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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Η εκπόνηση και υποβολή της παρούσας έκθεσης, για το έτος 2015, διενεργείται στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων μου , ως Υπευθύνου Συμμόρφωσης , όπως αυτά απορρέουν από τα κάτωθι: 
 

 Ν.4001/11 (ΦΕΚ179Α/22.08.2011, παρ. 3 του άρθρου 107) 
 Κοινοτική Οδηγία  2009/72/ΕΚ 
 Πρόγραμμα Συμμόρφωσης  ΑΔΜΗΕ Απόφαση ΔΣ 61/05.07.2012 

 
Σημειώνεται ότι ανέλαβα τα καθήκοντά  μου την 1η Μαρτίου 2016 - δυνάμει της από 25-02-2016 
απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου του ΑΔΜΗΕ. Το μικρό χρονικό διάστημα  στο οποίο διατελώ 
στην θέση του Υπευθύνου Συμμόρφωσης αποτελεί στοιχείο το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά 
την ανάγνωση της παρούσας έκθεσης.  

 
Η σύνταξη και τα συμπεράσματα της παρούσας έκθεσης για το έτος 2015, βασίστηκαν σε:  
 

  συνεντεύξεις με τις Εταιρικές Υπηρεσιακές Μονάδες -  Διευθυντές & Στελέχη των αντίστοιχων 
Μονάδων,   

  δειγματοληπτικό έλεγχο της τεκμηρίωσης,  που επιβάλλεται να τηρείται, κυρίως,  από το 
νομικό & ρυθμιστικό  πλαίσιο λειτουργίας τη Εταιρείας 

  εσωτερικούς Εταιρικούς κανονισμούς  και πολιτικές  
  ανάγνωση σχετικών νομοθετικών και ρυθμιστικών αποφάσεων κατά τη διάρκεια του έτους 

2015 
 
Επιπλέον, κύριος πυλώνας και εργαλείο για την εκπόνηση της έκθεσης αποτέλεσε το Πρόγραμμα 
Συμμόρφωσης,  το οποίο και διατυπώνει τις βασικές  αρχές που οφείλουν να εφαρμόζουν τα όργανα 
διοίκησης και οι εργαζόμενοι του ΑΔΜΗΕ, οι οποίες ενδεικτικά υπηρετούν: 
 

  τις αρχές της ισότιμης αντιμετώπισης και  μη διακριτικής συμπεριφοράς του ΑΔΜΗΕ  απέναντι 
στους χρήστες του ΕΣΜΗΕ  

 τις αρχές της ισότιμης αντιμετώπισης και  μη διακριτικής συμπεριφοράς του ΑΔΜΗΕ  απέναντι 
στους φορείς της Αγοράς Η.Ε.  

 την ανεξαρτησία του ΑΔΜΗΕ  την  αυτόνομη λειτουργία από τη μητρική ΔΕΗ, ως προς την 
οργάνωση, τα οικονομικά, τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων & τη νομική του μορφή 

 τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που διαχειρίζεται η Εταιρεία 
 την τήρηση της αρχής της διαφάνειας σε όλες τις δραστηριότητες 
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Σε ότι αφορά τα περιεχόμενα της παρούσας έκθεσης, για λόγους συνέχειας και συγκρισιμότητας,  
διατηρείται -στο μεγαλύτερο μέρος- η δομή των εκθέσεων των Υπευθύνων Συμμόρφωσης για τα έτη 
2012, 2013, 2014. 
 

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Α∆ΜΗΕ ΑΕ. 
 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη παρούσα φάση βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο διεργασίες, που 
αφορούν το κυοφορούμενο νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΑΔΜΗΕ. Η συμφωνία με τους 
Ευρωπαϊκούς Θεσμούς  προβλέπει τη μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών (51%) στο Δημόσιο 
από τη ΔΕΗ, η οποία θα αποζημιωθεί. Το υπόλοιπο 49% θα διατεθεί κατά το ένα μέρος σε επενδυτή      
-που θα είναι διαχειριστής  συστήματος (TSO) με εμπειρία στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς- και θα 
αποκτήσει ποσοστό τουλάχιστον 20% των μετοχών, ενώ το άλλο μέρος θα διατεθεί σε ιδιώτες 
επενδυτές.  

2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΙ  ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

2.1  Γενικά  

Ο νόμος 4001/2011 (σε συμμόρφωση προς το άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ ) θέτει το πλαίσιο 
λειτουργίας του ΑΔΜΗΕ ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας .  
Μέριμνα του νομοθέτη είναι να εξασφαλίζεται η πλήρης ανεξαρτησία του ΑΔΜΗΕ από τον όμιλο ΔΕΗ 
σε ότι αφορά τη  λειτουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση & ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς ΗΕ, 
καθώς και τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΕ) ευθύνης Α∆ΜΗΕ,  με πλήρη διαφάνεια,  
προστασία των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που διαχειρίζεται η Εταιρεία  καθώς και μη 
διακριτική,  ισότιμη συμπεριφορά προς όλους τους συμμετέχοντες στην Αγορά Η.Ε.   

2.2 Πιστοποίηση της Εταιρείας  

Όπως προβλεπόταν στο άρθρο 113 του Ν.4001/11 & στον Κανονισµό 2009/714/ΕΚ η Εταιρεία 
πιστοποιήθηκε ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, μετά & τη θετική 
γνωμάτευση των υπηρεσιών της ΕΕ, µε την Απόφαση 962Α /2012 της ΡΑΕ. 

2.3 Ανεξαρτησία Διακυβέρνησης  

Το μοντέλο διοίκησης του ΑΔΜΗΕ προβλέπεται στο Καταστατικό της Εταιρείας και έχει διαμορφωθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 και της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, ώστε να διασφαλίζει την 
αυτονομία της Εταιρείας στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία, συντήρηση 
και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ, όπως επίσης και στη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΕ), σε 
πλήρη ανεξαρτησία από τη ΔΕΗ και ειδικά σε ότι αφορά στην εξασφάλιση πόρων για την 
αποτελεσματική εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων.  
Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ διενεργείται από το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ), το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και 
την υπηρεσιακή ιεραρχία με επικεφαλής τον Πρόεδρο & Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας . 
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Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του οποίου δεν συνδέονται καθοιονδήποτε τρόπο 
άμεσα ή έμμεσα με την ΔΕΗ ή με οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση, διασφαλίζει την 
ανεξαρτησία του ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4001/2011, το καταστατικό και τον 
κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας. 

2.4 Λειτουργική & Οικονομική αυτονομία  

Λειτουργική αυτονομία : Η Εταιρεία εξασφαλίζει τη λειτουργική της αυτονομία και διότι διαθέτει 
έμπειρο προσωπικό με πολυετή επαγγελματική εμπειρία , επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση στις 
Εταιρικές λειτουργίες.  
Οι αποχωρήσεις, λόγω συνταξιοδότησης, τεχνικού προσωπικού κυρίως, δημιούργησαν μεγάλες 
ανάγκες, οι οποίες  καλύπτονται σταδιακά μερικώς μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών 
προσλήψεων μονίμου προσωπικού. Οι επείγουσες ανάγκες καλύπτονται με  την πρόσληψη εκτάκτου 
προσωπικού με συμβάσεις 8-μηνης διάρκειας, που είναι όμως σαφές ότι δεν δίνει μόνιμη και οριστική 
λύση στο υφιστάμενο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού. 
 
Οικονομική αυτονομία: Η οικονομική αυτονομία της Εταιρείας εξασφαλίζεται από τη  διάθεση 
επαρκών πόρων για την εύρυθμη διενέργεια της δραστηριότητας της μεταφοράς Η.Ε., καθώς και για 
την ανάπτυξη και διατήρηση του ΕΣΜΗΕ ως επαρκούς, αποτελεσματικού, ασφαλούς και οικονομικού 
φορέα μεταφοράς. Ο προϋπολογισμός δια το έτος 2016 προβλέπει εύλογο ρυθμιζόμενο κέρδος 
σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ 340/2014. 
Ο ΑΔΜΗΕ δύναται, µε την επιφύλαξη των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου, να αντλεί κεφάλαια 
από τη χρηματαγορά, ιδίως µέσω δανεισµού και αύξησης του κεφαλαίου του. 
Οι Εταιρικοί οικονομικοί δείκτες παρέχουν τα εχέγγυα  ώστε η Εταιρεία να χαρακτηρίζεται ως 
οικονομικά υγιής, εύρωστη, µε σταθερή ανάπτυξη στηριγμένη σε γερές βάσεις, που καταγράφει κέρδη. 
Επιπλέον, τα οικονομικά στοιχεία προσφέρουν τις εγγυήσεις σχετικά µε την επάρκεια των αναγκαίων 
πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεση των Επενδύσεων του ΑΔΜΗΕ (Έργα Συστήματος κ.α.).  
 Με την έως σήμερα συµµετοχή µου σε όλες τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. & την παρακολούθηση των 
κυρίων δραστηριοτήτων της εταιρείας, δεν διαπίστωσα ουσιώδη προβλήµατα ούτε στον οικονοµικό 
ούτε  στον τεχνικό τοµέα, παρά μόνο προβλήματα καθημερινής φύσεως. 
Παρά το δύσκολο οικονομικό κλίµα της χώρας, η ρευστότητα της εταιρείας είναι σε ικανοποιητικά 
επίπεδα, και επιτρέπει την εκτέλεση των επενδύσεων. Η Εταιρεία,  λόγω των ισχυρών ταµειακών 
διαθεσίµων & της επαρκούς κερδοφορίας, έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί οµαλά το δανεισµό της, 
είτε από τις εγχώριες τράπεζες, είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.  

2.5 Οικονοµικές συναλλαγές & εµπορικές σχέσεις µε τον όµιλο ∆ΕΗ              

Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Ν.4001/11, επιτρέπεται να παρέχει υπηρεσίες,να έχει 
εµπορικές σχέσεις & οικονοµικές συναλλαγές, με τη ∆ΕΗ ΑΕ & τις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις 
(∆ΕΔΔΗΕ ΑΕ κ.ά.). Οι υπηρεσίες όµως αυτές υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ανεξαρτησία µεταξύ της µητρικής & των θυγατρικών της. 
Η παροχή των υπηρεσιών αυτών προς τις εταιρείες του οµίλου ∆ΕΗ, πρέπει να πραγµατοποιείται µε 
τους ίδιους ακριβώς όρους & προϋποθέσεις όπως & προς όλους τους άλλους χρήστες του ΕΣΜΗΕ & µε 
τέτοιο τρόπο που να µην περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεµποδίζει τον ανταγωνισµό κατά την παραγωγή 
ή προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω υπηρεσιών 
πρέπει προηγουµένως να εγκριθούν από τη ΡΑΕ. 
Το 2012 η εταιρεία συνέταξε τιμοκαταλόγους παρεχόμενων υπηρεσιών προς Τρίτους, ως προς την 
μελέτη, κατασκευή & συντήρηση των έργων μεταφοράς ΕΣΜΗΕ, καθώς και για τον έλεγχο των μελετών 
,επίβλεψη κατασκευής και παραλαβή των έργων μεταφοράς που πραγματοποιείται από Τρίτους 
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(αποφάσεις ΔΝΣ 33/2012 & 43/2012). Οι τιµοκατάλογοι αυτοί, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1β 
του άρθρου 100 του Ν.4001/11, έχουν αποσταλεί για έγκριση στη ΡΑΕ. Οι εγκρίσεις τους εκκρεμούν, 
ωστόσο οι Υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ τους εφαρμόζουν. Η χρέωση πραγµατοποιείται με διαφάνεια και με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις , προς όλους τους χρήστες.  
 Η διαδικασία για την ανάληψη έργων του οµίλου ∆ΕΗ ξεκινά µε τη σύνταξη της σύµβασης την οποία 
στη συνέχεια εγκρίνει η ΡΑΕ. 
 

2.6 Αυτονοµία & Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων  

Όλα τα πληροφοριακά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα που χρησιμοποιεί ο ΑΔΜΗΕ για το σύνολο της 
λειτουργίας του είναι δικής του ιδιοκτησίας και πλήρως ανεξάρτητα από τα συστήματα του ομίλου 
ΔΕΗ, ή οιασδήποτε άλλης εταιρείας που ασκεί δραστηριότητα παραγωγής ή προμήθειας Η.Ε.. 
 
Πληροφοριακά Συστήματα ΕΣΜΗΕ και Η.Ε : Τα κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα για την ομαλή 
λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς και την εξασφάλιση ομαλής τροφοδοσίας της χώρας με   
Η.Ε.,καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των συστημάτων υποστήριξης της Ελληνικής Αγοράς Η.Ε. 
φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ στο Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας στο Κρυονέρι Αττικής,  με 
δεύτερη εγκατάσταση στο Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ στην Πτολεμαΐδα. Μετά από διεθνή 
διαγωνισμό, τα συστήματα ελέγχου ενέργειας βρίσκονται σε φάση εκσυγχρονισμού. 
 
Σε ότι αφορά το σύστημα υποστήριξης της Αγοράς Η.Ε. (Market Management System, MMS), η Εταιρεία 
έχει πιστοποιηθεί, από διεθνή οίκο, για τη σύμφωνη με το νομικό και το ρυθμιστικό πλαίσιο,λειτουργία 
των πληροφοριακών συστημάτων της Αγοράς Η.Ε.. Η πιστοποίηση, η οποία χρονολογείται από το 2009 
θα επικαιροποιηθεί από διεθνή οίκο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 37 παρ 2 του ΚΔΣ. 
 
Μεταξύ ΑΔΜΗΕ & ΛΑΓΗΕ έχει υπογραφεί, «Επιχειρησιακό Σύμφωνο Συνεργασίας και παροχής 
Υπηρεσιών», για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας της Αγοράς Η.Ε. ευθύνης ΛΑΓΗΕ. Η ισχύς του 
Συμφώνου αυτού έχει παρέλθει από τις 31.12.2015. Επίκειται ανανέωσή του. Επί τη βάσει του 
συμφώνου αυτού έχει ληφθεί ειδική μέριμνα, ώστε οι εφαρμογές ενδιαφέροντος ΑΔΜΗΕ και οι 
εφαρμογές ενδιαφέροντος ΛΑΓΗΕ να λειτουργούν διακριτά και ανεξάρτητα με ελεγχόμενη πρόσβαση 
από τους χρήστες των εφαρμογών της αγοράς Η.Ε. 
 
Εταιρικά Πληροφοριακά Συστήματα : Τα εν λόγω συστήματα  ενδεικτικά περιλαμβάνουν  το ERP του 
ΑΔΜΗΕ, το Μετρητικό Σύστημα, Εφαρμογές εκκαθάρισης Αποκλίσεων, το σύστημα EWOS , το σύστημα 
Διακοπτόμενου Φορτίου, τον Εταιρικό ιστότοπο και πολλές άλλες εφαρμογές Εταιρικού ενδιαφέροντος. 
Όλα τα συστήματα πρέπει να αναπτύσσονται λαμβάνοντας υπόψη την Πολιτική Ασφαλείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Οι Διευθύνσεις της  Α∆ΜΗΕ χρησιµοποιούν λογισµικά Η/Υ ευρέως διαδεδοµένα & πιστοποιηµένα 
διεθνώς ή αναπτύσσουν δικά τους προγράµµατα. Σε κάθε περίπτωση όµως, δεν επιτρέπεται να 
αναπτύσσουν προγράµµατα λογισµικού στα οποία δεν ακολουθείται η Πολιτική Ασφαλείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων της εταιρείας. 
∆ιαπιστώθηκε ότι τηρείται η υποχρέωση, που έχει η εταιρεία από το νοµοθετικό πλαίσιο 
(παρ. 4, άρθρο 100 του Ν.4001/2011), για εντελώς ανεξάρτητα συστήµατα πληροφορικής, εξοπλισµό, 
& συστήµατα ασφαλείας, µε οποιαδήποτε επιχείρηση ασκεί δραστηριότητα παραγωγής ή προµήθειας 
ΗΕ ή ΦΑ & ιδίως µε τον όµιλο ∆ΕΗ Α.Ε.. 
Τον Φεβρουάριο του 2015 παρελήφθη το νέο μηχανογραφικό κέντρο της Εταιρείας, το οποίο αποτελεί 
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πρότυπο κατασκευής σύγχρονου μηχανογραφικού χώρου και στεγάζεται στο ιδιόκτητο κτήριο 
Διοίκησης. 
Το έργο της μεταφοράς των συστημάτων, από το μηχανογραφικό κέντρο ΛΑΓΗΕ (Πειραιά) στο 
μηχανογραφικό κέντρο ΑΔΜΗΕ (Ροσινιόλ),, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στο να μην υπάρξει κατά τη μεταφορά, διακοπή παραγωγικής εργασίας στην Εταιρεία.  
 
Εταιρικό Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο: Στο νέο Μηχανογραφικό κέντρο της Εταιρείας φιλοξενείται επίσης 
και το Εταιρικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο φωνής και δεδομένων (πλην Scada). Το Εταιρικό 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο διασύνδεει με ασφαλή τρόπο όλα τα σημεία όπου ο ΑΔΜΗΕ έχει εταιρική 
παρουσία π.χ. κεντρικά κτήρια στην Αττική, Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, Περιφερειακούς Τομείς, 
Αποθήκες Υλικών, ΚΥΤ, Υποσταθμούς ενέργειας. Ανάλογα με την κρισιμότητα  του κόμβου, έχει 
προβλεφτεί κατάλληλος εφεδρικός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός  & εφεδρικές γραμμές διασύνδεσης. 

2.7 Ιστότοπος ΑΔΜΗΕ   

Ο  Ιστότοπος του ΑΔΜΗΕ περιέχει  χρήσιμες και κρίσιμες πληροφορίες όχι μόνο για τους 
συμμετέχοντες στην Αγορά Η.Ε., αλλά και για  τους πολίτες. Η εφαρμογή έχει δημιουργηθεί το 2010 & 
απαιτεί μία σύγχρονη επανα-σχεδίαση η οποία : 

 να αναδείξει τις ήδη παρεχόμενες με βάση το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του 
ΑΔΜΗΕ, πληροφορίες, 

 να αξιοποιήσει τεχνολογίες όπως προσαρμογή σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης κινητών 
τηλεφώνων,  

 να εξασφαλίζει ασφάλεια, φιλικότητα προς τον χρήστη, αξιοπιστία,  
 να εξασφαλίσει ένα διαδραστικό περιβάλλον παρουσίασης των παραμέτρων του ΕΣΜΗΕ στα 

πρότυπα αντίστοιχων διαδραστικών πινάκων (dashboards) που λειτουργούν στις ιστοσελίδες 
άλλων ευρωπαϊκών TSO΄s 

 να περιλαμβάνει ενιαία πλατφόρμα επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες στην Αγορά Η.Ε. , 
μέσω της όποιας να εξυπηρετούνται ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν για δημόσιες 
διαβουλεύσεις, παράπονα κ.α. 

Για την επανασχεδίαση του εταιρικού Ιστοτόπου υπογράφηκε τον Ιανουάριο του  2015 σύμβαση με το 

ΕΜΠ, η οποία δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη. 

2.8 Εκπαίδευση & Ενημέρωση Προσωπικού   

Με μέριμνα της ΔΑΔΥ όλο το προσωπικό έχει συμμετάσχει σε  ενημερωτικό σεμινάριο για τις Εταιρικές 

πολιτικές. Για την ενημέρωση του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού επαναλαμβάνεται το σεμινάριο. 

Όλες οι Εταιρικές πολιτικές το ενημερωτικό εγχειρίδιο καθώς και το πρόγραμμα συμμόρφωσης έχουν 
αναρτηθεί σε εσωτερικό τόπο για κοινόχρηστα αρχεία και είναι διαθέσιμα σε όλο το προσωπικό που 
έχει ηλεκτρονική πρόσβαση. Για το προσωπικό που δεν έχει ηλεκτρονική πρόσβαση, η όποια 
ενημέρωση,  πέραν της αρχικής,  γίνεται από  τις αρμόδιες  γραμματείες των Διευθύνσεων.   
Η Εταιρεία έχει προμηθευτεί διαδραστική εκπαιδευτική πλατφόρμα με σκοπό την διαρκή επιμόρφωση 
του προσωπικού σε Εταιρικά και εκπαιδευτικά θέματα, με διαδραστικά μαθήματα. Επίκειται η θέση της 
σε παραγωγική λειτουργία και με πρώτο σεμινάριο που θα έχει ως θέμα την ασφάλεια των 
πληροφοριακών συστημάτων. Λογω του ότι ο ΑΔΜΗΕ προβλέπεται να αρχίσει να εφαρμόζει το νέο 
μοντέλο στόχου (target model) από την 01.07.2017, θα απαιτηθεί η θεσμοθέτηση της ανάλογης 
εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε να ενημερωθεί αναλυτικά το προσωπικό, το οποίο εμπλέκεται 
υπηρεσιακά.  
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3 ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Κώδικας Δεοντολογίας & Πρόγραµµα Συµµόρφωσης (ΠΣ).  

3.1 Κώδικας Δεοντολογίας  

Ο Κώδικας Δεοντολογίας παρουσιάζει το σύνολο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Διαχειριστής 
προς τους Χρήστες (κάτοχοι άδειας παραγωγής, εκπρόσωποι φορτίου, επιλέγοντες πελάτες κ.α.) του 
ΕΣΜΗΕ και τους φορείς της Αγοράς Η.Ε..   
Κατωτέρω αναφέρονται οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από το πλαίσιο αυτό και αποτελούν 
υποχρεώσεις όλων των εργαζομένων και των οργάνων διοίκησης του ΑΔΜΗΕ κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους: 

  Αρχή της μη-διακριτικής συμπεριφοράς 
  Τήρηση της διαφάνειας  
  Διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας. 

 
Η κωδικοποίηση των εσωτερικών μέτρων που λαμβάνει ο ΑΔΜΗΕ κατά την εκτέλεση του σκοπού του 
και οι αρχές συμπεριφοράς του συνόλου των στελεχών και του προσωπικού του, που παρουσιάζονται 
στον εν λόγω Κώδικα, αναπτύσσονται γύρω από τους εξής άξονες: 
 

 Ανεξαρτησία εταιρικής διακυβέρνησης. 
 Λειτουργική ανεξαρτησία σε σχέση με τη μητρική εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. 
 Ισότιμη μεταχείριση των χρηστών του ΕΣΜΗΕ και των Συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας. 
 Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. 
 Διασφάλιση της διαφάνειας. 
 Διακριτή εταιρική ταυτότητα από τη ΔΕΗ Α.Ε. 
 Διασφάλιση της τήρησης των αρχών του Κώδικα Δεοντολογίας. 

 

3.2  Πρόγραμμα Συμμόρφωσης   

Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης (Π.Σ.) απορρέει από τον Κώδικα Δεοντολογίας και την νομοθεσία και 
αποτυπώνει τις αρχές που οφείλουν να εφαρμόζουν τα Όργανα Διοίκησης και οι εργαζόμενοι του 
ΑΔΜΗΕ προκειμένου να αποκλείεται η διακριτική συμπεριφορά έναντι  των χρηστών του Συστήματος 
Μεταφοράς και των συμμετεχόντων στην Αγορά Η.Ε. Το Π.Σ. εστιάζει σε δέκα (10) ρυθμιστικά κρίσιμες 
περιοχές. 
 

1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
2. ΈΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  
3. ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ  
5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ  
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ  
7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ              

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΜΗΕ  
10. ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (EMS, MMS, EWOS)  
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Για κάθε περιοχή περιγράφει το σκοπό του ελέγχου, τα σημεία ελέγχου, τις εμπλεκόμενες υπηρεσιακές 
μονάδες και τέλος τη δραστηριότητα του αρμόδιου κλιμακίου έλεγχου το οποίο έχει συστήσει ο 
ΑΔΜΗΕ (Εσωτερικός Έλεγχος, ΕΕ), υπαγόμενο απευθείας στη Διοίκηση, αρμόδιο για την εκτέλεση των 
ελέγχων & την τήρηση του Π.Σ..  
Οι έλεγχοι που διενεργεί ο Ε.Ε. γίνονται με βάση το Πλάνο Έλεγχου 2015-2016 το οποίο εγκρίθηκε με 
την απόφαση 53/11.09.2015 του Δ.Σ..Είναι ανάγκη το εκάστοτε Πλάνο Ελέγχου να περιλαμβάνει             
-μεταξύ άλλων- και αυτούσια πεδία Ελέγχου που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης. 

3.3 Επικαιροποίηση του Προγράµµατος Συµµόρφωσης   

Το Π.Σ.  συντάχθηκε, με τη βοήθεια συμβούλου,   το 2012 και εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ   στα πλαίσια της 

πιστοποίησης της Εταιρείας. Σημειώνεται  ότι, µε τη συμβολή συµβούλου και της Διεύθυνσης 

Εσωτερικού Ελέγχου , παραδόθηκε στον  Α∆ΜΗΕ το Δεκέμβρη του 2013  αναμορφωμένο & 

επικαιροποίημενο  ΠΣ. Έκτοτε,  δεν προχώρησε  κάποια ενέργεια  έγκρισης  από το ∆Σ του ΑΔΜΗΕ &  

από την ΡΑΕ , της ανωτέρω προσπάθειας για επικαιροποίηση του ΠΣ. 

Σε ενδεχόμενη επικαιροποίηση του Π.Σ. προτείνεται εκ μέρους μου να ληφθούν υπόψη ενδεικτικά τα 
παρακάτω σημεία : 
 

  αποτύπωση της νέας Εταιρικής οργανωτικής δομής, όπως αυτή θα διαμορφωθεί στο άμεσο 

μέλλον 

  νέες Εταιρικές δραστηριότητες όπως την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου  

  τομείς που έχουν παραληφθεί όπως   συμβάσεις με τον όμιλο ΔΕΗ και Τρίτους  

 Λογιστική Απεικόνιση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Έγκαιρες Εισπράξεις/Πληρωμές 

από και σε Συμμετέχοντες στην Αγορά Η.Ε. 

3.4 Εταιρικές Πολιτικές  

Η Εταιρεία  προκειμένου να υλοποιήσει τις επιταγές του   Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος αποτυπώνει 
τις βασικές αρχές λειτουργίας του ΑΔΜΗΕ, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζει το ισχύον 
εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, έχει θεσπίσει τις  κάτωθι οκτώ (8) πολιτικές. 
  

 Πολιτική Σύνταξης Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 

 Πολιτική Εταιρικής Ταυτότητας & Επικοινωνίας 

 Πολιτική Διαβάθμισης Πληροφοριών 

 Πολιτική Δημοσιεύσεων & Κοινοποιήσεων 

 Πολιτική για τη Διαδικασία Κατάρτισης, Αναθεώρησης & Έγκρισης Προϋπολογισμού 

 Πολιτική για τη Διαδικασία Κατάρτισης , Αναθεώρησης & Έγκρισης Επιχειρησιακού Σχεδίου 

 Πολιτική για τη Διαδικασία Κατάρτισης & Έγκρισης του Πλάνου Χρηματοδότησης 

Επιχειρησιακού Σχεδίου 

 Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων 

 



 
 

10 
 

3.5 Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε τον όµιλο ∆ΕΗ.  

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, κατά τη διάρκεια του έτους 2015 
και εντός του 2016 –έως σήμερα- υπογράφτηκε σειρά συµβάσεων έργων µε τη ∆ΕΗ ΑΕ  & τη ∆Ε∆∆ΗΕ 
ΑΕ επί τη βάσει των αποφάσεων της ΡΑΕ (2/2015,378/2015,395/2015,12/2016) περί εγκρίσεως των 
συμβάσεων αυτών. 

Οι συµβάσεις µε τον όµιλο ∆ΕΗ συντάσσονται σύµφωνα µε τον υπό έγκριση τιµοκατάλογο, ο οποίος 
είναι κοινός για όλους τους χρήστες του ΕΣΜΗΕ –παρ.3 του άρθρου 140 του Ν.4001/2011. 

Επισης,υπάρχει σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2016 Συμφωνία Πλαίσιο για την παροχή Υπηρεσιών 
συντήρησης του Δικτύου Διανομής του ΔΕΔΔΗΕ.Η συμφωνία Πλαίσιο έχει συνταχτεί κατά τα 
προβλεπόμενα στο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και η ανανέωσή της βρίσκεται σε φάση 
διαπραγμάτευσης.  
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4 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Α∆ΜΗΕ Α.Ε. 

4.1 ∆εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης (∆ΠΑ) του ΕΣΜΗΕ    

Το  Νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) 2017-2026 περιλαμβάνει τα έργα ανάπτυξης του 
Συστήματος για την αντίστοιχη περίοδο.  
Στο νέο ΔΠΑ  γίνεται αναφορά στην περίοδο που μεσολάβησε από την κατάρτιση του προηγούμενου 
ΔΠΑ 2014 – 2023 μέχρι σήμερα και επισημαίνεται ότι ορισμένα σημαντικά έργα ολοκληρώθηκαν ή 
παρουσίασαν σημαντική πρόοδο κατασκευής και βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης.  
Επισημαίνονται επίσης οι δυσκολίες υλοποίησης όπως, το ότι υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις, 
κυρίως λόγω αντιδράσεων κατοίκων και τοπικών φορέων που επιβραδύνουν την υλοποίηση έργων. Οι 
χρόνοι εγκρίσεως των περιβαλλοντικών μελετών, τόσο κατά το στάδιο της Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ), όσο και κατά το στάδιο της Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), καθυστερούσαν υπέρμετρα και υπερβαίνουν κατά πολύ τις συνήθεις και 
εύλογες εκτιμήσεις.  
Τα σηµεία ελέγχου του Προγράμματος Συμμόρφωσης επικεντρώνονται κυρίως στην ισότιµη 
εξυπηρέτηση των χρηστών που έχουν υποβάλει αίτηση σύνδεσης, στον έλεγχο βιωσιμότητας» των 
μεγάλων έργων µε βάση τη µελέτη κόστους–οφέλους, στη διερεύνηση της σωστής επιλογής των έργων 
πρώτης τριετίας µε κριτήρια την ωριµότητα & το επείγον καθώς & στον έλεγχο εξασφάλισης της 
χρηματοδότησης αυτών.  
Το νέο ΔΠΑ τέθηκε ,για διάστημα ενός(1) μηνός, σε δημόσια διαβούλευση μέσω της Εταιρικής 
ιστοσελίδας του ΑΔΜΗΕ στις  9.2.2016. Στη συνέχεια, το Δ.Σ της Εταιρείας με την 
υπ΄αριθμ.23/25.04.2016 απόφασή του ενέκρινε το Σχέδιο του ΔΠΑ.  
Σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας και του ρυθμιστικού πλαισίου, την 26.04.2016 ο ΑΔΜΗΕ 
υπέβαλε προς έγκριση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 

(ΔΠΑ) του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για την περίοδο 2017-2026. 

 

4.2 Λειτουργία της Αγοράς Η.Ε. 

4.2.1 ∆ιαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων   

Αρμόδια Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΣΗΕ). 
Η εκκαθάριση των αποκλίσεων είναι μέρος της λειτουργίας της Αγοράς ευθύνης ΑΔΜΗΕ. Η εκκαθάριση 
αρχίζει την επομένη της ημέρας κατανομής και ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση των ενημερωτικών 
εκκαθαριστικών σημειωμάτων στους συμμετέχοντες. 
Τα εκκαθαριστικά σημειώματα για μεν τους παραγωγούς είναι «για έκδοση τιμολογίων από τον 
συμμετέχοντα» για δε τους εκπροσώπους φορτίου «για έκδοση τιμολογίων από τον ΑΔΜΗΕ».  
Οι συμμετέχοντες στην Αγορά δικαιούνται να καταθέσουν ένσταση προς τον ΑΔΜΗΕ για τα 
αποτελέσματα της εκκαθάρισης την οποία υποβάλλουν εγγράφως στη ΔΣΗΕ. 
Οι υπολογισμοί για την εκκαθάριση, γίνονται με βάση τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης 
Συστήματος (ΚΔΣ). 
Η εκκαθάριση γίνεται με την οριακή τιμή αποκλίσεων (ΟΤΑ). Ο υπολογισμός της ΟΤΑ γίνεται με τη 
μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 151 του ΚΔΣ με βάση τις απολογιστικές μετρήσεις που 
συλλέγονται από το μετρητικό σύστημα του ΑΔΜΗΕ.   
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4.2.2 Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους    

Στο πλαίσιο του ΗΕΠ είναι δυνατόν μονάδες να εντάσσονται σε αυτόν όχι βάσει της οικονομικότητας 
των προσφορών τους, αλλά κυρίως εξ αιτίας των απαιτήσεων των επικουρικών υπηρεσιών, όπως αυτές 
εισάγονται από το Διαχειριστή . 
Το άρθρο 159 παρ. 2 του ΚΔΣ τροποποίηθηκε με την απόφαση ΡΑΕ 392/2015 (ΦΕΚ 2552/26.11.2015)  
ως εξής: 
Κατανεμόμενη μονάδα η οποία δεν βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και η οποία εγχέει ενέργεια 
στο Σύστημα κατόπιν εντολής Κατανομής, δικαιούται την κάλυψη του Μεταβλητού της κόστους για την 
παραγωγή ενέργειας που αντιστοιχεί στις Εντολές Κατανομής του Διαχειριστή του Συστήματος για κάθε 
περίοδο Κάλυψης Κόστους της Ημέρας Κατανομής στις πιο κάτω περιπτώσεις: 

i. Όταν η εν λόγω μονάδα εντάσσεται με εντολή του διαχειριστή και χωρίς να έχει 
προγραμματιστεί η λειτουργία της κατά την κατάρτιση του ΗΕΠ. 

ii. Όταν κατά την κατάρτιση του ΗΕΠ εντάσσεται σε συγκεκριμένο επίπεδο φόρτισης 
αμιγώς για λόγους εξυπηρέτησης απαιτήσεων εφεδρείας 

Ως Περίοδος Κάλυψης Κόστους ορίζεται το σύνολο των Περιόδων Κατανομής της εν λόγω Ημέρας 
Κατανομής για τις οποίες ισχύει τουλάχιστον μια εκ των  (i), (ii) περιπτώσεων. 
 
Ο Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους   έχει ισχύ από 26/11/2015, αλλά δεν γίνονται 
υπολογισμοί, καθώς ο ΛΑΓΗΕ δεν δημοσιεύει τις μονάδες οι οποίες κατά την κατάρτιση του ΗΕΠ 
εντάσσονται σε συγκεκριμένο επίπεδο φόρτισης αμιγώς για λόγους εξυπηρέτησης απαιτήσεων 
εφεδρείας, εξαιτίας ενός σφάλματος που βρέθηκε στον αλγόριθμο του σχετικού λογισμικού του ΗΕΠ.  
Το σφάλμα διορθώθηκε από τον κατασκευαστή, με διαφοροποίηση όμως σε μια συνθήκη., Εν συνέχεια  
στις 19/4/2016 ο ΑΔΜΗΕ,  με επιστολή του εκφράζει την άποψη ότι η διαφοροποίηση αυτή είναι 
ευνόητη και ορθή και ζητά,  επ’ αυτού, τη σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δεν έχει, έως σήμερα, 
απαντήσει. Εάν η ΡΑΕ συμφωνήσει με την άποψη αυτή, τόσο ο ΛΑΓΗΕ  όσο και ο ΑΔΜΗΕ θα μπορούν 
να χρησιμοποιούν το τροποποιημένο λογισμικό. Ακολούθως, ο ΑΔΜΗΕ θα προχωρήσει στις 
χρεοπιστώσεις στο πλαίσιο της κάλυψης του μεταβλητού κόστους. 

4.2.3 Μετρητικό σύστημα    

Το σύστημα τηλεμέτρησης  του ΑΔΜΗΕ είναι ένα σύγχρονο, τεχνολογικά, σύστημα το οποίο 
αποτελείται από κύριο και εφεδρικό σύστημα εξασφαλίζοντας ασφάλεια, διαθεσιμότητα και εύκολη 
διαχείριση στα μετρητικά δεδομένα του ΑΔΜΗΕ.  
Το σύστημα τηλεμέτρησης  πραγματοποιεί κλήσεις μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του ΑΔΜΗΕ σε 
εγκατεστημένους μετρητές στο ΕΣΜΗΕ και στο Δίκτυο Διανομής Μ.Τ. μέσω σταθερού (PSTN) ή κινητού( 
GSM) τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Συλλέγει μετρητικά δεδομένα από περίπου 4000 μετρητικές 
διατάξεις (  μονάδες Παραγωγής, ΑΠΕ συνδεδεμένες στην Υ.Τ., Πελάτες Υψηλής, KYT & Υποσταθμούς, 
Διασυνδέσεις, ΑΠΕ συνδεδεμένες στη Μ.Τ, & πελάτες Μ.Τ. που έχουν αλλάξει προμηθευτή). 
 
Το τελευταίο έτος είναι σε εξέλιξη η εγκατάσταση μονάδων επικοινωνίας στους μετρητές του ΕΣΜΗΕ, 
οι οποίες έχουν την δυνατότητα σύνδεσης μέσω IP πρωτοκόλλου χρησιμοποιώντας το ιδιόκτητο δίκτυο 
του ΑΔΜΗΕ (VPN σύνδεση). Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί τέτοιες μονάδες σε περίπου 30 σημεία 
του ΕΣΜΗΕ, τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 100 διατάξεις μέτρησης. Η επικοινωνία του συστήματος 
τηλεμέτρησης με εγκατεστημένους μετρητές μέσω τεχνολογίας  IP, προσφέρει αφενός ταχύτητα λήψης 
μετρητικών δεδομένων αφετέρου αποδεσμεύει πόρους (modems) από το τηλεφωνικό κέντρο 
συμβάλλοντας στην αποδοτικότερη επικοινωνία με τα υπόλοιπα σημεία του ΕΣΜΗΕ και του Δικτύου 
Διανομής Μ.Τ.. 
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4.2.4 Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου    

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 184898 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 
2861/Β’/28.12.2015), ο ΑΔΜΗΕ διενεργεί Δημοπρασίες για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου 
Φορτίου.  
Ο κανονισμός που  καθορίζει τους όρους που διέπουν την διενέργεια Δημοπρασιών με σκοπό την 
σύναψη Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και του Διακοπτόμενου Καταναλωτή, 
για την παροχή Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου συντάσσεται από τον ΑΔΜΗΕ. 
Η υπηρεσία αφορά την παροχή δικαιώματος από τον Διακοπτόμενο Καταναλωτή στον Διαχειριστή του 
Συστήματος να επιβάλλει πρόσκαιρο περιορισμό της ενεργού ισχύος του, μέχρι μια συμφωνημένη 
μέγιστη τιμή (Μέγιστη Συμφωνηθείσα Ισχύς) μετά από προειδοποίηση, έναντι οικονομικού 
ανταλλάγματος.  
 
Ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να εκδίδει Εντολές Περιορισμού Ισχύος όταν συντρέχει μία ή 
περισσότερες από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 
 

 Ο λόγος της εκτιμώμενης διαθέσιμης ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος στο Διασυνδεδεμένο 
Σύστημα και του εκτιμώμενου φορτίου του Συστήματος είναι μικρότερος του συντελεστή 1,1 

 Συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις 
 Τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια λειτουργίας και η ευστάθεια του Συστήματος.  
 Συντρέχουν λόγοι ευστάθειας του Συστήματος  
 Παρατηρείται απότομη μεταβολή στην παραγωγή ή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο 

Διασυνδεδεμένο Σύστημα 
 Εκτιμά ότι η κάλυψη του προβλεπόμενου φορτίου του Συστήματος για κάθε περίοδο 

κατανομής δεν διασφαλίζεται από τις Κατανεμόμενες Μονάδες, τις Συμβεβλημένες Μονάδες 
Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος και τις δυνατότητες Έκτακτων Εισαγωγών σύμφωνα 
με την οικονομικότητα λειτουργίας του Συστήματος 

 
Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 3/2016 απόφασής της (ΦΕΚ Β’697/16.03.2016) για την τροποποίηση 
του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εισαγωγή 
και εφαρμογή της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, έθεσε  σε δημόσια διαβούλευση την 
τροποποίηση του εγχειριδίου εκκαθάρισης Αγοράς,  του κώδικα διαχείρισης του  ΕΣΜΗΕ και ειδικότερα 
την προσθήκη κεφαλαίου 9.  Με την προσθήκη αυτή περιγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία 
εκκαθάρισης της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, ώστε να υπολογιστούν αναλυτικά τόσο οι 
αποζημιώσεις που αποδίδονται στους Καταναλωτές Διακοπτόμενου Φορτίου, όσο και οι χρεώσεις που 
τους επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους με Εντολές Περιορισμού Ισχύος στα πλαίσια 
της συμμετοχής τους στην Υπηρεσία. Στις 31.05.2016 η ΡΑΕ δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης, τον πίνακα των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση , καθώς και το περιεχόμενο 
των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής. 
 

4.2.5 Λειτουργία μηχανισμού αποζημίωσης  ευελιξίας   

Ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί μητρώο ΑΔΙ & ΣΔΙ  αναρτημένο στην ιστοσελίδα του. 
Σύµφωνα  µε το Άρθρο 184 του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (Κώδικας ∆ιαχείρισης  Συστήματος, Κ∆Σ - ΦΕΚ Β 103/31.01.2012 όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει),  ο Α∆ΜΗΕ την 29/09/2015 δημοσίευσε τον Πίνακα Διαθέσιμης Ισχύος των Κατανεµόµενων 
Μονάδων Παραγωγής  για το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2015 – Σεπτέμβριος 2016.                              
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Την 23/10/2015 δημοσίευσε αναθεώρηση του παραπάνω πίνακα. 
Σημειώνεται ότι από 1/1/2015 έχει λήξει ο μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, 
ενώ δεν έχουν καθοριστεί οι μοναδιαίες χρεώσεις παροχής εγγύησης και ετήσιας μη συμμόρφωσης. Ως 
αποτέλεσμα οι Μονάδες Παραγωγής δεν αμείβονται και οι Προμηθευτές δεν χρεώνονται σχετικά με 
τον Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος από 1/1/2015. 
Στο νομοσχέδιο που ψηφίσθηκε στα τέλη Μαΐου του 2016, θεσμοθετήθηκε και ο προσωρινός 
μηχανισμός αποζημίωσης ευελιξίας (τα λεγόμενα προσωρινά ΑΔΙ), προκειμένου να καλυφτεί η 
στοχασιμότητα των ΑΠΕ. Η αγορά αναμένει τις ρυθμίσεις για τον μόνιμο μηχανισμό που θα 
εφαρμοσθεί το αργότερο από τα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2017.  
Αναμένεται εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος μία πρώτη διαβούλευση για τον μόνιμο 
μηχανισμό, ώστε εν συνεχεία να αποσταλούν και στην Κομισιόν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις. 
 

4.2.6 ∆ιασυνοριακό Εµπόριο   

Το ΕΣΜΗΕ είναι διασυνδεδεμένο με τις όμορες χώρες Ιταλία, Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία & Τουρκία για 
εισαγωγές και εξαγωγές Η.Ε. .Ο ΑΔΜΗΕ διαχειρίζεται τις δημοπρασίες στις διασυνδέσεις με την ΠΓΔΜ 
& Βουλγαρία, εκτός της Μηνιαίας δημοπρασίας για την διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας. Τις 
δημοπρασίες στις Διασυνδέσεις Τουρκίας & Αλβανίας διαχειρίζεται ο SEE CAO (South  East Europe 
Coordinated  Auction Office)  και της Ιταλίας ο JAO (Joint Allocation Office).  
Ο ΑΔΜΗΕ διενεργεί δημοπρασίες εκχώρησης Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς (ΦΔΜ) στις 
διασυνδέσεις σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση.  
Σε ετήσια και μηνιαία βάση υπολογίζεται η Καθαρή Ικανότητας Μεταφοράς (ΚΙΜ) για κάθε διασύνδεση  
για εισαγωγές & εξαγωγές. Με βάση το ΚΙΜ διενεργούνται οι ετήσιες και μηνιαίες δημοπρασίες. 
Επίσης καθημερινά υπολογίζεται η Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφορά για κάθε διασύνδεση για 
εισαγωγές & εξαγωγές που χρησιμοποιούνται στις ημερήσιες δημοπρασίες για την επομένη ημέρα 
κατανομής. 

Ο ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 714/2009, διαχειρίζεται τα 
έσοδα από το αντάλλαγμα, που καταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους, για τη δέσμευση ικανότητας 
μεταφοράς στις διασυνδέσεις, με σκοπό αφενός να εξασφαλίζεται η πραγματική διαθεσιμότητα της 
κατανεμημένης δυναμικότητας και αφετέρου να διατηρούνται ή/και να αυξάνονται οι δυνατότητες 
διασύνδεσης μέσω επενδύσεων στο Σύστημα, ιδίως με νέες γραμμές διασύνδεσης. Με απόφαση της 
ΡΑΕ δύναται να χρησιμοποιηθεί μέρος των παραπάνω εσόδων και για την απομείωση του κόστους 
χρήσης του Συστήματος.  

Το σύστημα EWOS  (Electronic Web Offer Submission System) χρησιμοποιείται ως Σύστημα υποβολής 
προσφορών στις δημοπρασίες εκχώρησης φυσικών δικαιωμάτων μεταφοράς και στις δύο 
κατευθύνσεις (εισαγωγές, εξαγωγές) σε: 

 ημερήσιες δημοπρασίες για τις διασυνδέσεις Βουλγαρίας και FYROM,  
 μηνιαίες δημοπρασίες για τη διασυνδέσεις FYROM, 
 Στις πιο πρόσφατες ετήσιες δημοπρασίες (για το έτος 2016) για τις διασυνδέσεις 

Βουλγαρίας και FYROM. 
 
Οι δημοπρασίες διέπονται από Κανονισμούς Δημοπρασιών οι οποίες δημοσιεύονται κατόπιν εγκρίσεως 
της ΡΑΕ. 
Η ΔΣΗΕ διατηρεί μητρώο συμμετεχόντων που δικαιούνται να συμμετέχουν στις δημοπρασίες. 
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Για λόγους διαφάνειας και εμπιστευτικότητας το σύστημα EWOS γίνεται διαθέσιμο στους εκλέξιμους 
συμμετέχοντες μέσω συγκεκριμένων θέσεων εργασίας (IP διευθύνσεις). Οι προσφορές υποβάλλονται 
κρυπτογραφημένες. Μετά το πέρας υποβολής των προσφορών με - μικρή χρονική διακοπή 
υποβάλλονται τα κλειδιά αποκρυπτογράφησης. Έτσι εξασφαλίζεται ότι όλες οι προσφορές ανοίγουν 
συγχρόνως και δεν είναι δυνατόν να διαρρεύσουν στοιχεία προσφορών καθοιονδήποτε τρόπο, και 
ιδίως διασφαλίζεται η μη – διάρρευση στοιχείων των προσφορών κατά το διάστημα διεξαγωγής της 
δημοπρασίας και πριν την λήξη της. 
 Για την περίοδο 2015 έως σήμερα,  δεν υπάρχει κανένα παράπονο διαρροής στοιχείων προσφοράς. 
Το σύστημα EWOS σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με ίδιες δυνάμεις από επιστήμονες μισθωτούς του  
ΑΔΜΗΕ. 
Ο ΑΔΜΗΕ είναι εξουσιοδοτημένος από τον ΕΝΤΣΟ-Ε να λειτουργεί το Ελληνικό Γραφείο Απόδοσης 
Κωδικών EIC ( Energy Identification Code) Οι κωδικοί  EIC είναι ενιαία ευρωπαϊκή κωδικοποίηση, που 
αποδίδεται στους συμμετέχοντες στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας. Ο κωδικός χρησιμοποιείται τόσο 
εντός της ελληνικής αγοράς ενέργειας, όσο και διακρατικά. 

 

4.3 Διαδικασία σύνδεσης των χρηστών στο ΕΣΜΗΕ 

Αντικείμενο της Διαδικασία σύνδεσης των χρηστών στο ΕΣΜΗΕ είναι η εξασφάλιση της διαφάνειας της 
αντικειμενικότητας και της ίσης μεταχείρισης των χρηστών κατά την πρόσβασή τους στο ΕΣΜΗΕ μέσω 
της εφαρμογής διαδικασίας κοινής και δημόσιας διαθέσιμης για όλους τους χρήστες. 
Η διαδικασία σύνδεσης των χρηστών στο ∆ίκτυο Μεταφοράς πραγματοποιείται σε πέντε (5) στάδια & 
σ’ αυτή εµπλέκονται δύο (2) ∆ιευθύνσεις της Α∆ΜΗΕ. Η ∆ιεύθυνση κατασκευών Νέων Έργων 
Μεταφοράς (∆ΝΕΜ) & ο Τομέας Συµβάσεων Σύνδεσης Χρηστών (ΤΣΣΧ) της ΔΣΑΣ. 
 
Τα στάδια για την σύνδεση χρηστών στο ΕΣΜΗΕ είναι τα κάτωθι : 
 

1.  Μετά από αίτηση του υποψήφιου παραγωγού (χρήστη), η οποία συνοδεύεται από υποβολή 
των απαιτουμένων δικαιολογητικών, του χορηγείται µη δεσµευτική Οριστική Προσφορά 
Σύνδεσης (ΟΠΣ) 

2. Ο χρήστης πρέπει να προσκοµίσει την Έγκριση  Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για το σύνολο 
του έργου (γήπεδο, υποσταθµός κλπ) & ταυτόχρονα να αιτηθεί δεσµευτική ΟΠΣ 

3.  Συνάπτεται η Σύµβαση Σύνδεσης (ΣΣ) 
4. Ακολουθεί η κατασκευή των έργων σύνδεσης  & οι διαδικασίες ολοκληρώνονται µε την 
5. Παραλαβή των έργων & την ηλέκτριση (πέµπτο στάδιο) 

 
Σε όλα τα στάδια ακολουθείται ο Κανονισµός Σύνδεσης, ο οποίος έχει εγκριθεί από το ∆Σ της Εταιρείας. 
Τα έργα Σύνδεσης εποπτεύονται από την ΔΝΕΜ. Όσο αφορά την τιµολόγηση των εργασιών,  γίνεται 
βάσει του υπό έγκριση  τιμολογίου. 
 
Την περασμένη χρονιά  και έως σήμερα υποβλήθηκαν αιτήσεις για Σύμβαση Σύνδεσης στο ΕΣΜΗΕ από 
Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής (ΑΣΠ), οι οποίες αποτελούν και τον κύριο όγκο των αιτήσεων, καθώς 
επίσης και αιτήσεις Επιλεγόντων Πελατών, Επιλεγόντων Πελατών-Αυτοπαραγωγών και μια (1) αίτηση 
της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ο αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου στον ΑΔΜΗΕ ,τον οποίο λαμβάνει η 
αίτηση για Σύμβαση Σύνδεσης στο Σύστημα ,υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης πλήρους φακέλου 
δικαιολογητικών έγγραφων, καθορίζει τη σειρά εξυπηρέτησης της αίτησης .Τον κανόνα αυτό οφείλει ο 
ΤΣΣΧ του ΑΔΜΗΕ να τον ακολουθεί χωρίς εξαίρεση. Το ίδιο ισχύει εν γένει και για τις Προσφορές 
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Σύνδεσης. Όμως, για την σύνταξη των Προσφορών Σύνδεσης ενίοτε υπάρχουν εξαιρέσεις που 
αιτιολογούνται εάν για παράδειγμα απαιτούνται ειδικές μελέτες σύνδεσης ( σε μεγάλα έργα) ή σε άλλα 
ειδικά έργα (Σύνδεση στο Έργο Νέα Μάκρη-Πολυπόταμος) κ.α.. 

Για την  καταβολή εγγυοδοσίας σύνδεσης Σταθμών Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ ισχύουν οι ρυθμίσεις του 

Ν.4342/2015 Άρθρο 34 .  

Ο μηχανισμός Feed -In Tariff (εγγυημένες τιµές µε ταυτόχρονη προτεραιότητα στην απορρόφηση 

ενέργειας) προβλέπεται να αντικατασταθεί από το μηχανισμό Feed -in-Premium (εγγυημένες 

διαφορικές τιμές). Αναμένεται σχετική νομοθετική ρύθμιση.  

4.4 Κατανομή Φορτίου  

Για κάθε Ημέρα Κατανομής , ο Διαχειριστής του Συστήματος καταρτίζει το Πρόγραμμα Κατανομής με 
βάση τα δεδομένα, τα οποία αφορούν σε κάθε περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. 

Σε περιπτώσεις που απαιτείται παρέµβαση του προσωπικού & των χειριστών του Κέντρου Ελέγχου 
Ενέργειας (ΚΕΕ) για τη Διαχείριση Καταστάσεων  Έκτακτων Αναγκών στο Σύστημα, όλες οι επικοινωνίες 
του ΑΔΜΗΕ (περιεχόμενο, ημερομηνία και ώρα ) μαγνητοφωνούνται και καταγράφονται στο αρχείο 
καταστάσεων εκτάκτων αναγκών το οποίο τηρεί η ΔΛΕΣ. 

Σε περιπτώσεις Καταστάσεων  Έκτακτων Αναγκών εξετάζονται πλάνα ενεργειών κατά τα προβλεπόμενα 
στο ΚΔΣ & στο Εγχειρίδιο Κατανομής (ΕΚ).  

Ο ΑΔΜΗΕ , με ευθύνη της ΔΛΕΣ, κατά τα προβλεπόμενα στον ΚΔΣ, δημοσιεύει στον ιστότοπο του 
τριμηνιαίες αναφορές για τα Σημαντικά Περιστατικά που αφορούν «Ανωμαλίες Δικτύου 400kV & 
150kV, με άμεσες επιπτώσεις σε Παραγωγή ή Φορτίο» και «Συμβάντα των Διασυνδετικών Γραμμών».  

Επισης,κάθε χρόνο  ο ΑΔΜΗΕ δημοσιεύει στον ιστότοπο του «Έκθεση για την Απόδοση Λειτουργίας του 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας». Στην έκθεση του 2015 αναφέρεται ότι το μήκος 
οδεύσεων Γραμμών Μεταφοράς για το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς (400 kV 150 kV 
66 kV ) είναι 11.364,93 km. Για την συντήρηση του συστήματος η ΔΣΣΜ κινεί 25.000 κωδικούς υλικών. 
 

4.5 Συντήρηση Μονάδων Παραγωγής, Συστήματος Μεταφοράς & ∆ιασυνδέσεων  

Όπως προβλέπεται στο ΚΔΣ Κεφάλαιο 53 άρθρο 251, για τις ανάγκες διαφύλαξης της επάρκειας 
τροφοδοσίας και ασφάλειας λειτουργίας του Συστήματος, η ΔΛΕΣ  οφείλει να καταρτίζει σε συνεργασία 
με τους κατόχους άδειας παραγωγής Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων σε κυλιόμενη βάση. Επίσης, 
όπως προβλέπεται στο ΚΔΣ Κεφ. 49 Συντήρηση του Συστήματος,για τη διασφάλιση της ασφαλούς 
λειτουργίας του Συστήματος ο Διαχειριστής του Συστήματος μεριμνά, προγραμματίζει και διασφαλίζει 
τη συντήρηση του Συστήματος μέσω των απομονώσεων εγκαταστάσεων του Συστήματος.  
 
Στον ιστότοπο του ΑΔΜΗΕ είναι αναρτημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων που καλύπτει την 
περίοδο μέχρι και το τέλος του 2016.Επίσης, στον ιστότοπο είναι αναρτημένα Ενδεικτικά Προγράμματα 
Συντήρησης του Συστήματος, ανά  κατηγορία και ανά γεωγραφικό τόπο ,που καλύπτουν την περίοδο 
μέχρι και το τέλος του 2017. 
 
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ΚΔΣ, το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων και το Πρόγραμμα 
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Συντήρησης του Συστήματος θα πρέπει να καλύπτουν μεγαλύτερα μελλοντικά χρονικά διαστήματα. 
 
Όσον αφορά τη Συντήρηση (Πρόγραµµα Αποµονώσεων) ∆ιασυνδέσεων οφείλεται να συμφωνείται από 
κοινού, με τους όμορους Διαχειριστές. Στον ιστότοπο του ΑΔΜΗΕ είναι αναρτημένο Πρόγραμμα 
Συντήρησης Διασυνδέσεων που καλύπτει την περίοδο μέχρι και το τέλος του 2016. 
 

4.6 Αγωγές-Επιστολές  Συµµετεχόντων στην Αγορά ΗΕ.   

Σε βάρος της Εταιρείας έχουν ασκηθεί μέχρι σήμερα, αγωγές από διάφορους Συμμετέχοντες στην 
Αγορά ΗΕ. Μεταξύ αυτών υφίστανται & τρεις (3) αγωγές από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ, µε αίτημα την καταβολή 
ποσών που αφορούν κεφάλαιο, το οποίο έχει τιμολογηθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί καθώς & τόκους 
υπερημερίας λόγω καθυστερημένης εξόφλησης των τιμολογίων Τα αιτούμενα από το ΛΑΓΗΕ ποσά,  
έχουν εξοφληθεί κατά κεφάλαιο, με εξαίρεση ποσό , το οποίο δεν έχει ακόμα εισπραχθεί από τον 
ΑΔΜΗΕ, λόγω δικαστικής αμφισβήτησης του χρόνου έναρξης επιβολής της χρέωσης από τους 
οφειλέτες Συμμετέχοντες. 

Οι καθυστερήσεις καταβολής εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ  ποσών που αφορούν κεφάλαιο, το οποίο έχει 
τιμολογηθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί  δεν οφείλονται στην Α∆ΜΗΕ, αλλά στην καθυστερημένη 
εξόφληση των οφειλών των Συμμετεχόντων που επιβαρύνονται µε τα συγκεκριμένα  ποσά προς τον 
Α∆ΜΗΕ. Αυτό συνάγεται από το δεδομένο ότι η εταιρεία, βάσει του ρυθμιστικού πλαισίου που τη 
διέπει, λειτουργεί στην Αγορά ΗΕ ως ενδιάμεσος και συνδέεται µε τους Συμμετέχοντες µε σχέση 
εντολής, όπως εξάλλου προκύπτει & από το σκεπτικό αποφάσεων της ΡΑΕ (476/2014 και 197/2014), 
καθώς και από την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 703/2016 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
που εκδόθηκε επί αγωγής Συμμετέχοντος σε βάρος του ΑΔΜΗΕ 

Από τη σχέση αυτή, προκύπτει ότι η Α∆ΜΗΕ ΑΕ οφείλει να καταβάλει στους Συμμετέχοντες µόνο τα 
ποσά τα οποία έχει εισπράξει από τους Συμμετέχοντες που τα οφείλουν. Στα πλαίσια των καθηκόντων 
της προστασίας των εννόμων συμφερόντων της, η Α∆ΜΗΕ ΑΕ έχει ήδη ασκήσει αγωγές σε βάρος των 
Συμμετεχόντων – μεταξύ αυτών & στη ΔΕΗ ΑΕ, που καταβάλλουν  τις οφειλές τους µε καθυστέρηση. 

 Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με  αγωγές   που έχει καταθέσει διεκδικεί, τόσο την καταβολή του τιμολογηθέντος 
κεφαλαίου, το οποίο δεν έχει ακόμα εξοφληθεί, όσο και των τόκων που αντιστοιχούν στις υποχρεώσεις 
των Συμμετεχόντων οι οποίες εκπληρώθηκαν µε καθυστέρηση. Τα ποσά που θα εισπραχθούν από τις 
εν λόγω αγωγές, ο Α∆ΜΗΕ θα τα καταβάλει στους Συμμετέχοντες που επιβαρύνθηκαν µε τις σχετικές 
καθυστερήσεις κατά το μερίδιο που τους αναλογεί.  

Σύμφωνα µε τελευταία ενημέρωση το σύνολο του τιµολογήθεντος ποσού έχει εξοφληθεί, με εξαίρεση  
ποσό, το οποίο δεν έχει ακόμα εισπραχθεί από τον ΑΔΜΗΕ, λόγω δικαστικής αμφισβήτησης του 
χρόνου έναρξης επιβολής της χρέωσης από τους οφειλέτες Συμμετέχοντες & παραμένει σε 
εκκρεμότητα το ποσό που αφορά στους τόκους υπερηµερίας. Ήδη, έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 702/2016 
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επί αγωγής της ΑΔΜΗΕ ΑΕ σε βάρος Συμμετέχοντος 
που καθυστερεί να εξοφλήσει τις οφειλές του, με την οποία η ΑΔΜΗΕ ΑΕ δικαιώθηκε και επιδικάστηκε 
σε βάρος του Συμμετέχοντος η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στους τόκους υπερημερίας. 

Επί του ζητήματος  που προέβλεπε η  παράγραφος 3, του άρθρου 39, του Ν.4062/12 (ΦΕΚ 
70Α/30.03.2012) ότι  οι αυτοπαραγωγοί υποχρεούνται να καταβάλουν το Ειδικό Τέλος Μείωσης 
Εκποµπής Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) – που αντικατέστησε το τέλος ΑΠΕ ,  εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 
3367/2015 Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε πράγματι ότι οι 
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αυτοπαραγωγοί επιβαρύνονται με το ΕΤΜΕΑΡ  για την ενέργεια που απορροφούν από το Σύστημα, όχι 
όμως και για την ενέργεια που ιδιοκαταναλώνουν.  

Με την Υπουργική απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461 (ΦΕΚ 3583/ 31.12.2014) καθορίστηκαν οι όροι 
και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη 
ίδιων αναγκών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering). 

Κατά το έτος 2015 και μέχρι σήμερα , ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας ( ΕΣΑΗ ) αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα επιστολές προς τη ΡΑΕ & ΑΔΜΗΕ, σχετικές 
με την λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού. Στις σχετικές ερωτήσεις της ΡΑΕ ο ΑΔΜΗΕ, 
δίνει διευκρινιστικές απαντήσεις.  
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

Από τις συνεντεύξεις με τις Εταιρικές Υπηρεσιακές Μονάδες ( Διευθυντές & Στελέχη των αντίστοιχων 
Μονάδων) και τον  δειγματοληπτικό έλεγχο που διενέργησα, διαπίστωσα ότι οι Υπηρεσιακές μονάδες 
του ΑΔΜΗΕ συμμορφώνονται με το Νομικό και Ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της 
Εταιρείας. Τηρούνται οι αρχές της ισότιμης αντιμετώπισης και  μη διακριτικής συμπεριφοράς του 
ΑΔΜΗΕ  απέναντι στους χρήστες του ΕΣΜΗΕ και τους  φορείς της Αγοράς Η.Ε., η ανεξαρτησία της 
Εταιρείας από τις λοιπές εταιρείες του ομίλου, η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας & η διαφάνεια. 

Εντόπισα τα παρακάτω σημεία, τα οποία προτείνω να βελτιωθούν: 
 

 Ο Ιστότοπος του ΑΔΜΗΕ μπορεί να επανασχεδιαστεί αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες 
(παράγραφος  2.7) 
 

 Η διαδραστική πλατφόρμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού αποτελεί ένα πολύ 
χρήσιμο εργαλείο επίτευξης των Εταιρικών στόχων σε θέματα εκπαίδευσης προσωπικού. 
Πρέπει να τεθεί το συντομότερο δυνατό σε παραγωγική λειτουργία (παράγραφος  2.8) 
 

 Είναι ανάγκη το εκάστοτε Πλάνο Ελέγχου που καταρτίζει η Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου να 
περιλαμβάνει –μεταξύ άλλων -και αυτούσια Πεδία Ελέγχου που προβλέπονται στο Πρόγραμμα 
Συμμόρφωσης. (παράγραφος  3.2) 
 

 Σε περίπτωση επικαιροποίησης του  Προγράμματος  Συμμόρφωσης δύναται να  ληφθούν 
υπόψη τα προτεινόμενα στην παράγραφο  3.3 
 

 Η Κατάρτιση Στοιχείων και οι Δημοσιεύσεις Στοιχείων για τα προγράμματα Συντήρησης 
Μονάδων και Συστήματος,  σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ΚΔΣ, θα πρέπει να καλύπτουν 
μεγαλύτερα μελλοντικά χρονικά διαστήματα (παράγραφος  4.5) 
 

 Όσον αφορά τις γραπτές ενστάσεις, παράπονα, καταγγελίες των συμμετεχόντων στην Η.Ε. 
πέραν των δυνατοτήτων που ήδη υπάρχουν για την υποβολή εγγράφου ή/και της αποστολής 
ηλεκτρονικού μηνύματος στο εταιρικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προτείνω να θεσπιστεί 
διαδικασία ώστε να συγκεντρώνονται σε  μια κεντρική βάση δεδομένων/πληροφοριών , 
προκειμένου τα στοιχεία να γίνονται διαθέσιμα στην αρμόδια Διεύθυνση και τον Υπεύθυνο 
Συμμόρφωσης. 
                                                                                                  

                                                                                                 Οικονόμου Γ. Μελέτιος 

                                                                                                 Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
 
                       


