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Όνομα και διεύθυνση εργοδότη

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)

Τύπος ή τομέας δραστηριότητας

Μεταξύ άλλων ο ΑΔΜΗΕ μέριμνα για την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του
Συστήματος, παρέχει πρόσβαση στο Σύστημα στους κατόχους άδειας παραγωγής, προμήθειας ή
εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και λειτουργεί την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε συνεργασία με το
Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Χρονολογίες
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε

Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες

Χρονολογίες
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε

Σελίδα 1/5 - Βιογραφικό σημείωμα του
Πετσίνη Κωνσταντίνου

03/2018 – 10/2018
Τομεάρχης Μελετών & Ανάλυσης Αγοράς
ΑΔΜΗΕ - Διεύθυνση Διαχείρισης Αγοράς
• Σχεδιασμός και παρακολούθηση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αγορά Εξισορρόπησης,
Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού, Μηχανισμοί Ευελιξίας και Ισχύος, Απόκριση
Ζήτησης, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κλπ).
• Εκπόνηση μελετών σχετικά με την λειτουργία της αγοράς. Μελέτες για καθορισμό
παραμέτρων και των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος προς τη Ρυθμιστική Αρχή.
• Σύνταξη στατιστικών και δελτίων που αφορούν ενεργειακά και οικονομικά μεγέθη της
αγοράς.
• Διαμόρφωση του σχετικού πλαισίου για την διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και των
απαιτούμενων εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στην αγορά.
• Παρακολούθηση του Ευρωπαϊκού πλαισίου σχετικά με τις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας.
• Συμμετοχή σε ομάδες του ENTSO-E σχετικά με το σχεδιασμό και τη λειτουργία της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας.
07/2015 – 02/2018
Τομεάρχης Εκκαθάρισης
ΑΔΜΗΕ - Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
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Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με την Αγορά Ισχύος, την Υπηρεσία
Διακοπτόμενου Φορτίου, την συμμετοχή των ΑΠΕ στην Αγορά και την εκκαθάριση της
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
• Εκπόνηση μελετών σχετικά με την διαμόρφωση της αγοράς. Μελέτες για καθορισμό
παραμέτρων και των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος προς τη Ρυθμιστική Αρχή.
• Σύνταξη στατιστικών και δελτίων που αφορούν ενεργειακά και οικονομικά μεγέθη της
αγοράς.
• Ανάπτυξη αναλυτικών προδιαγραφών για την υλοποίηση των απαραίτητων λογισμικών
εκκαθάρισης της αγοράς.
• Εκκαθάριση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
• Διαμόρφωση του σχετικού πλαισίου και υπολογισμός του πιστωτικού κινδύνου και των
απαιτούμενων εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στην αγορά.
• Ενημέρωση των Συμμετεχόντων για τα θέματα της αγοράς και της εκκαθάρισης της αγοράς.
• Συμμετοχή σε ομάδες του ENTSO-E σχετικά με το σχεδιασμό και τη λειτουργία της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας.

Χρονολογίες
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε

02/2012 – 06/2015
Στέλεχος του Τομέα Εκκαθάρισης
ΑΔΜΗΕ - Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες

• Παρακολούθηση της αγοράς, και έκδοση αναλύσεων και στατιστικών δελτίων για το
ενεργειακό ισοζύγιο και τις συναλλαγές της αγορές για διάφορους φορείς και το κοινό.
• Ανάπτυξη και Διαχείριση της Αγοράς Ισχύος (Capacity Market).
• Πρόταση τροποποιήσεων του θεσμικού πλαισίου προς την ΡΑΕ.
• Υποστήριξη των συμμετεχόντων. Διαχείριση παραπόνων.
• Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του ENTSO-E σχετικά με την ανάπτυξη της Αγοράς
Εξισορρόπησης (Balancing Market).
• Εκκαθάριση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Υπολογισμός του πιστωτικού κινδύνου και
των απαιτούμενων εγγυήσεων.
• Εκπόνηση μελετών σχετικά με την διαμόρφωση τιμολογίων.

Όνομα και διεύθυνση εργοδότη

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
(ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.),

Τύπος ή τομέας δραστηριότητας

Μεταξύ άλλων ο ΔΕΣΜΗΕ μέριμνα για την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του
Συστήματος, παρέχει πρόσβαση στο Σύστημα στους κατόχους άδειας παραγωγής, προμήθειας ή
εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και λειτουργεί την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Χρονολογίες
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε

Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες

Σελίδα 2/5 - Βιογραφικό σημείωμα του
Πετσίνη Κωνσταντίνου

03/2005 – 01/2012
Στέλεχος της Διεύθυνσης Ρυθμίσεων και Εμπορικών Θεμάτων
ΔΕΣΜΗΕ
Οι κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες είναι παρόμοιες με αυτές που περιγράφονται στην
παραπάνω θέση «Στέλεχος του Τομέα Εκκαθάρισης της Διεύθυνσης Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας» στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
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Όνομα και διεύθυνση εργοδότη

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.),

Τύπος ή τομέας δραστηριότητας

Η ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. λειτουργεί ως ο αποκλειστικός διανομέας του φυσικού αερίου για οικιακή και
επαγγελματική χρήση στην γεωγραφική περιοχή της Αττικής ενώ παράλληλα έχει την ευθύνη της
ανάπτυξης και συντήρησης του συστήματος διανομής φυσικού αερίου με την κατασκευή νέων
δικτύων.

Χρονολογίες
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες

Χρονολογίες
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες

Χρονολογίες
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες

03/2004-02/2005
Wholesales Key Account Manager
ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. – Εμπορική Διεύθυνση
•
•
•
•
•

Τεχνικές Πωλήσεις σε μεγάλους πελάτες (αξία συμβολαίων: €1,7 εκατομμύρια ετησίως).
Ενεργειακός σύμβουλος σε θέματα τεχνολογίας Φυσικού Αερίου και συμπαραγωγής.
Συμμετοχή στο σχεδιασμό και εφαρμογή της στρατηγικής Marketing.
Συμμετοχή στο σχεδιασμό της τιμολογιακή πολιτική εταιρείας.

11/2001-02/2004
Senior Strategy Analyst
ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. –Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
• Σύνταξη του Επιχειρηματικού Σχέδιου της εταιρίας. Παρακολούθηση εκτέλεσης
επιχειρηματικού σχεδίου και αναφορές προς τη Διοίκηση και τους μετόχους.
• Μελέτες σκοπιμότητας, τιμολογιακή πολιτική.
• Πρόβλεψη φορτίου και κατανάλωσης Φυσικού Αερίου.
• Διαχείριση της ‘Σύμβασης Πώλησης Αερίου’ με την ΔΕΠΑ (~€30 εκ. ετησίως) και της Άδειας
Διανομής Φυσικού Αερίου’ με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
• Μελέτη Ανάθεση λιανικών πωλήσεων σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες (€2-6 εκατομμύρια
ετησίως).
01/2002-12/2010
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.
Εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών και μελετών Η/Μ.
Εκπόνηση προτάσεων για επιχορήγηση από διάφορους φορείς (ΓΓΕΤ, Αναπτυξιακός Νόμος,
Τεχνολογικές Θερμοκοιτίδες κλπ).

Όνομα και διεύθυνση εργοδότη

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ)

Τύπος ή τομέας δραστηριότητας

Παροχή υπηρεσιών και προϊόντων για την υποστήριξη των πτητικών μέσων των Ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων

Χρονολογίες
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες

02/1997-01/1998
Μελέτη πρόβλεψης ζήτησης και διαχείρισης αποθεμάτων
Μελέτη πρόβλεψης ζήτησης και διαχείρισης αποθεμάτων στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας

Εκπαίδευση και κατάρτιση
Τίτλος του πιστοποιητικού ή
διπλώματος
Επωνυμία και είδος του οργανισμού
που παρείχε την εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Σελίδα 3/5 - Βιογραφικό σημείωμα του
Πετσίνη Κωνσταντίνου

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα Χρηματοοικονομικά
MSc in Finance (82/100)
Lancaster University, Lancaster, Ηνωμένο Βασίλειο

© Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2003 20060628

Κατάρτιση

Τίτλος του πιστοποιητικού ή
διπλώματος
Επωνυμία και είδος του οργανισμού
που παρείχε την εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Κατάρτιση

Τίτλος του πιστοποιητικού ή
διπλώματος
Επωνυμία και είδος του οργανισμού
που παρείχε την εκπαίδευση ή
κατάρτιση

•
•
•
•

Ανάλυση και διαχείριση επενδύσεων
Χρηματοοικονομικά επιχειρήσεων
Στατιστική ανάλυση
Χρηματιστηριακές αγορές και αγορές παραγώγων

Μηχανολόγος Μηχανικός (8,6/10)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ελλάδα

•
•
•
•
•
•
•

Βιομηχανική διοίκηση και διοίκηση επιχειρήσεων.
Επιχειρησιακή Έρευνα.
Ατμοπαραγωγοί και Θερμικές Εγκαταστάσεις.
Θερμικοί Σταθμοί.
Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής.
Μηχανολογικές Κατασκευές και Αυτόματος Έλεγχος.
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης.

Πιστοποιητικό Ειδικού Διαπραγματευτή/ Διαπραγματευτή (έτος 2000)
(Market Maker/Trader)
Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. (Αγορά Παραγώγων)

Ατομικές δεξιότητες και
ικανότητες
Μητρική (-ες) γλώσσα (-ες)

Ελληνικά

Άλλη (-ες) γλώσσα (-ες)
Αυτοαξιολόγηση
Ευρωπαϊκό επίπεδο (*)

Κατανόηση
Προφορική

Ομιλία

Γραπτή (ανάγνωση)

Eπικοινωνία

Γραφή

Προφορική έκφραση

Αγγλικά

C2

C2

C2

C2

C2

Ισπανικά

B2

B2

B1

B1

B1

(*) βαθμίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς
Αγγλικά - Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge
Ισπανικά - Instituto Cervantes, Nivel Superior

Κοινωνικές δεξιότητες και
ικανότητες

Οργανωτικές δεξιότητες και
ικανότητες
Δεξιότητες πληροφορικής

Σελίδα 4/5 - Βιογραφικό σημείωμα του
Πετσίνη Κωνσταντίνου

•
•
•
•

Ομαδικότητα
Συνέπεια
Εύκολη προσαρμοστικότητα
Εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες

• Ηγετικό πνεύμα
• Οργάνωση και διαχείριση ομάδων
• Κάτοχος πτυχίου ECDL
• MS Office (Άριστα)
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Πρόσθετες πληροφορίες

Σελίδα 5/5 - Βιογραφικό σημείωμα του
Πετσίνη Κωνσταντίνου

• Βραβείο για την πρώτη θέση στην αποφοίτηση των Μηχανολόγων Μηχανικών κύκλου
σπουδών «Παραγωγής».
• Υποτροφία από το Ευγενίδειο Ίδρυμα και το Lancaster University για μεταπτυχιακές
σπουδές.
• Βραβείο από το ΕΜΠ για πρωτότυπη δημοσίευση
• Βραβείο από το ΕΜΠ για την καλύτερη επίδοση στα Μαθηματικά.
• Υποτροφίες ΙΚΥ, ΤΕΕ για ακαδημαϊκές επιδόσεις.
• Δημοσίευση: Xerokostas D., Petsinis K., “A Study of an Inventory Control System Consisting of
Items with Different Demand Patterns”, Decision Sciences Institute, 5th International
Conference, Athens, Greece, 1999
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