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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ιδρύθηκε το Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη 

 

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2020 
 

Οι Διαχειριστές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ), της Ιταλίας (TERNA 

SpA), της Ρουμανίας (Transelectrica) και της Βουλγαρίας (ESO-EAD) ανακοινώνουν την ίδρυση 
του Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ηλεκτρικής Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη με την 

ονομασία «SEleNe CC» (Southeast Electricity Network Coordination Center). Οι τέσσερις 

Διαχειριστές συμμετέχουν ισομερώς στο μετοχικό κεφάλαιο του νέου Περιφερειακού Κέντρου 
Ελέγχου Ενέργειας.  

 

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, το SEleNe CC έχει συμβουλευτικές αρμοδιότητες 

όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων σε περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα: 
 

 Έχει τον ρόλο του φορέα συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας 

 Αναπτύσσει καθημερινά κοινό μοντέλο για το δίκτυο της περιοχής 
 Παρέχει συμβουλές στους Διαχειριστές σχετικά με την περιφερειακή επιχειρησιακή ασφάλεια 

 Συντονίζει τις προγραμματισμένες διακοπές στοιχείων δικτύου και μονάδων λόγω συντηρήσεων 

 Αξιολογεί την επάρκεια παραγωγής βραχυπρόθεσμα σε περιφερειακό επίπεδο 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του «SEleNe CC» συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση: 

 

 Ιωάννης Καμπούρης (ΑΔΜΗΕ), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

 Angelin Tsachev (ESO-EAD), μέλος ΔΣ 

 Enrico Maria Carlini (TERNA SpA ), μέλος ΔΣ 

 Adrian Suta (Transelectrica), μέλος ΔΣ 

 
Ο κ. Ιωάννης Καμπούρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του «SEleNe CC», δήλωσε: «Η 

ίδρυση του SEleNe CC αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη στενότερη και αποδοτικότερη 

συνεργασία των Διαχειριστών των χωρών-μελών της ΕΕ στη ΝΑ Ευρώπη στον τομέα της ασφάλειας 
εφοδιασμού και της ασφάλειας δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Η σύντομα αναμενόμενη σύζευξη 

(coupling) των αντίστοιχων αγορών θα αποτελέσει το επόμενο βήμα εναρμόνισης και ενσωμάτωσης 

της περιοχής στην ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με σημαντικά οφέλη για τους 

καταναλωτές. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί καρπό συλλογικής προσπάθειας και έγινε δυνατή χάρη στις 
συντονισμένες ενέργειες όλων των Διαχειριστών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν 

στην επίτευξη του στόχου αυτού για την  επιμονή και το σθένος που επέδειξαν ώστε να ολοκληρωθεί  

το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα. Θέλω επίσης να συγχαρώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να 
τους ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο τους. Είμαι βέβαιος ότι το SEleNe CC θα επιτελέσει τον κομβικό 

του ρόλο με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια προς όφελος όλων των συμμετεχόντων, συνεχίζοντας 

και διευρύνοντας την παράδοση καλής και αποδοτικής συνεργασίας μεταξύ των Διαχειριστών στην 
περιοχή μας». 

 

Δηλώσεις των επικεφαλής των Διαχειριστών-μετόχων 

 

 Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος & CEO ΑΔΜΗΕ (Ελλάδα) 

 

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζουμε την ίδρυση του Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου 
Ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη, ως επιστέγασμα πολύμηνων και 

διεξοδικών συζητήσεων ανάμεσα στους γειτονικούς Διαχειριστές. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το «SEleNe 

CC» θα ενισχύσει την αποδοτικότητα της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή 
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καθώς και θα συμβάλλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ενοποίησή της σε ευρωπαϊκό και 
περιφερειακό επίπεδο. Η φιλοδοξία μας, όμως, για το SEleNe CC, δε σταματά εδώ. Στόχος μας είναι 

να προσελκύσουμε περισσότερους Διαχειριστές στο νέο Κέντρο Ελέγχου προκειμένου η εμβέλειά του 

να διευρυνθεί και να ενισχυθεί προς όφελος του ανταγωνισμού και της ελεύθερης αγοράς στον κλάδο 
της ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

 Stefano Donnaruma, CEO TERNA SpA (Ιταλία) 

 
Με την εν λόγω πρωτοβουλία, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των έργων συντονισμού των 

Διαχειριστών με στόχο την ασφαλή διαχείριση του ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, η 

Terna εδραιώνει τον στρατηγικό της ρόλο στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Αυτή τη στιγμή, λειτουργούμε 
26 διασυνδέσεις με γειτονικά κράτη οι οποίες συμβάλλουν στην ενοποίηση του ιταλικού συστήματος 

ηλεκτρικής ενέργειας με το ευρωπαϊκό με πιο ασφαλή, αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο. Το νέο έργο 

ενδυναμώνει τη συνεργασία μεταξύ των Διαχειριστών και προάγει την ενεργειακή μετάβαση που 

συντελείται στην Ιταλία και την Ευρώπη. Η Terna έχει ήδη εστιάσει τη στρατηγική της σε αυτή την 
κατεύθυνση, καθώς το νέο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 2020 προβλέπει επενδύσεις άνω των 14 δισ. 

ευρώ στο εθνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και σε νέες διασυνοριακές διασυνδέσεις της Ιταλίας, 

σύμφωνα με τους στόχους της απεξάρτησης από τον άνθρακα που υπαγορεύουν οι οδηγίες του New 
Green Deal της ΕΕ. 

 

 Cãtãlin Nitu, CEO CNTEE Transelectrica SA (Ρουμανία) 
 

Ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και συνεργασία σε οργανωτικό και τεχνικό επίπεδο ερχόμαστε 

ένα βήμα πιο κοντά στην Ευρώπη της ενεργειακής ενοποίησης. Το βήμα αυτό εντάσσεται στη φυσική 

και αναγκαία εξέλιξη που συντελείται σε επίπεδο περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας υπό το πρίσμα 
της εφαρμογής του νέου μοντέλου της κοινής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ευχαριστώ από καρδιάς 

τους συνεργάτες και εταίρους μας για τον άψογο επαγγελματισμό και την αφοσίωση που επέδειξαν για 

να δημιουργήσουμε αυτό το κέντρο ελέγχου.  

 

 Angelin Nikolaev Tsachev, Πρόεδρος & CEO ESO-EAD (Βουλγαρία) 

 
Χαιρετίζω την ίδρυση του Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (RSC) που αποτελεί το 

επιστέγασμα των γόνιμων διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης 

λειτουργίας των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Την ανάγκη για την ίδρυση του RSC ανέδειξαν οι 

προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι σήμερα οι Διαχειριστές Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. Δεδομένης της γεωγραφικής γειτνίασης των χωρών μας, απαιτείται η στενή συνεργασία μας 

με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτροδότησης. Είμαι πεπεισμένος ότι, 

με τη λειτουργία του, το RSC θα θωρακίσει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και με τις υπηρεσίες που 
θα παρέχει, θα συμβάλλει στην αξιόπιστη ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των 

Διαχειριστών ενισχύοντας την αποδοτικότητα των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
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