ΑΔΜΗΕ: Τραπεζικός δανεισμός
και ΕΣΠΑ «κλειδώνουν» τη
χρηματοδότηση της «μεγάλης»
διασύνδεσης
–
Ρεκόρ
επενδύσεων 250 εκατ. ευρώ το
2019
Απρόσκοπτα εξελίσσονται τα έργα που υλοποιεί ΑΔΜΗΕ σε όλα τα
μέτωπα, με το πολύ σημαντικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης
Κρήτης-Αττικής να βρίσκεται πλέον προ των υπογραφών, με τον
ορίζοντα ολοκλήρωσής του να τοποθετείται εντός του 2023, χωρίς
διολίσθηση από τα αρχικά χρονοδιαγράμματα.
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πραγματοποιήθηκε χθες για την παρουσίαση των οικονομικών
αποτελεσμάτων του ΑΔΜΗΕ, διευκρινίστηκε επίσης και το
χρηματοδοτικό μοντέλο για την υλοποίηση της κρίσιμης
ενεργειακής υποδομής, συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ,
που πρόκειται να αποκτήσει η χώρα τα επόμενα χρόνια.
Όπως έγινε γνωστό, ο ΑΔΜΗΕ, πέραν των 200 εκατ. ευρώ έχει
εισφέρει ήδη στην θυγατρική του και φορέα υλοποίησης του έργου
Αριάδνη Interconnection, πρόκειται να προχωρήσει στη σύναψη
δανειακής σύμβασης ύψους 400-500 εκατ. ευρώ με ελληνικό
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ενώ πρόσθετη χρηματοδότηση
εκατ. ευρώ αναμένεται και από πόρους του ΕΣΠΑ.
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Πάντως, παραμένει στο τραπέζι και η πιθανότητα εισόδου
μειοψηφικών επενδυτών στην Αριάδνη, με τον Διαχειριστή να
αναζητά τη βέλτιστη μετοχική σύνθεσή της -σε συνεννόηση με τον
ΥΠΕΝ και τη ΡΑΕ- με δεδομένο ότι η παρουσία εταίρων στο
μετοχικό σχήμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω
απομόχλευση του ΑΔΜΗΕ, απελευθερώνοντας σημαντικούς πόρους για

την υλοποίηση ή την επιτάχυνση επιπρόσθετων έργων.
Πέραν του έργου της «μεγάλης» διασύνδεσης Κρήτης, η εικόνα
είναι ενθαρρυντική και στα εν εξελίξει έργα, αρχής γενομένης
από την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, η οποία
βρίσκεται σε πλήρεις ρυθμούς κατασκευής -και πρόκειται να
ηλεκτριστεί έως το τέλος του έτους-, τη Β’ και Γ΄Φάση της
ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων αλλά και τα έργα του
Δυτικού και Ανατολικού Διαδρόμου Πελοποννήσου τα οποία
παραμένουν επίσης “on track” και πρόκειται να αναβαθμίσουν
σημαντικά το χερσαίο Σύστημα Μεταφοράς.

Ισχυρά τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2019
Όπως μαρτυρούν και οι δείκτες, με θετικό πρόσημο έκλεισε το
2019 για τον Όμιλο ΑΔΜΗΕ ο οποίος συνέχισε την επιτυχημένη του
πορεία και σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, με αύξηση των
συνολικών του εσόδων και σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής
και καθαρής του κερδοφορίας.
Κεντρική στόχευση του Διαχειριστή παραμένει η απαρέγκλιτη
υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος, ύψους 5 δισ. ευρώ,
σε βάθος δεκαετίας καθώς και η επιτάχυνση των έργων.
Για το 2019, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 40% σε 249,3 εκατ.
ευρώ, από 178,2 εκατ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας μάλιστα ρεκόρ
από συστάσεως της εταιρείας. Η αύξηση των κεφαλαιουχικών
δαπανών προέρχεται από τις διασυνδέσεις των Κυκλάδων, κατά 81
εκατ. ευρώ, την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, κατά
62 εκατ. ευρώ, και το έργο του Δυτικού Διαδρόμου Πελοποννήσου,
κατά 45 εκατ. ευρώ.

Νέες πηγές εσόδων
Το 2019 είναι το πρώτο έτος, κατά το οποίο οι θυγατρικές
εταιρείες του ΑΔΜΗΕ Αριάδνη Interconnection και Grid Telecom
έγιναν πλήρως λειτουργικές.
Η συμβολή τους αποτυπώνεται στα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη του
Ομίλου για το 2019, ποσού 78,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,7

εκ. σε σχέση με της Εταιρείας.
Κύριοι παράγοντες της αύξησης είναι η αύξηση των Λοιπών Εσόδων
λόγω της συμφωνίας εκμίσθωσης οπτικών ινών της Grid Telecom με
Πάροχο
τηλεπικοινωνιών,
καθώς
και
τα
αυξημένα
χρηματοοικονομικά έσοδα από την αξιοποίηση των χρηματικών
διαθεσίμων της Αριάδνη Interconnection.

