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▪ Μελέτη Επάρκειας

▪ Απόψεις ΑΔΜΗΕ:

• Ιούλιος 2021: Δημόσια διαβούλευση του ΑΔΜΗΕ επί των υποθέσεων της νέας 
Μελέτης Επάρκειας Ισχύος (ενδεχόμενη πρόωρη απόσυρση λιγνιτικών μονάδων)

• Υπό διαβούλευση ΔΠΑ: Αναφορά στον Νέο Εθνικό Κλιματικό Νόμο, όπου 
αναφέρεται η έως το 2023 επανεξέταση της καταληκτικής ημερομηνίας 
απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων (2028), με σκοπό την επιτάχυνσή της

• Επιτακτική ανάγκη το ΔΠΑ να συνοδεύεται από τη νέα Μελέτη Επάρκειας Ισχύος 
του ΑΔΜΗΕ

• Η νέα Μελέτη Επάρκειας Ισχύος του ΑΔΜΗΕ ολοκληρώνεται σύντομα και οι 
υποθέσεις της συμβαδίζουν με αυτές του υπό διαβούλευση ΔΠΑ

• Με την ολοκλήρωσή της, θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ
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▪ Παροχή Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών σε πλήρως διασυνδεδεμένα νησιά

▪ Απόψεις ΑΔΜΗΕ:

• Να οριοθετηθούν οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις παροχής εφεδρείας 
εκτάκτων αναγκών, να προβλεφθεί η κάλυψη πλήρους κόστους και να προβλεφθεί σύναψη 
σχετικών συμβάσεων με τον Διαχειριστή για τα Νησιά που διασυνδέονται ή που έχουν ήδη 
διασυνδεθεί.

• Η απαιτούμενη αποζημίωση για την παροχή της υπηρεσίας εφεδρείας εκτάκτων αναγκών 
να προκύπτει από τη ρυθμιζόμενη Χρέωση Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) του Διαχειριστή

• Θα πρέπει να ρυθμιστεί η έως σήμερα παρεχόμενη υπηρεσία, καθώς και η αποζημίωση των 
αναγκών που προβλέπει ο ΑΔΜΗΕ για τα επόμενα έτη

• Σε περίπτωση που απαιτηθεί επιπρόσθετη ισχύς για παροχή εφεδρείας εκτάκτων αναγκών, 
η επιλογή της τεχνολογίας να προκύπτει βάσει μελέτης κόστους οφέλους. Να προβλεφθεί 
η υλοποίηση μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας και σε περίπτωση απουσίας επενδυτικού 
ενδιαφέροντος να διερευνάται η ανάθεση αντίστοιχων έργων στον Διαχειριστή.

• Ο ΑΔΜΗΕ συμφωνεί με την αναγκαιότητα επίλυσης του χρονίζοντος αυτού 
θέματος και έχει υποβάλει αρμοδίως συγκεκριμένες και σαφείς προτάσεις. Για 
την επίλυση του προβλήματος απαιτούνται πλέον ρυθμιστικές αποφάσεις
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▪ Παροχή Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών σε πλήρως διασυνδεδεμένα νησιά (συνέχεια)

▪ Απόψεις ΑΔΜΗΕ:

• Προτείνεται η επαναξιολόγηση των σεναρίων Μηδενικής Ανάπτυξης ΑΠΕ στη 
Μελέτη Κόστους Οφέλους για το έργο Διασύνδεσης των Κυκλάδων Δ, καθώς 
έρχεται σε αντίθεση με τα Διαθέσιμα Περιθώρια Ισχύος για σύνδεση σταθμών ΑΠΕ 
(260 MW για τις Κυκλάδες) που παρουσιάζονται στο υπό διαβούλευση ΔΠΑ 

• Η εξέταση σεναρίων Μηδενικής Ανάπτυξης ΑΠΕ στις Κυκλάδες δεν σκοπεύει να 
αντικατοπτρίσει μια πιθανή κατάσταση, αλλά να αναδείξει τα οφέλη της 
διασύνδεσης υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες (μόνο υποκατάσταση καυσίμου).

• Εξάλλου, ένας από τους βασικούς στόχους του έργου της διασύνδεσης των 
Κυκλάδων είναι η αύξηση της δυνατότητας εκμετάλλευσης του πλούσιου δυναμικού 
ΑΠΕ της περιοχής
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▪ Αναβάθμιση Ευστάθειας και Ελέγχου Συστήματος Μεταφοράς

▪ Απόψεις ΑΔΜΗΕ:

• Η ΔΕΗ διαφωνεί με την άποψη του Διαχειριστή περί μη τοπικού χαρακτήρα ζητημάτων υψηλών τάσεων, καθώς, όπως 
αναφέρει, η μέχρι σήμερα λειτουργία της αγοράς εξισορρόπησης έχει αποδείξει ότι το πρόβλημα υψηλών τάσεων 
εμφανίζεται ιδιαίτερα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

• Για την επίλυση του προβλήματος προτείνει τη διερεύνηση και εγκατάσταση σύγχρονων πυκνωτών.

• Επιπλέον, προτείνει ο Διαχειριστής και η ΡΑΕ να προχωρήσουν, σε συνεργασία και συνέργεια με τους Συμμετέχοντες 
και στο πλαίσιο αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών και με κριτήρια οικονομικότητας, στις απαραίτητες ενέργειες 
για τη βέλτιστη και ταχύτερη υλοποίηση της παροχής πρόσθετων επικουρικών υπηρεσιών αντιστάθμισης αέργου 
ισχύος και ρύθμισης τάσης, καθώς και την ένταξη της υπηρεσίας αυτής στην υφιστάμενη αγορά σε βάθος χρόνου.

• Για την εκτίμηση των αναγκών αντιστάθμισης στο Σύστημα Μεταφοράς στην παρούσα κατάσταση και σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα (10ετία) πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες διερευνήσεις και μελέτες από τον 
ΑΔΜΗΕ βάσει των οποίων αναδείχτηκε ότι το πρόβλημα των υψηλών τάσεων – αντιστάθμισης του 
Συστήματος Μεταφοράς σχετίζεται σε τελική ανάλυση με τη μετεξέλιξη του ηλεκτρικού συστήματος 
(μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ, απόσυρση λιγνιτικών μονάδων) στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων του ΕΣΕΚ.

• Για την επίλυση του ζητήματος ο ΑΔΜΗΕ έχει προβεί στις ακόλουθες δράσεις:

o Έκδοση οδηγίας για τη ρύθμιση των μονάδων ΑΠΕ με σύνδεση στο Σύστημα  ώστε να συμβάλλουν στη ρύθμιση                        
τάσεων ανάλογα με την ικανότητά τους Έως το Δεκέμβριο του 2021 έχουν εκδοθεί ρυθμίσεις για 53 Σταθμούς                     
ΑΠΕ με σύνδεση στο Σύστημα με τη διαδικασία υλοποίησης αυτών από τους Παραγωγούς να βρίσκεται σε εξέλιξη.

o Σχεδιάστηκε και υλοποιείται εκτεταμένο πρόγραμμα έργων αντιστάθμισης σε φάσεις που                                           
περιλαμβάνει νέα έργα στατής και δυναμικής αντιστάθμισης στα 400 και 150 kV κομβικών ΚΥΤ                                              
και Υ/Σ του Συστήματος Μεταφοράς
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▪ Επέκταση Συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο

▪ Απόψεις ΑΔΜΗΕ:

• Η ΔΕΗ θεωρεί αναγκαίες τις ενέργειες για την όσο το δυνατόν επίσπευση και άμεση 
ολοκλήρωση των έργων επέκτασης του συστήματος των 400 kV στην Πελοπόννησο, 
προκειμένου:

a. Την άρση των καθημερινών περιορισμών παραγωγής στις μονάδες που βρίσκονται 
εγκατεστημένες στο σύστημα της Πελοποννήσου.

b. Τη μείωση των απωλειών του Συστήματος, τις οποίες επιβαρύνονται οι προμηθευτές.

• Ο ΑΔΜΗΕ έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια τόσο για την επίλυση της 
διαμάχης με την Μονή, όσο και για την εξεύρεση εναλλακτικής λύσης.

• Πρόσφατα, εγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ η τροποποίηση της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) και η οποία περιλαμβάνει την 
παραλλαγή τμήματος μήκους 2,6 χλμ, στην περιοχή της Ιεράς Μονής Αγίων 
Θεοδώρων Αροανίας Καλαβρύτων, με τη μετακίνηση επτά πυλώνων 
δυτικότερα, σε νέες θέσεις. 

• Ο χρόνος ολοκλήρωσηςτου έργου συναρτάται πλέον από την ταχύτητα με την 
οποία θα ολοκληρωθούν άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες (έγκριση 
Δασικής υπηρεσίας, απαλλοτροιώσεις). 
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▪ Δράσεις βάσει του Electricity Market Reform Plan

▪ Απόψεις ΑΔΜΗΕ:

• Η ΔΕΗ θεωρεί απαραίτητο να προβλεφθούν και συμπεριληφθούν στο ΔΠΑ οι αλλαγές, οι 
δεσμευτικές ενέργειες και ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης αυτών που απαιτούνται για 
τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων του Διαχειριστή προκειμένου την υλοποίηση των 
προτεινόμενων δράσεων και του σχετικού αναλυτικού χρονοδιάγραμμα αυτών στο Σχέδιο 
Μεταρρύθμισης της ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

• Σημειώνεται ότι το υποβληθέν από την Πολιτεία Σχέδιο Μεταρρύθμισης της ελληνικής 
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν έτυχε μέχρι σήμερα της εγκρίσεως από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, ενώ αναμένεται σύντομα η επικαιροποιημένη υποβολή του 
για επανεξέταση.

• Στο ΔΠΑ 2023-2032 εντάχθηκε το νέο έργο 23.10 «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση 
υποδομών υποστήριξης και συστημάτων εποπτείας και αγοράς» στο οποίο 
περιλαμβάνεται το υποέργο «Αναβάθμιση του συστήματος EMS-BMMS για προσαρμογή 
στο νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς Η/Ε» βάσει των οδηγιών 
προς τον κοινό ευρωπαϊκό στόχο (Target model) με την συμμετοχή της Ελλάδας                    
στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI, PICASSO και IGCC.
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▪ Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας

▪ Απόψεις ΑΔΜΗΕ:

• Η ΔΕΗ προτείνει την επανεξέταση των σεναρίων εξέλιξης της ζήτησης, δεδομένης της 
αποδυνάμωσης της σχέσης μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και ζήτησης ηλεκτρικής 
ενέργειας

• Τα σενάρια εξέλιξης της ζήτησης θα επικαιροποιηθούν πριν την υποβολή του 
Σχεδίου ΔΠΑ τον Μάρτιο στη ΡΑΕ.

• Σε κάθε περίπτωση, στις μέχρι τώρα προβλέψεις του ΑΔΜΗΕ η συσχέτιση της 
εξέλιξης του ΑΕΠ με την εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται 
μικρή.



OCEAN WINDS

09

▪ Να αποσαφηνιστεί αν ο στόχος για ανάπτυξη 2GW υπεράκτιας αιολικής ενέργειας μέχρι το 2030 έχει ληφθεί 
υπόψη στο πρόγραμμα ανάπτυξης και εάν όχι πώς σκοπεύεται να γίνει αυτό και πόσο ευέλικτος είναι ο 
σχεδιασμός για την επίτευξη του στόχου έως το 2030, σε συνδυασμό με οποιοδήποτε πλάνο για δέσμευση 
ηλεκτρικού χώρου για τα υπεράκτια δίκτυα.

▪ Απόψεις ΑΔΜΗΕ:

• Η επέκταση του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς στο νησιωτικό χώρο μέσω της υλοποίησης 
των ηλεκτρικών διασυνδέσεων πέρα από την άρση της ηλεκτρικής απομόνωσης των νησιών θα δώσει 
παράλληλα τη δυνατότητα σημαντικής ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ  και δημιουργεί τις προϋποθέσεις και για 
την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων δεδομένου ότι μειώνει σημαντικά τις αποστάσεις για τη 
μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από την πηγή παραγωγής, καθιστώντας οικονομικοτεχνικά βιώσιμες 
νέες περιοχές για την ανάπτυξη υπεράκτιων έργων ΑΠΕ.

• Στο πλαίσιο αυτό ο σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση των νησιωτικών διασυνδέσεων προβλέπει 
ήδη τη δυνατότητα για ανάπτυξη νέων μονάδων ΑΠΕ σε Κρήτη, Δωδεκάνησα και νησιά ΒΑ Αιγαίου και 
κατ’επέκταση στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο που τα περιβάλλει συνολικής ισχύος 1,9 GW.

• Ο ΑΔΜΗΕ διεκδικεί ενεργό ρόλο στο υπό κατάρτιση θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των υπεράκτιων
δικτύων και έχει ήδη υποβάλει τις θέσεις του στους αρμόδιους φορείς. Ειδικότερα έχει εισηγηθεί να 
αναλάβει αφενός τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών στον θαλάσσιο 
χώρο και αφετέρου την υλοποίηση των υπεράκτιων δικτύων υψηλής τάσης με σκοπό τη βέλτιστη                            
«κοινή» σύνδεση υπεράκτιων αιολικών πάρκων που θα ανήκουν σε διαφορετικούς παραγωγούς                         
με σημαντικά οφέλη για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 



SMART WIRES
▪ H SMART WIRES επικροτεί στρατηγικές κατευθύνσεις που αποτυπώνονται στο τρέχον Δεκαετές Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης όπως ο στόχος της επέκτασης των νησιωτικών διασυνδέσεων, η ενίσχυση σε βάθος του Συστήματος 
Μεταφοράς για την αύξηση των διαθέσιμων περιθωρίων για τη διείσδυση μονάδων ΑΠΕ και η διερεύνηση νέων 
τεχνολογιών  και καινοτομιών στην προοπτική ενσωμάτωση τους στο Σύστημα Μεταφοράς για την βελτίωση της 
λειτουργίας του και την ενίσχυση της ασφάλειας και αξιοπιστίας του.

▪ Ειδική μνεία γίνεται σε αναφορά του ΔΠΑ σχετικά με τη διερεύνηση τεχνολογιών ευέλικτων συστημάτων 
εναλλασσόμενου ρεύματος για μετάδοση ισχύος (Static Synchronous Series Compensator , SSSC) για χρήση στο 
έργο της διασύνδεσης νησιών ΒΑ Αιγαίου, καθώς η SMARTWIRES εξειδικεύεται στο πεδίο αυτό.

▪ Εν συνόλω η SMART WIRES ενθαρρύνει τον ΑΔΜΗΕ στην κατεύθυνση διερεύνησης και υιοθέτησης καινοτόμων 
σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων  από το στάδιο του Σχεδιασμού του Συστήματος με σκοπό την  αντιμετώπιση 
των σύγχρονων προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα ηλεκτρικά συστήματα. 

▪ Απόψεις ΑΔΜΗΕ:

• Ο ΑΔΜΗΕ παρακολουθεί τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις με σκοπό την ενσωμάτωση τεχνολογιών 
αιχμής για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση, την επέκταση αλλά και την παρακολούθηση-έλεγχο του 
Συστήματος Μεταφοράς ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις για την ενεργειακή μετάβαση προς μια                    
κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη.
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• Θεωρείται σκόπιμη και χρήσιμη η σύσταση ομάδας εργασίας υπό τον συντονισμό και την εποπτεία 
του ΑΔΜΗΕ με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και εμπλεκόμενων ιδιωτικών εταιρειών που έχουν 
υποβάλλει σχέδια που αφορούν διασυνδετικούς αγωγούς εθνικής σημασίας, ώστε αυτά να τεθούν 
υπό κοινή στρατηγική και προοπτική υλοποίησης.

▪ Απόψεις ΑΔΜΗΕ:

• Ο ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 4001/2011, και όπως αυτές περαιτέρω 
εξειδικεύονται στον ΚΔΣ, είναι επιφορτισμένος με τη λειτουργία, την εκμετάλλευση, τη 
συντήρηση και την ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΕΣΜΗΕ), ώστε να διασφαλίζεται αφενός μεν ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια 
με τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο, αφετέρου δε η μακροχρόνια ικανότητα του 
Συστήματος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό 
οικονομικά βιώσιμες συνθήκες, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

• Υπό το πρίσμα αυτό, ο ΑΔΜΗΕ σε συνεργασία με τους Διαχειριστές των γειτονικών χωρών έχει 
προβεί σε ενέργειες που αφορούν τη σύσταση ομάδων εργασίας για την ανάπτυξη νέων 
ηλεκτρικών διασυνδέσεων του ΕΣΜΗΕ, όπως αυτές αποτυπώνονται στο ΔΠΑ 2023-2032.

• Έργα νέων διασυνδέσεων του ΕΣΜΗΕ έχουν περιληφθεί τόσο στο ΔΠΑ όσο και στο TYNDP του 
ENTSO-e, ενώ ταυτόχρονα η εκτιμώμενη ένταξη εντός του δεκαετή ορίζοντα και νέων 
διασυνδέσεων που βρίσκονται είτε υπό θεώρηση είτε υπό εξέταση  από τον ΑΔΜΗΕ, 
αναμένεται στο προσεχές διάστημα.
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• Προτείνεται η πόντιση υποβρυχίου καλωδίου ~ 40 χλμ. από την Κεφαλλονιά στο κέντρο μετατροπής 
Αργασίου στη Ζάκυνθο με ταυτόχρονη κατάργηση της εναέριας γραμμής μήκους ~ 25 χλμ. επί της 
Ζακύνθου έναντι της αντικατάστασης του υποβρυχίου καλωδίου  Κεφαλλονιά – Ζάκυνθος για τους 
ακόλουθους λόγους:

▪ Απόψεις ΑΔΜΗΕ:

• Αισθητική αναβάθμιση των περιοχών

• Παροχή της δουλείας Γ.Μ. για εκτιμώμενη ανάπτυξη οικισμών

• Εκτίμηση απόσβεσης επένδυσης εντός ολίγων ετών

• Εκτίμηση αύξησης της ζήτησης λόγω εκτίμησης αύξησης ενοικιάσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων

• Εκτίμηση ελλιπούς ασφάλειας τροφοδοσίας υπό τις άνωθεν συνθήκες

• Για τον σχεδιασμό ανάπτυξης των έργων ενίσχυσης του Συστήματος που περιλαμβάνονται στο 
ΔΠΑ λαμβάνονται υπόψη όλες οι τεχνικές παράμετροι για την ασφαλή διακίνηση ισχύος η 
οποία προβλέπεται για αυτή τη χρονική περίοδο, με τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και 
αξιόπιστο καθώς και η μακροχρόνια ικανότητα του Συστήματος να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό οικονομικά βιώσιμες συνθήκες, προς 
όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

• Ο ΑΔΜΗΕ προτίθεται να εξετάσει τον προτεινόμενο σχεδιασμό στο πλαίσιο εκ νέου 
διερεύνησης εναλλακτικών έργων αναβάθμισης των νοτίων Ιονίων νήσων συνολικά.
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• Επαναλαμβάνεται ο κατάλογος έργων επέκτασης του Συστήματος για σύνδεση του Δικτύου στο Σύστημα για 
συμπερίληψη στο ΔΠΑ των οποίων έχει ήδη αιτηθεί με επιστολές του

• Προτείνεται η ανακατασκευή και της ΜΤ στον Υ/Σ Πτολεμαΐδα Ι (ΑΗΣ)

• Ζητείται η συμπερίληψη τομών ζυγών ΥΤ σε κάποιους Υ/Σ

• Ζητείται η συμπερίληψη του συμφωνηθέν σχήματος τροφοδότησης του νέου Κ/Δ Γλυφάδας

▪ Απόψεις ΑΔΜΗΕ:

• Για τον κατάλογο έργων επέκτασης του Συστήματος για σύνδεση του Δικτύου στο Σύστημα για συμπερίληψη στο ΔΠΑ έχει 
αποσταλεί από τον ΑΔΜΗΕ αίτημα συμπερίληψής τους προς την ΡΑΕ με σχετικές επιστολές.

• Η ανακατασκευή της ΜΤ στον Υ/Σ Πτολεμαΐδα Ι (ΑΗΣ) είναι εκτός των ορίων του Συστήματος και επομένως εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα του ΔΕΔΔΗΕ και θα πρέπει να περιληφθεί στο ΣΑΔ. 

• Έχει πραγματοποιηθεί η διερεύνηση σχετικά με τη δυνατότητα εγκατάστασης Α/Ζ τομής ζυγών στους Υ/Σ Ελευσίνας, 
Μεγάρων, Οινοφύτων, Άνδρου, Σχολαρίου και Γιαννιτσών (Ν. Πέλλας), σύμφωνα με την οποία στους Υ/Σ Μεγάρων, 
Οινοφύτων, Σχολαρίου και Γιαννιτσών (Ν Πέλλας) δεν είναι δυνατή, λόγω περιορισμών χώρου με βάση τη διάταξη του 
υφιστάμενου εξοπλισμού. Στους Υ/Σ Ελευσίνας και Άνδρου, όπου η εγκατάσταση Α/Ζ τομής ζυγών είναι δυνατή, έχουν 
συμπεριληφθεί τα εν λόγω έργα στον κατάλογο έργω επέκτασης του Συστήματος για σύνδεση του Δικτύου που έχει 
υποβληθεί στη ΡΑΕ για έγκριση. Όσον αφορά στον εγκατεστημένο Α/Ζ τομής ζυγών στον Υ/Σ Αλεξανδρούπολης, 
επισημαίνεται ότι η θέση του είναι ανάμεσα στους δύο Μ/Σ διανομής. 

• Το σχήμα τροφοδότησης του νέου Κ/Δ Γλυφάδας βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση από την ομάδα εργασίας μεταξύ ΑΔΜΗΕ 
και ΔΕΔΔΗΕ για τον σκοπό αυτό. Όταν οριστικοποιηθεί ο σχεδιασμός θα γίνουν και οι απαραίτητες ενέργειες αιτήματος 
προς ΡΑΕ για συμπερίληψη στο ΔΠΑ εφόσον απαιτηθούν έργα    επέκτασης του Συστήματος για σύνδεση του Δικτύου στο 
Σύστημα.
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• Ζητείται η συμπερίληψη των έργων εντός των ορίων του Δικτύου στο Τεύχος έργων

• Ζητείται επικαιροποίηση των έργων επέκτασης του Συστήματος για σύνδεση του Δικτύου στο 
Σύστημα στο Τεύχος έργων σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην επιστολή του

• Ζητείται η επικαιροποίηση του Παρατήματος Χ σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
επιστολή του

▪ Απόψεις ΑΔΜΗΕ:

• Στο ΔΠΑ περιλαμβάνονται τα έργα αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ. Ως εκ τούτου, στο Τεύχος έργων 
περιλαμβάνονται τα έργα επέκτασης του Συστήματος για σύνδεση του Δικτύου στο Σύστημα. 
Επικαιροποιήσεις των έργων επέκτασης του Συστήματος για σύνδεση του Δικτύου στο Σύστημα 
στο Τεύχος έργων έχουν ενσωματωθεί στην Έκδοση 0.2 – Υποβληθέν στη ΡΑΕ. 

• Τα έργα εντός των ορίων του Δικτύου αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ που «εφάπτονται» των ορίων του 
Συστήματος συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Χ για λόγους πληρότητας. Το Παράρτημα Χ έχει 
επικαιροποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προαναφερόμενες θέσεις του ΑΔΜΗΕ επί της 
ληφθείσας επιστολής. 
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▪ Ενίσχυση & αναβάθμιση δικτύων με χρήση νέων τεχνολογιών αιχμής και καινοτομιών 

Η βελτιστοποίηση και ενίσχυση δικτύου θα απαιτήσουν σημαντικά την αύξηση της μεταφερόμενης ισχύος με χρήση νέων 
τεχνολογιών 

▪ διατάξεις FACTs

▪ modular SSSC,

▪ DLR

▪ υπεραγωγοί

▪ Μεθοδολογία NOVA & Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος

▪ Η currENT αναγνωρίζει την ανάγκη διασύνδεσης των ελληνικών νησιών, αλλά μόλις επιτευχθεί αυτό για την ελαχιστοποίηση 
περαιτέρω ενισχύσεων, η εκμετάλλευση του δικτύου θα πρέπει να μεγιστοποιηθεί με την εφαρμογή της μεθοδολογίας NOVA. 

▪ Η currENT υποστηρίζει τον αποτελεσματικό συνδυασμό βελτιστοποίησης, ενίσχυσης και επέκτασης για την αντιμετώπιση της 
ηλεκτροδότησης και της απορρόφησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπου τα δίκτυα βρίσκονται στο επίκεντρο

▪ Απόψεις ΑΔΜΗΕ:

▪ Ο ΑΔΜΗΕ διαρκώς αξιοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις για την ανάπτυξης και την εκμετάλλευση -
συντήρηση του Συστήματος και για την Διαχείριση της Αγοράς

▪ Ο ΑΔΜΗΕ συμμετέχει σε πολλά χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ερευνητικά έργα και υλοποιεί πιλοτικά έργα στο 
δίκτυο π.χ. modular power flow solutions με την Smart Wires 

▪ Ο ΑΔΜΗΕ συμμετέχει ενεργά σε Ομάδες Εργασίας κι Επιτροπών Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας                             
του ENTSO-e καθώς επίσης έχει πολλές συνεργασίες με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία.


