
 
 
                                                   

                                                 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

 

Συγκροτήθηκε σε σώµα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Α∆ΜΗΕ  Α.Ε.  κατά τη συνεδρίασή του στις  11 
Ιουλίου 2013,  µετά τον ορισµό του από το Εποπτικό Συµβούλιο της Εταιρείας µε την υπ’ αριθµ. 20 / 
11.06.2013 απόφασή του, εκλέγοντας ως Πρόεδρο  &  ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο τον κ. Γιαρέντη Ιωάννη. 
 
Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Α∆ΜΗΕ Α.Ε., κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ∆ΕΗ Α.Ε., 
αποτελείται από τα ακόλουθα µέλη: 
 

� Γιαρέντης Ιωάννης, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος ( Στέλεχος Επιχειρήσεων)                                
� Βάσσος Σπυρίδων,  Μέλος ( ∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ) 
� Παπαβασιλόπουλος Γεώργιος, Μέλος ( ∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος  – 

Μηχανολόγος, Καθηγητής του Ε.Μ.Π.) 
� Παπαστάµος Στάµος,  Μέλος / Εκπρόσωπος εργαζοµένων ( ∆ιπλωµατούχος 

Μηχανολόγος Μηχανικός ) 
� Χριστοδουλάκης Βασίλειος, Μέλος ( Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.) 

 
Μετά τη συγκρότηση σε σώµα του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
κ. Γιαρέντης Ιωάννης  ευχαρίστησε  κατ’ αρχήν  τα µέλη του απερχόµενου ∆Σ για το σηµαντικό έργο 
που επιτέλεσαν στη σύσταση και οργάνωση του Α∆ΜΗΕ, επιτυγχάνοντας την πιστοποίηση του από τη 
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ως Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς.   
 
Στη συνέχεια δήλωσε τα ακόλουθα: 
 
«Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που µεταβάλλεται µε πολύ γρήγορους ρυθµούς, το νέο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας περιλαµβάνει ανθρώπους µε 
σηµαντική εµπειρία και γνώσεις σε όλους τους τοµείς που αφορούν στις λειτουργίες των σύγχρονων 
επιχειρήσεων και αγορών. 
 
Σε µια κρίσιµη περίοδο για το ενεργειακό µέλλον της χώρας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναλαµβάνει τα 
καθήκοντά του µε αποστολή την υλοποίηση των απαραίτητων νέων ενεργειακών επενδύσεων, τον 
εκσυγχρονισµό της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη συνδροµή στη δηµιουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία µε τους άλλους διαχειριστές 
µεταφοράς.   

Συνδυάζοντας  τη γνώση και την εµπειρία και σε άµεση συνεργασία µε το υψηλού επιπέδου 
στελεχιακό δυναµικό, καθώς και µε όλους τους εργαζοµένους, θα αντιµετωπίσουµε τις νέες 
προκλήσεις και θα εκπληρώσουµε το όραµά µας, ώστε να αποτελέσει η εταιρεία µας έναν από τους 
πιο αποτελεσµατικούς διαχειριστές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, παρέχοντας 
προστιθέµενη αξία σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, προς όφελος 
των Χρηστών του Συστήµατος, των Συµµετεχόντων της Αγοράς και της κοινωνίας στο σύνολό  της». 
 
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την από 11.06.2013  απόφαση του Εποπτικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας είναι τριετής,  αρχόµενη από 11.07.2013 και λήγουσα 10.07.2016. 

Αθήνα,  12  Ιουλίου 2013                                                            ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 


