένες εταιρείες στις οποίες συμμετείχαν 105 επαγγελματίες της αγοράς που ανήκαν σε 35 εγχώριους και
αλλοδαπούς διαχειριστές επενδύσεων και σε 10 χρηματιστηριακές εταιρίες.
Στο πλαίσιο των roadshows που συμμετείχε η ΑΔΜΗΕ
Συμμετοχών πραγματοποιήθηκαν πάνω από 60 συναντήσεις με εκπροσώπους επενδυτικών ομίλων από Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, άλλες χώρες της Ηπειρωτικής
Ευρώπης και τις ΗΠΑ. Μέσω αυτών στις οποίες δόθηκε
η δυνατότητα στην εταιρεία να παρουσιάσει και να συζητήσεις τις επιχειρηματικές της εξελίξεις και προοπτικές .
Στις συναντήσεις αυτές εξηγήθηκε ότι πλέον μετά την
ολοκλήρωση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, πυρήνας
της στρατηγικής μας στόχευσης είναι η Διατήρηση της
ηγεσίας της εταιρείας μας στη Μεταφορά Ηλεκτρικής
Ενέργειας. Η στρατηγική αυτή θα υλοποιηθεί μέσω της
επιτάχυνσης του ρυθμού των επενδύσεων, ύψους ενός
δισεκατομμυρίου ευρώ για την περίοδο 2018-21 και

ύψους 4 δις ευρώ για την περίοδο 2019-2027. Οι
επενδύσεις θα εστιαστούν στην ανάπτυξη του εθνικού
Συστήματος Μεταφοράς προκειμένου να βελτιωθεί η
ασφάλειά του και να αυξηθεί η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Το άλμα των επενδύσεων που για το 2018 ανήλθαν
στα 178 εκατ. ευρώ αντανακλά την είσοδο σε φάση κατασκευής –σε συνέχεια της συμβασιοποίησής τους με
ταχύτητα και διαφάνεια, χάρη στη χρήση πλατφόρμας
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για πρώτη φορά, σειράς
μεγάλων έργων που περιλαμβάνονται στο Δεκαετές
Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Διαχειριστή.
Η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) με
την επωνυμία Αριάδνη Interconnection, σε εφαρμογή
των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ),
αποτελεί σημαντικό βήμα για την εταιρεία, καθώς εξασφαλίζει την συμμετοχή της με πλειοψηφικό ποσοστό στη χρηματοδότηση και κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης
Κρήτης-Αττικής, έργο με προϋπολογισμό της τάξης του 1
δισ. ευρώ.
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Τέλος, η εταιρεία προτίθεται να ανανεώσει βασικά στοιχεία του εξοπλισμού της προκειμένου να ενισχύσει την
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, να προάγει την
περιβαλλοντική βιωσιμότητα και να διευκολύνει τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων συντήρησης.
Οι επενδύσεις της εταιρείας συνδυάστηκαν με την ψηφιοποίηση, το digitalization, μια λέξη-κλειδί για το μέλλον της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Πρόκειται για μια γενική έννοια που
περικλείει μια ευρεία γκάμα δράσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, χρησιμοποιήθηκε ψηφιακή πλατφόρμα
τόσο για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ανάρτησης,
υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών, όσο και
για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για
τρία τμήματα του έργου της Διασύνδεσης της Κρήτης
με την Πελοπόννησο. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν οι
πλέον δόκιμες και έμπειρες σε έργα καλωδιακών διασυνδέσεων εταιρείες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ήδη η ΑΔΜΗΕ ΑΕ έχει διενεργήσει 44 ηλεκτρονικούς
διαγωνισμούς συνολικού προϋπολογισμού αρκετών
εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Προκλήσεις
Τονίστηκε ακόμη στους επενδυτές, ότι η εταιρεία είναι
ικανή να διαχειριστεί τις προκλήσεις της τρέχουσας
ρυθμιστικής περιόδου 2018-2021, αρχής γενομένης
από την μείωση του WACC, δηλαδή του ρυθμιζόμενου
ποσοστού κέρδους της εταιρείας, σε σχέση με την προηγούμενη ρυθμιστική περίοδο. Βασικό «αντίδοτο» για τη
μείωση του WACC είναι η ταχεία υλοποίηση των επενδύσεων που οδηγούν στην αύξηση της Περιουσιακής
Βάσης επί της οποίας υπολογίζεται το έσοδο, αλλά και η
βέλτιστη αξιοποίηση των παγίων του Διαχειριστή μέσω
και της εφαρμογής μακρόπνοου προγράμματος εκσυγχρονισμού παγίων.
Επιπρόσθετες επενδυτικές ευκαιρίες και κατά συνέπεια
αύξηση των εσόδων αναμένεται να προκύψουν από την
ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών. Τον Ιανουάριο του
2019 συστάθηκε η ανώνυμη εταιρεία GRID Telecom
(100% θυγατρική της ΑΔΜΗΕ Α.Ε) με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη δικτύων κάθε είδους ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και συναφών υπηρεσιών, σε τοπικό, εθνικό, διακρατικό
και διεθνές επίπεδο.
Επιπλέον, υπογραμμίστηκε ότι η αναδιάρθρωση που
έλαβε χώρα σε όλα τα επίπεδα αποτέλεσε πρότυπο για
το πώς μια εταιρεία υπό δημόσιο έλεγχο μπορεί να εκ-

συγχρονιστεί και να λειτουργήσει αποδοτικά. Η εταιρεία
προχώρησε σε οργανωτική αναδιάρθρωση και σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού της: Επιπροσθέτως,
άνοιξε την πόρτα για ανανέωση του ανθρωπίνου δυναμικού, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη.
Αναφέρθηκε ακόμη ότι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στην προσπάθεια
χάραξης νέων στρατηγικών αναχρηματοδότησης έχει
εξασφαλίσει τα απαραίτητα κεφάλαια που απαιτούνται
για την κάλυψη των επιχειρησιακών και επενδυτικών
αναγκών της για τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό
εντάσσεται η σύναψη δανειακής σύμβασης ύψους 199
εκατ. ευρώ με τις κινεζικές τράπεζες Bank of China
και ICBC με εξαιρετικά ανταγωνιστικό επιτόκιο (που
δίνει ξεκάθαρο σήμα για τους όρους του μελλοντικού
δανεισμού της εταιρείας), αλλά και η ολοκλήρωση της
διαδικασίας αναχρηματοδότησης του Κοινοπρακτικού
Ομολογιακού Δανείου («ΚΟΔ») που είχε συνάψει με Ελληνικές Τράπεζες συνάπτοντας νέο ΚΟΔ με επιμήκυνση
της διάρκειας αποπληρωμής και σημαντικής μείωσης
του επιτοκίου. Ως αποτέλεσμα σήμερα η εταιρεία διαθέτει ένα πλήρως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δανείων, το οποίο σε συνδυασμό με την ενεργή διαχείριση
ταμειακών διαθεσίμων ενισχύει το χρηματοοικονομικό
προφίλ της το οποίο της επιτρέπει να εφαρμόσει από
θέση ισχύος το φιλόδοξο επενδυτικό της πρόγραμμα.
Τέλος, συζητήθηκε με τους επενδυτές η μερισματική
πολιτική της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και κατ’ επέκταση της ΑΔΜΗΕ
Συμμετοχών. Έτυχε ιδιαίτερα θετικής απόκρισης η διανομή προμερίσματος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για τη
Χρήση 2018, καθώς και η ανακοίνωση τόσο της διανομής του εναπομείναντος ποσού, προσαρμοσμένο στις
τρέχουσες δαπάνες, ως τακτικό μέρισμα, όσο και της διανομής του μέγιστου επιτρεπόμενου προμερίσματος για
τη Χρήση 2019.
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Διοργάνωση της 15ης
ετήσιας συνάντησης του SEE
Maintenance Group
των Μ. Καμηλάκη, Γ. Ευαγγελίδη, Μ. Καρυστιανού
ΔΛΕΣ/Κλάδος Βραχυπρόθεσμου Προγραμματισμού Λειτουργίας

Σ

τις 15 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η 15η
Ετήσια Συνάντηση του South East Europe (SEE)
Maintenance Group σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Η ομάδα αυτή που δημιουργήθηκε το 2004 με την
1η «ιδρυτική» συνάντηση που πραγματοποιήθηκε επίσης στην Αθήνα, συμπληρώνει σήμερα ένα κύκλο εργασιών 15 ετών.
Στο SEE Maintenance Group συμμετέχουν οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς από όλες τις χώρες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ελλάδα (IPTO), Αλβανία
(OST), Βοσνία-Ερζεγοβίνη (NOSBIH), Βουλγαρία (ESO
EAD), Κροατία (HOPS), Μαυροβούνιο (CGES), Ουγγαρία (MAVIR), Βόρεια Μακεδονία (MEPSO), Ρουμανία
(TRANSELECTRICA), Σερβία (EMS, KOSTT), Τουρκία
(TEIAS). Στη φετινή συνάντηση συμμετείχαν συνολικά
18 αντιπρόσωποι από Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς των χωρών της Νοτιoανατολικής Ευρώπης, ενώ
συμμετείχαν και 2 αντιπρόσωποι από το Περιφερειακό
Συντονιστικό Κέντρο SCC με έδρα το Βελιγράδι.
Ο βασικός στόχος της ομάδας είναι ο συντονισμός και
η εποπτεία της εφαρμογής των προγραμμάτων συντήρησης των διασυνδετικών γραμμών μεταξύ των συστημάτων μεταφοράς των χωρών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς επίσης και εσωτερικών γραμμών μεγάλης
σπουδαιότητας , η απομόνωση των οποίων έχει ευρύτερη επίδραση στα γειτονικά συστήματα μεταφοράς.
Στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας, ο ΑΔΜΗΕ ανέ-

λαβε το ρόλο του Συντονιστή (Coordinator) υλοποίησης
των προγραμμάτων συντήρησης για το έτος 2019, με
κύριες αρμοδιότητες:
 τη γενική εποπτεία της εξέλιξης του ετήσιου προγράμματος των διασυνδέσεων με ανταλλαγή πληροφοριών σε καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους,
 τη διοργάνωση εβδομαδιαίας τηλεδιάσκεψης για
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τo πρόγραμμα συντηρήσεων, την κατάσταση των συστημάτων
μεταφοράς και τις έκτακτες διακοπές σε γραμμές
μεταφοράς, όπως προβλέπεται από το Policy 4 του
Operational Handbook (P4-A-S3 & P4-B-S6),
 τη διοργάνωση της ετήσιας συνάντησης του επόμενου έτους Στην ατζέντα της φετινής συνάντησης περιλαμβάνονταν μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται
με το πλαίσιο αρμοδιοτήτων, τις δραστηριότητες και
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διαδικασίες του SEE Maintenance Group, καθώς
επίσης με τις σχέσεις του με τα Περιφερειακά Συντονιστικά Κέντρα που παρέχουν υπηρεσίες σε Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς της περιοχής της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SCC, TSCNET).
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση
για την ομαλή μετάβαση και εναρμόνιση των υφιστάμενων διαδικασιών με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής της
2ας Αυγούστου 2017 και αφορούν στον καθορισμό
κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Guideline on
Electricity Transmission System Operation – SOGL).
Τέλος, παρουσιάστηκαν από όλους τους συμμετέχοντες
Διαχειριστές τα πλάνα ανάπτυξης των τοπικών συστη-

μάτων μεταφοράς τους για τα επόμενα έτη, με έμφαση
στα μεγάλα έργα που περιλαμβάνονται στα επενδυτικά
σχέδιά τους.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε δείπνο με «οικοδεσπότη»
τον ΑΔΜΗΕ, καθώς επίσης ξενάγηση σε σημεία ενδιαφέροντος της Αθήνας (Ακρόπολη, Ζάππειο, Παναθηναϊκό Στάδιο κλπ.).
Μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις
που θέτει η ταχέως μεταβαλλόμενη ενεργειακή πραγματικότητα, ο ΑΔΜΗΕ αποδεικνύει ότι μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο συμβάλλοντας στη
διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου δράσης των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. l
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Εντυπωσιακά αποτελέσματα
καταγράφει ο ΑΔΜΗΕ σε έρευνα
της Randstad
Η

εταιρεία Randstad που δραστηριοποιείται στον
κλάδο των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, διεξήγαγε το 2018 μία μεγάλη έρευνα εργαζομένων σε
30 χώρες παγκοσμίως, με πάνω από 175.000 ερωτώμενους και 5.775 εταιρείες που αξιολογήθηκαν (ερευνήθηκαν). Οι στόχοι της έρευνας ήταν να καθοριστούν:
η αναγνωρισιμότητα, η ελκυστικότητα και ο λόγος για
τον οποίο μία εταιρεία θεωρείται ελκυστική. Η έρευνα
αφορούσε και σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε
διάφορους κλάδους στην Ελλάδα.
Η κάθε εταιρεία αξιολογήθηκε σε πολλούς δείκτες, μεταξύ των οποίων οι εξής: οικονομική ευρωστία, καλή
φήμη, εργασιακή ασφάλεια, ανταπόδοση στην κοινωνία
και το περιβάλλον, ευχάριστο εργασιακό κλίμα, ελκυστικότητα μισθού και παροχών κ.λπ.
Σε ό,τι αφορά στις επιδόσεις του ΑΔΜΗΕ, αυτές είναι
εντυπωσιακές. Η εταιρεία μας συγκρινόμενη με άλλες
εταιρείες του κλάδου παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα στους τομείς:
 Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 Ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας

 Ανταπόδοση στην κοινωνία και το περιβάλλον
 Καλή φήμη
 Εξέλιξη καριέρας
 Ισορροπία ανάμεσα σε επαγγελματική και προσωπική ζωή
Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο ΑΔΜΗΕ συγκρινόμενος άμεσα με τη ΔΕΗ και τη ΔΕΔΔΗΕ, καταλαμβάνει
την πρώτη θέση στους τομείς:
 Ευκαιρίες για εξέλιξη καριέρας

 Ανταπόδοση στην κοινωνία και το περιβάλλον
 Καλή φήμη
 Ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας
 Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 Χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες
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Custom sector
custom sector
Top 3 companies in your sector per key driver
custom sector
Country: Greece
Company: ADMIE
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Employer Brand Research
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Benchmark sector: Energy Oil Mining & Environment Country: greece

26-6-2018

*

26-6-2018

*

Σε ό,τι αφορά στην οικονομική ευρωστία, η εταιρεία μας
καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση μετά τη ΔΕΔΔΗΕ.

σει έμφαση στους τομείς που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης.

Σε ό,τι αφορά στον δείκτη «ελκυστικότητα», ο ΑΔΜΗΕ
κατέλαβε την 4η θέση με ποσοστό 55% (μετά τα ΕΛΠΕ,
ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ) ανάμεσα σε 10 εταιρείες. Αξίζει
να σημειωθεί ότι o ΑΔΜΗΕ άφησε πίσω του μεγάλες
εταιρείες, όπως η ΕΥΔΑΠ και MOTOR OIL στη 5η θέση,
HALCOR METAL WORKS στην 6η θέση, ΕΚΟ στην 7η
θέση κ.λπ.

Τέλος, εντύπωση προκαλεί ότι όλες οι εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας στη
χώρα μας κατέγραψαν υψηλά ποσοστά στους τομείς:

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά όσων απάντησαν ότι ο
ΑΔΜΗΕ είναι μια ελκυστική εταιρεία είναι τα εξής:

 Ελκυστικές αποδοχές και λοιπές παροχές

 Σε ποσοστό 57% ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 4565 ετών

 Ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας

 Εργασιακή ασφάλεια
 Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής
ζωής

 Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

 Το 58% είναι άνδρες

 Ανταπόδοση στην κοινωνία και το περιβάλλον

 Το 58% είναι ανώτερης μόρφωσης

 Καλή φήμη

 Το 58% διαμένουν στην Αττική

 Εξέλιξη καριέρας

Είναι σαφές ότι η εταιρεία έχει ως στόχο να διατηρήσει
τα θετικά στοιχεία που καταγράφει η έρευνα και να δώ-

 Ισορροπία ανάμεσα σε επαγγελματική και προσωπική ζωή l
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Θέματα Υγείας και Ασφάλειας
στην Εργασία
της Βάσως Καρκαλέτση, Τομεάρχη Υγείας και Ασφάλειας

Σ

ημαντικές πρωτοβουλίες αναλήφθηκαν για την βελτίωση των συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας των
εργαζομένων του ΑΔΜΗΕ.
Μεταξύ άλλων, κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα συνεχίστηκε ο Ιατρικός Προληπτικός Έλεγχος Υγείας
των Εργαζομένων στον ΑΔΜΗΕ.
Σε διάρκεια επτά (7) μηνών (από 01-05-2018 έως
31-12-2018) υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις
670 μόνιμοι υπάλληλοι του ΑΔΜΗΕ (ποσοστό 56,4%)
και 148 έκτακτοι υπάλληλοι (ποσοστό 82%).

Επάνδρωση Ιατρείων
Στο παραπάνω χρονικό διάστημα επανδρώθηκαν τα
ιατρεία στους περιφερειακούς Τομείς, ενώ παράλληλα
εξοπλίστηκαν με ιατροφαρμακευτικό υλικό.. Επιπλέον,
έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για
πρόσληψη επισκεπτών υγείας με 8-μηνες συμβάσεις.
Τέλος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την
ολοκλήρωση των Ιατρικών προληπτικών εξετάσεων,
έγιναν πρόσθετες συμβάσεις με Δημόσια Περιφερειακά
Νοσοκομεία.

Ιδιωτική Ασφάλιση
Στο πλαίσιο της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης του
2019 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την έναρξη
της ιδιωτικής ασφάλισης των μισθωτών του ΑΔΜΗΕ
στην Εθνική Ασφαλιστική.
Ήδη αρκετοί συνάδελφοι έχουν κάνει χρήση της ασφά-

λειας αυτής
μέχρι
σήμερα, ενώ
η
Εθνική
Ασφαλιστική
ενημέρωσε
την εταιρεία
μας ότι θα
εμπλουτίσει το
πρόγραμμα με επιπλέον παροχές.

Ιατρείο Τρίπολης.

Ο Κλάδος Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας έχει ενημερώσει σχετικά όλους τους μισθωτούς του ΑΔΜΗΕ.
Προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι για
το ασφαλιστικό πρόγραμμα και να απαντηθούν σχετικά
ερωτήματα, διεξήχθησαν παρουσιάσεις στις περισσότερες οργανωμένες Υποδομές της εταιρείας μας από
στελέχη της Εθνικής Ασφαλιστικής... Οι παρουσιάσεις
θα συνεχιστούν το προσεχές διάστημα και σε άλλες οργανωμένες υποδομές.

Άσκηση Εκκένωσης
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία
η προγραμματισμένη Άσκηση Εκκένωσης
του κτιριακού
συγκροτήματος Ροσινιόλ
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Σεμινάριο στους Τεχνικών Ασφαλείας
(Τ.Α.) του ΑΔΜΗΕ
Οργανώθηκε σεμινάριο για τους Τεχνικούς Ασφάλειας
του ΑΔΜΗΕ οι οποίοι ενημερώθηκαν σχετικά με τα καθήκοντά τους όσον αφορά την Υγεία και την Ασφάλεια
των Εργαζομένων. l
με σκοπό οι υπάλληλοι που εργάζονται στο κτίριο να εξοικειωθούν με τον τρόπο αποχώρησης, συγκέντρωσης και
καταγραφής, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (σεισμός,
πυρκαγιά, έκρηξη κ.λπ.).
Πριν την άσκηση εκκένωσης, είχε προηγηθεί σχετική εκπαίδευση όλων όσοι εργάζονται στο κτίριο, καθώς και
καθορισμός υπευθύνων του κάθε ορόφου.
Φωτογράφος: Νίκη Μανθάτη

Φιλοζωικές δράσεις εργαζομένων
του Κωνσταντίνου Δεύτου, Διευθυντή Κλάδου Υγείας και Ασφάλειας

Ο

ΑΔΜΗΕ παράλληλα με την επιχειρηματική του
δραστηριότητα επιδεικνύει αμέριστο ενδιαφέρον και αναλαμβάνει δράσεις που αφορούν στο
περιβάλλον και τα ζώα.
Στο πλαίσιο αυτό, οι αδέσποτοι σκύλοι που είχαν
βρει καταφύγιο σε χώρους του ΑΔΜΗΕ (γραφεία,
υποσταθμούς, ΚΥΤ), εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα
ώστε να κοινωνικοποιηθούν και στη συνέχεια να
προσφέρουν υπηρεσίες φύλαξης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας. Επίσης, τα εκπαιδευμένα
πλέον σκυλιά λειτουργούν αποτρεπτικά για άλλα
ζώα (π.χ. κουνάβια), που εισχωρούν σε υποσταθμούς και ΚΥΤ και προκαλούν προβλήματα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των χώρων αυτών.
Την πρωτοβουλία, καθώς και όλη την προσπάθεια
περαίωσης του συγκεκριμένου έργου ανέλαβαν συνάδελφοι με έντονο φιλοζωικό ενδιαφέρον και τα
αποτελέσματα αυτής της δράσης είναι ήδη ορατά:

 Προστασία και φύλαξη των συναδέλφων και
των επισκεπτών
 Προστασία των κρίσιμων υποδομών της εταιρείας
 Προστασία των ίδιων των τετράποδων
 Εξασφάλιση υγιεινής στους χώρους όπου κινούνται οι σκύλοι
Η εταιρεία μας αφενός αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία των συναδέλφων αφετέρου έμπρακτα
απέδειξε τη φιλοζωική της συνείδηση αναλαμβάνοντας στο εξής τη συντήρηση και την προστασία
των ζώων αυτών.
Όσοι από τους συναδέλφους επιθυμούν να ενταχθούν στην εθελοντική φιλοζωική ομάδα της
εταιρείας μας, μπορούν να επικοινωνούν με τον
Κωνσταντίνο Δεύτο στη Διεύθυνση Υγιεινής και
Ασφάλειας.
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Σταυρούλα Γλάρου (Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς - Ρούφ).

Χρήστος Ρούλιας, Μαρία Καραμήτσου, Αντώνης Πολίτης (ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου).

Στέλιος Συμιτλιώτης (ΚΥΤ Φιλίππων).
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Αθλοπαιδιές...
«υψηλής τάσης»
Οι εργαζόμενοι στον ΑΔΜΗΕ
συνδυάζουν την προσήλωσή τους
στους στόχους της εταιρείας με την
ενεργή συμμετοχή τους σε αθλητικές
εκδηλώσεις με αγωνιστικό πνεύμα,
ευγενή άμιλλα και πολύ κέφι.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα
από τις…αθλοπαιδιές «υψηλής
τάσης» των εργαζομένων του
ΑΔΜΗΕ είναι οι φωτογραφίες
από τον κλασικό Μαραθώνιο
της Αθήνας (Νοέμβριος 2018),
τον Ημιμαραθώνιο (Μάρτιος
2019), την εκδήλωση Poseidon
Half Marathon (Απρίλιος 2019)
και φυσικά τα εντυπωσιακά
στιγμιότυπα από τους αγώνες
της ποδοσφαιρικής ομάδας του
ΑΔΜΗΕ!

ενεργών
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Φωτογράφος: Νίκη Μανθάτη
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Φωτογράφος: Νίκη Μανθάτη

62 I ενεργών

ενεργών

I 63

Επωνυμία:
Ανεξάρτητος Διαχειριστής
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
«ΑΔΜΗΕ» ΑΕ

Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος:
Μανούσος Μανουσάκης

Επικοινωνία:
Δυρραχίου 89 & Κηφισού,
104 43 Αθήνα
Τ: 210 51 92 101

Δραστηριότητα: Ενέργεια

e-mail: info@admie.gr

Ίδρυση: 2011

http://www.admie.gr

