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Συντοµογραφίες – Ορισµοί
SCADA-DMS

Supervisory Control And Data Acquisition – Distribution
Management System
ΓΓΠΠ
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (Π.∆. 151 ΦΕΚ/Α’/107/03.06.2004)
∆ιασυνδεδεµένο Το τµήµα του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής
∆ίκτυο
Ενέργειας (Ε∆∆ΗΕ), το οποίο συνδέεται ηλεκτρικά µε το
Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΕΣΜΗΕ)
∆ιαχειριστής
∆ιαχειριστής των Ηλεκτρικών Συστηµάτων των Μη
Μ∆Ν
∆ιασυνδεδεµένων
Νησιών
(ν.4001,
άρθρο
129
ΦΕΚ/Α’/179/22.08.2011)
∆ιαχειριστής
∆ιαχειριστής του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής
του ∆ικτύου
Ενέργειας (ν.4001, άρθρο 127 -ΦΕΚ/Α’/179/22.08.2011)
∆ιαχειριστής
∆ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς
του Συστήµατος Ηλεκτρικής
Ενέργειας
(ν.4001,
άρθρο
94
ΦΕΚ/Α’/179/22.08.2011)
∆ίκτυο Μ∆Ν
Το τµήµα του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (Ε∆∆ΗΕ), το οποίο δεν συνδέεται ηλεκτρικά µε το
Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΕΣΜΗΕ)
ΕΑΚΕΑ
Επιτροπή Αντιµετώπισης Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης
Ε∆∆ΗΕ ή
Ελληνικό ∆ίκτυο ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ν.4001,
∆ίκτυο
άρθρο 2, §3 (ιδ) - ΦΕΚ/Α’/179/22.08.2011)
Εκπρόσωποι
Οι υποβάλλοντες δηλώσεις φορτίου στον Κυλιόµενο Ηµερήσιο
Φορτίου
Ενεργειακό Προγραµµατισµό (ΚΗΕΠ), που καταρτίζει ο
∆ιαχειριστής
Μ∆Ν
(Κώδικας
∆ιαχείρισης
Ηλεκτρικών
Συστηµάτων Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, άρθρο 2, §ια ΦΕΚ/Β’/304/11.02.2014)
ΕΣΜΗΕ ή
Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας,
Σύστηµα
(ν.4001, άρθρο 2, §3, (ιε) - ΦΕΚ/Α’/179/22.08.2011)
Κ∆Σ
Κώδικας ∆ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α∆ΜΗΕ/Έκδοση 3.1/Νοέµβριος 2016)
ΚΕ∆
Κέντρα Ελέγχου ∆ικτύου: Υπηρεσιακές µονάδες του
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές
ηλεκτρονικά συστήµατα εποπτείας διαχείρισης δικτύων
διανοµής, µέσω των οποίων παρακολουθείται και ελέγχεται η
λειτουργία του ∆ικτύου MT και κατά περίπτωση του ∆ικτύου
ΥΤ (Κώδικας ∆ιαχείρισης του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρθρο 44 - Απόφαση ΡΑΕ 395/2016,
ΦΕΚ/Β’/78/20.01.2017)
ΚΕΕ Μ∆Ν
Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας Μ∆Ν: Υπηρεσιακές µονάδες του
∆ιαχειριστή Μ∆Ν και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές
ηλεκτρονικά συστήµατα εποπτείας µέσω των οποίων
επιτυγχάνεται η διαχείριση των ηλεκτρικών συστηµάτων των
Μ∆Ν (Κώδικας ∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη
∆ιασυνδεδεµένων
Νησιών,
άρθρο
2,
§ιβ
ΦΕΚ/Β’/304/11.02.2014)
[5]

ΚΗΕΠ

ΚΣΟ
ΚΥΤ

Κώδικας
∆ικτύου
Κώδικας Μ∆Ν

Μ/Σ
Μ∆Ν
ΜΜΕ
ΜΤ
ΟΑΕΚ
Προµηθευτής

ΡΑΕ
Σύστηµα Μ∆Ν

Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ
Υ∆Φ
ΥΤ
Χρήστες
∆ικτύου

Κυλιόµενος Ηµερήσιος Ενεργειακός Προγραµµατισµός: Ο
προγραµµατισµός παραγωγής όλων των µονάδων παραγωγής
στα Μ∆Ν για την κάλυψη του φορτίου για τις 24 ώρες της
εποµένης ηµέρας (Ηµέρα Κατανοµής), ο οποίος καταρτίζεται
και εκτελείται σε δύο 12-ωρες υποπεριόδους της Ηµέρας
Κατανοµής (Α’ και Β’ Περίοδος ΚΗΕΠ).
Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο
Κέντρο υποβιβασµού Υπερυψηλής προς Υψηλή Τάση, µέσω
αυτοµετασχηµατιστού υποβιβασµού τάσης (π.χ. ΚΥΤ
400/150kV). Συνήθως στους ζυγούς ΥΤ των ΚΥΤ συνδέονται
πύλες καλωδιακών γραµµών ΥΤ ή πύλες µικτών εναερίων και
καλωδιακών γραµµών που τροφοδοτούν Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ και πύλες
µετασχηµατιστών
υποβιβασµού
ΥΤ/ΜΤ,
οι
οποίες
τροφοδοτούν γραµµές ΜΤ του ∆ικτύου.
Κώδικας ∆ιαχείρισης του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής
Ηλεκτρικής
Ενέργειας
(Απόφαση
ΡΑΕ
395/2016,
ΦΕΚ/Β’/78/20.01.2017)
Κώδικας
∆ιαχείρισης
Ηλεκτρικών
Συστηµάτων
Μη
∆ιασυνδεδεµένων
Νησιών
(Απόφαση
ΡΑΕ
39/2014,
ΦΕΚ/Β’/304/11.02.2014)
Μετασχηµατιστής
Μη ∆ιασυνδεµένο(α) Νησί(ά)
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
Μέση Τάση
Οµάδα Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων
Το φυσικό και νοµικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα
Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Προµήθειας
Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες – ΦΕΚ/Β’/832/09.04.2013)
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ν.4001, Ενότητα Α’ Μέρος Πρώτο
- ΦΕΚ/Α’/179/22.08.2011)
Το Αυτόνοµο Ηλεκτρικό Σύστηµα Μη ∆ιασυνδεδεµένου
Νησιού, όπως αυτό ορίζεται στο ν. 3468/2006 όπως ισχύει
(Κώδικας
∆ιαχείρισης
Ηλεκτρικών
Συστηµάτων
Μη
∆ιασυνδεδεµένων
Νησιών,
άρθρο
2,
§β
ΦΕΚ/Β’/304/11.02.2014)
Υποσταθµός υποβιβασµού Υψηλής προς Μέση Τάση µέσω
µετασχηµατιστού υποβιβασµού τάσης (π.χ. Υ/Σ 150/20kV).
Υπηρεσία ∆ιακοπτόµενου Φορτίου (Υπουργική Απόφαση, υπ’
αριθ. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 184898 - ΦΕΚ 2861/Β’/28.12.2015)
Υψηλή Τάση
Χρήστης του ∆ικτύου (ή «Χρήστης») είναι σύµφωνα µε τον
Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής
Ηλεκτρικής
Ενέργειας,
άρθρο
1,
§2.(β),
ΦΕΚ/Β’/78/20.01.2017:
α) Κάθε κύριος ή χρήστης ηλεκτρικής εγκατάστασης η οποία
συνδέεται στο ∆ίκτυο προκειµένου να τροφοδοτείται από αυτό
(εφεξής «Καταναλωτής»).
β) Κάθε κύριος εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας η οποία συνδέεται στο ∆ίκτυο προκειµένου να
εγχέει ενέργεια σε αυτό (εφεξής «Παραγωγός»).
[6]

γ) Κάθε Αυτοπαραγωγός η εγκατάσταση του οποίου συνδέεται
στο ∆ίκτυο, ως Καταναλωτής και ως Παραγωγός.
Ο όρος Πελάτης του ∆ικτύου (ή «Πελάτης») αναφέρεται, κατά
ενιαίο τρόπο, στο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι
Χρήστης του ∆ικτύου των περιπτώσεων (α) και (γ) ανωτέρω
και στον Μετρητή Φορτίου των εγκαταστάσεών του.

[7]

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
1. Η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., ως ∆ιαχειριστής του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής Ε∆∆ΗΕ ή ∆ίκτυο), µε βάση το Νόµο
4001/2011 (Άρθρο 127, §1), είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, τη
λειτουργία και τη συντήρηση, υπό οικονοµικούς όρους του Ε∆∆ΗΕ ώστε
να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του,
καθώς και η µακροπρόθεσµη ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε
εύλογες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, λαµβάνοντας τη δέουσα µέριµνα
για το περιβάλλον και την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς και για τη
διασφάλιση, κατά τον πλέον οικονοµικό, διαφανή, άµεσο και
αµερόληπτο τρόπο, της πρόσβασης των Χρηστών στο Ε∆∆ΗΕ,
προκειµένου να ασκούν τις δραστηριότητές τους, σύµφωνα µε την Άδεια
∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ που της χορηγείται κατά τις διατάξεις του νόµου
4001/2011 και σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ.

2. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το Νόµο 4001/2011 (Άρθρο 128, §2 (ια) και
Άρθρο 130, §2 (ιζ)), µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ (εφεξής
Κώδικας ∆ικτύου) και µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών
Συστηµάτων Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών (εφεξής Κώδικας Μ∆Ν)
καθορίζεται αντίστοιχα η διαδικασία αντιµετώπισης έκτακτων
καταστάσεων, σχετικά µε τη λειτουργία του Ε∆∆ΗΕ και η διαδικασία
αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων, σχετικά µε τη λειτουργία των
Ηλεκτρικών Συστηµάτων των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών.

3. Το παρόν Εγχειρίδιο Λειτουργίας του ∆ικτύου καταρτίζεται σε εφαρµογή
των Άρθρων 2, 45, 48, 49, 74, 75, 77, 78 και 138 του Κώδικα ∆ικτύου
(Απόφαση ΡΑΕ 395/2016 - ΦΕΚ/78/Β’/20.01.2017).

4. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δεν οφείλει κανενός είδους οικονοµική
αποζηµίωση (θετική ή/και αποθετική ζηµία) σε περιπτώσεις περικοπών
φορτίου λόγω συνδροµής καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Άρθρο 2
Ορισµοί και αίτια εκδήλωσης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης

1. Ως Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης ορίζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
(Α) Μεγάλης κλίµακας διακοπές τροφοδότησης. Ως µεγάλης κλίµακας
διακοπή τροφοδότησης, ανεξάρτητα από την έκταση της
γεωγραφικής περιοχής που επηρεάζεται από τη διακοπή
τροφοδότησης και ανεξάρτητα από το αν η βλάβη που προκάλεσε τη
διακοπή οφείλεται στο Ε∆∆ΗΕ ή στο Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής ΕΣΜΗΕ) ή σε Σταθµό Παραγωγής
Μ∆Ν, θεωρείται:
(α) Γενική ∆ιακοπή: Ορίζεται η διακοπή που επηρεάζει το σύνολο ή
σχεδόν το σύνολο των Χρηστών που συνδέονται στο Ε∆∆ΗΕ και
στο ΕΣΜΗΕ. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται και οι διακοπές
των µεγάλου µεγέθους Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μ∆Ν, όπως
αυτά ορίζονται στο άρθρο 54 του Κώδικα Μ∆Ν.
(β) ∆ιακοπή τοπική µεγάλης έκτασης: Ορίζεται η διακοπή που
επηρεάζει τους Χρήστες σε επίπεδο µιας µεγαλύτερης περιοχής
από επίπεδο περιφερειακής ενότητας της χώρας.
(γ) ∆ιακοπή φορτίου για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, που κατά
την κρίση του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου εντάσσεται στην
κατηγορία των µεγάλης κλίµακας διακοπών τροφοδότησης λόγω
της σηµαντικότητας του διακοπτόµενου φορτίου, όπως ιδίως:
(αα)

∆ιακοπή ισχύος άνω των 50 MVA για περισσότερο από 30
λεπτά.

(ββ)

∆ιακοπή ισχύος άνω των 20 MVA για περισσότερο από 2
ώρες.

(γγ)

∆ιακοπή ισχύος άνω των 5 MVA για περισσότερο από 24
ώρες.

(δδ)

∆ιακοπή τροφοδότησης µεσαίου µεγέθους ηλεκτρικού
συστήµατος Μ∆Ν, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 54 του
Κώδικα Μ∆Ν, ή ∆ιακοπή διασυνδεµένου νησιού ισχύος 5
έως 100 MVA για περισσότερο από 30 λεπτά.

(εε)

∆ιακοπή τροφοδότησης µικρού µεγέθους ηλεκτρικού
συστήµατος Μ∆Ν, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 54 του
Κώδικα Μ∆Ν, ή ∆ιακοπή διασυνδεµένου νησιού ισχύος έως
5 MVA για περισσότερο από 60 λεπτά.
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(στστ)

∆ιακοπή τροφοδότησης νησιού που ανήκει σε ηλεκτρικό
σύστηµα Μ∆Ν και τροφοδοτείται µέσω υποβρυχίου
καλωδίου για περισσότερο από 120 λεπτά.

(Β) Μεγάλης κλίµακας αποκλίσεις των χαρακτηριστικών λειτουργίας του
∆ικτύου από τις ονοµαστικές τους τιµές, που εκτείνονται σε
εκτεταµένες γεωγραφικές περιοχές (επιπέδου περιφερειακής
ενότητας και άνω ή επιπέδου νησιού) ή επιδρούν στην ποιότητα
ενέργειας που παρέχεται σε µεγάλο πλήθος Χρηστών (άνω των
5.000), όπως αυτές ορίζονται για την τάση και τη συχνότητα
αντίστοιχα:
(α) Στα άρθρα 11, 12 και 22 του Κώδικα ∆ικτύου, όσον αφορά στο
Ε∆∆ΗΕ που συνδέεται στο ΕΣΜΗΕ. Ειδικότερα όσον αφορά στη
συχνότητα του Ε∆∆ΗΕ που συνδέεται στο ΕΣΜΗΕ σηµειώνεται
ότι είναι ενιαία και ίση µε τη συχνότητα λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ.
Τα όρια αποδεκτής διακύµανσης αυτής καθορίζονται στο άρθρο
213 του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος (εφεξής Κ∆Σ). Ο
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δεν φέρει, στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων του αναφορικά µε το ∆ίκτυο, ευθύνη για τον
έλεγχο της Συχνότητας του Ε∆∆ΗΕ που συνδέεται στο ΕΣΜΗΕ.
(β) Στα άρθρα 53 και 55 του Κώδικα Μ∆Ν, όσον αφορά στο Ε∆∆ΗΕ
στα Μ∆Ν.

2.

Οι ανωτέρω Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης δύνανται να προκύψουν
ιδίως από τα ακόλουθα αίτια:
(α) Ενεργοποίηση συναγερµού από το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, κατά
τα οριζόµενα στο Άρθρο 77 του Κ∆Σ.
(β) Γνωστοποίηση έκτακτης κατάστασης από τον ∆ιαχειριστή Μ∆Ν, κατά
τα οριζόµενα στον Κώδικα Μ∆Ν, όπως ιδίως απρόβλεπτη βλάβη σε
µονάδα ηλεκτροπαραγωγής ή στο δίκτυο ή στα ΚΕΕ των Μ∆Ν ή
απρόβλεπτη αύξηση της αιχµής της ζήτησης κ.α.
(γ) ∆ιακοπή λειτουργίας σηµαντικών στοιχείων του ∆ικτύου, όπως ιδίως
Υποσταθµών υποβιβασµού Υψηλής προς Μέση Τάση (Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ) ή
Μετασχηµατιστού (Μ/Σ) αυτών, υποβρυχίου καλωδίου Μέσης Τάσης
(ΜΤ) κ.α.
(δ) ∆ιακοπή λειτουργίας εκτεταµένου τµήµατος του ∆ικτύου, όπως ιδίως
εναερίου δικτύου ΜΤ, εξαιτίας καταστροφής του από εξαιρετικά
δυσµενείς καιρικές συνθήκες (π.χ. σφοδρές χιονοπτώσεις,
πληµµυρικά φαινόµενα) ή από εκτεταµένες υπαίθριες πυρκαγιές και
εν γένει φυσικές καταστροφές.
(ε) ∆ιακοπή λειτουργίας συστηµάτων τα οποία είναι σηµαντικά για την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας του ∆ικτύου όπως
ιδίως των συστηµάτων τηλελέγχου – τηλεποπτείας (SCADA-DMS)
του Ε∆∆ΗΕ, του συστήµατος παροχής βοηθητικής τάσης χειρισµών
και προστασίας σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ.
(στ) Συµβάντα που εκτιµάται ότι οδηγούν σε υπέρβαση των ορίων
αποδεκτής λειτουργίας στοιχείων του ∆ικτύου, χωρίς τη δυνατότητα
άµεσης επαναφοράς της λειτουργίας αυτών σε ασφαλή επίπεδα µέσω
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χειρισµών του ∆ικτύου, όπως π.χ. δυσλειτουργία συστηµάτων
ρύθµισης της τάσης σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ ή στο δίκτυο ΜΤ ή δυσλειτουργία
στο εναέριο δίκτυο ΥΤ ή και λόγω υπέρβασης των ορίων της τάσης
στο δίκτυο από δυσλειτουργία ΑΠΕ.
(ζ) Συµβάντα
που
προκαλούν
σηµαντική
απόκλιση
των
χαρακτηριστικών λειτουργίας του ∆ικτύου από τις ονοµαστικές τους
τιµές, χωρίς τη δυνατότητα άµεσης επαναφοράς µέσω χειρισµών του
∆ικτύου, π.χ. υπερφόρτιση του δικτύου είτε λόγω διακοπής ενός από
τα διασυνδετικά υποβρύχια καλώδια Μ∆Ν ή νησιού συνδεδεµένου
στο ΕΣΜΗΕ είτε λόγω πολλαπλών βλαβών σε εναέριες ή καλωδιακές
γραµµές ΜΤ.
(η) Περιστατικά Ανωτέρας Βίας κατά το Άρθρο 9 του Κώδικα ∆ικτύου
(όπως π.χ. σεισµός, µαζικές κινητοποιήσεις, παρεµβάσεις δηµοσίων
αρχών, δολιοφθορές, τροµοκρατικές ενέργειες, απεργιακές
κινητοποιήσεις, ακραία καιρικά φαινόµενα κ.λπ.), πέραν των
αναφερόµενων στην ανωτέρω παράγραφο (δ), που συνιστούν
δυσχέρειες ή και κινδύνους της οµαλής λειτουργίας του ∆ικτύου.
(θ) Απρόβλεπτα περιστατικά που συνιστούν δυσχέρειες ή και κινδύνους
της οµαλής λειτουργίας του ∆ικτύου (όπως π.χ. εργατικό ατύχηµα,
απώλεια/απορρύθµιση Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων φωνής και
δεδοµένων, Απώλεια /απορρύθµιση Συστηµάτων Τηλεχειρισµών µε
Ακουστική Συχνότητα για εκποµπή εντολής αφής ∆ηµοτικού
Φωτισµού και ενεργοποίησης νυκτερινού τιµολογίου, κοινωνικές
αντιδράσεις, πολιτικές κρίσεις).
(ι) Κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία διακυβεύεται κατά την κρίση
του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου η ασφαλής λειτουργία του ∆ικτύου,
όπως ιδίως εκδήλωση βραχυκυκλώµατος προς γη, υψηλής
αντιστάσεως.

Άρθρο 3
Οργάνωση των υπηρεσιών του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για
την αντιµετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης
Η οργάνωση των υπηρεσιών του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για την
αντιµετώπιση των Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης διαφοροποιείται
αναλόγως της έκτασής τους. Ειδικότερα µια κατάσταση έκτακτης ανάγκης
ενδέχεται να χαρακτηριστεί ως:
(α) Περιορισµένη ή µικρής έκτασης, οπότε η αντιµετώπισή της γίνεται
συνήθως από τις αρµόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες του ∆ιαχειριστή
του ∆ικτύου, οι οποίες ενηµερώνουν το αντίστοιχο κατά περίπτωση
καθορισµένο ιεραρχικό επίπεδο του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου.

(β) Μεγάλη, οπότε η αντιµετώπισή της απαιτεί µια ιδιαίτερη οργάνωση των
Υπηρεσιών του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για την ταχύτερη και
αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της κατάστασης. Εφόσον κριθεί
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σκόπιµο, λόγω µεγάλης εκτιµώµενης διάρκειας ή/και σηµαντικότητας
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, τις συγκεκριµένες ενέργειες που
απαιτούνται για την αντιµετώπισή της αναλαµβάνει Επιτροπή
Αντιµετώπισης Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης (ΕΑΚΕΑ). Σε όσες
περιπτώσεις ακραίων καταστάσεων (όπως π.χ. περιστατικών Ανωτέρας
Βίας κατά το Άρθρο 9 του Κώδικα ∆ικτύου) ενεργοποιείται το Σχέδιο
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», ύστερα από απόφαση της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), συγκαλούνται τόσο το Κεντρικό
Συντονιστικό Όργανο (ΚΣΟ) του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου όσο και η
ΕΑΚΕΑ και δρουν σε συνεργασία για να υποστηρίξουν την αντιµετώπιση
της προκύπτουσας κατάστασης.

Άρθρο 4
Μέτρα που λαµβάνονται από το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για
την πρόληψη των Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης

Προκειµένου να προλαµβάνονται, στο µέτρο του δυνατού, οι καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης, αλλά και να περιορίζονται οι τυχόν συνέπειές τους, ο
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά ώστε να λαµβάνονται εγκαίρως γενικά
προληπτικά µέτρα, όπως ιδίως:
(α)

Εκτέλεση των αναγκαίων έργων ανάπτυξης του ∆ικτύου, που έχουν ως
στόχο την αύξηση της αξιοπιστίας και της ασφάλειάς του, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στον Κώδικα ∆ικτύου (Κεφάλαιο 25).

(β)

Υλοποίηση των προγραµµάτων επιθεώρησης και συντήρησης του
∆ικτύου προκειµένου να διασφαλίζεται η λειτουργική και τεχνική
αρτιότητα καθώς και η ασφάλειά του, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στον Κώδικα ∆ικτύου (Άρθρο 50).

(γ)

∆ιασφάλιση της επάρκειας διαθεσιµότητας του παραγωγικού δυναµικού
στα Μ∆Ν και της τήρησης του κριτηρίου σχεδιασµού «Ν-1» όσον αφορά
στα διασυνδετικά υποβρύχια καλώδια νησιού.

(δ)

Κατάρτιση σεναρίων περικοπής φορτίου και διασφάλιση της
ετοιµότητας των αρµόδιων Υπηρεσιών του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και
του ∆ιαχειριστή Μ∆Ν για την εφαρµογή τους σε περίπτωση ανάγκης,
σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ικτύου (Άρθρο 49) και τον Κώδικα Μ∆Ν
(Κεφάλαιο 28).

(ε)

Συµβατότητα του εξοπλισµού των Χρηστών και ιδίως των Σταθµών
Παραγωγής που συνδέονται στο ∆ίκτυο µε τις τεχνικές απαιτήσεις που
προβλέπονται από τον Κώδικα ∆ικτύου (άρθρα 74, 75 και 77).

(στ) Εξασφάλιση αποθεµάτων ασφαλείας των κρίσιµων υλικών του ∆ικτύου,
της κάλυψης των αναγκών των συνεργείων σε εργαλεία, εξοπλισµό,
µέσα, οχήµατα & µηχανήµατα έργου καθώς και σε τηλεπικοινωνιακό
εξοπλισµό.
(ζ)

Οργάνωση Οµάδων Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων (ΟΑΕΚ),
ανά Υπηρεσιακή Μονάδα του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, οι οποίες
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στελεχώνονται από προσωπικό του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και των
συνεργαζόµενων εργολάβων µε τον αναγκαίο εξοπλισµό, οχήµατα και
µηχανήµατα έργου.
(η)

Τακτική εκπαίδευση του προσωπικού
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

σε

θέµατα

διαχείρισης

(θ)

∆ιασφάλιση της υποστήριξης - συντήρησης των συστηµάτων
τηλελέγχου - τηλεποπτείας των στοιχείων του ∆ικτύου και των
ηλεκτρικών συστηµάτων των Μ∆Ν καθώς και της επάρκειας (πλήθος,
επαγγελµατικές άδειες κ.λπ.) των ανθρώπινων πόρων των ΚΕ∆ του
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και των ΚΕΕ του ∆ιαχειριστή Μ∆Ν.

(ι)

∆ιασφάλιση της επάρκειας (πλήθος, επαγγελµατικές άδειες κ.λπ.) των
λοιπών ανθρώπινων πόρων του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και των
συνεργαζόµενων εργολάβων για την αντιµετώπιση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 5
Μέτρα που λαµβάνονται από το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου κατά
την καταστολή των Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης

1.

Όταν προκύπτουν Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης ο ∆ιαχειριστής του
∆ικτύου λαµβάνει έγκαιρα όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για τον κατά το
δυνατόν περιορισµό των επιπτώσεων αυτών και την επαναφορά του
∆ικτύου σε οµαλή κατάσταση λειτουργίας το ταχύτερο δυνατόν, όπως
ιδίως:
(α) Κινητοποίηση της (ων) εµπλεκόµενης Υπηρεσιακής Μονάδας του
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, και, κατά περίπτωση, της (ων) ΟΑΕΚ, της
ΕΑΚΕΑ και του ΚΣΟ του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου.
(β) Επικοινωνία της (των) Υπηρεσιακής Μονάδας που πραγµατοποιεί
ενέργειες για την αντιµετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης
µε την κατά περίπτωση ιεραρχία του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για
την ενηµέρωσή της και λήψη οδηγιών όπου απαιτείται.
(γ) Εάν απαιτηθεί, ενίσχυση του προσωπικού της (ων) εµπλεκόµενης
Υπηρεσιακής Μονάδας µε προσωπικό άλλων Υπηρεσιών του
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, καθώς και µε προσωπικό συνεργαζόµενων
εργολάβων.
(δ) Μεταφορά, σύνδεση και θέση σε λειτουργία µονάδων παραγωγής
στο δίκτυο των νησιών, σε περίπτωση µη τήρησης του κριτηρίου
σχεδιασµού «Ν-1».
(ε) Εφαρµογή προγράµµατος περικοπής φορτίου σε περίπτωση που
προκύπτει σχετική ανάγκη, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ικτύου
(Άρθρο 49) και τον Κώδικα Μ∆Ν (Κεφάλαιο 28).
(στ) Εφαρµογή σχεδίου δράσης αναδιάταξης του δικτύου (π.χ. µέσω
χειρισµών σε στοιχεία ζεύξης), άρσης βλαβών και επαναφοράς της
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τροφοδότησης των Χρηστών, µε ιεράρχηση των δράσεων για την
εξασφάλιση της µέγιστης δυνατής, υπό τις συνθήκες της
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, αξιοπιστίας και ασφάλειας του
δικτύου.
(ζ)

2.

Εφαρµογή σχεδίου δράσης διαχείρισης προσωπικού (π.χ. διασπορά
προσωπικού σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ για εκτέλεση χειρισµών, επιτήρηση και
αποκατάσταση βλαβών).

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, αναλόγως της έκτασης της κατάστασης
έκτακτης ανάγκης, µεριµνά για την ενηµέρωση του αρµόδιου
Υπουργείου, της ΡΑΕ, των Αρχών και των Φορέων που επηρεάζονται
από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως ιδίως µέσω διαύλων
επικοινωνίας,
συνεδριάσεων
που,
εφόσον
κριθεί
αναγκαίο,
οργανώνονται σε Κεντρικό Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, δελτίων
τύπου, ανακοινώσεων σε τοπικά ή πανελλήνιας εµβέλειας ΜΜΕ.

Άρθρο 6
Συνδροµή των Χρηστών στο ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου στις
περιπτώσεις Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης
Οι Χρήστες συνδράµουν τον ∆ιαχειριστή ∆ικτύου στις περιπτώσεις
Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του. Ειδικότερα:

1. Οι Καταναλωτές καλούνται να περιορίσουν εκουσίως στο µέγιστο δυνατό
βαθµό την ενεργό ισχύ τους, µετά από σχετική ανακοίνωση του
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ή µετά από προειδοποίηση που θα λάβουν από
αυτόν, λαµβάνοντας τα αναγκαία µέτρα ώστε να µην θίγεται η ασφάλεια
του προσωπικού και των εγκαταστάσεών τους. Ο ∆ιαχειριστής του
∆ικτύου δύναται να επιλέξει συγκριµένες κατηγορίες καταναλωτών (π.χ.
καταναλωτών ΜΤ ισχύος άνω µιας ορισµένης εύλογης τιµής) στις οποίες
θα απευθύνει την ως άνω προειδοποίηση µέσω άµεσης επικοινωνίας µε
αυτούς (π.χ. µέσω αποστολής e-mail, τηλεφωνικής κλήσης) ενώ η
µεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών θα ενηµερώνεται σχετικά µε
µαζικό τρόπο, όπως ιδίως µέσω ∆ελτίων Τύπου του ∆ιαχειριστή του
∆ικτύου, ανακοινώσεων σε ΜΜΕ (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση κ.λπ.)
πανελλήνιας ή τοπικής εµβέλειας.

2. Οι Καταναλωτές ΜΤ για τους οποίους υφίσταται σε ισχύ Σύµβαση
∆ιακοπτόµενου Φορτίου υποχρεούνται να περιορίσουν την ενεργό ισχύ
τους µέχρι τη συµβολαιοποιηµένη µέγιστη τιµή της (Μέγιστη
Συµφωνηθείσα Ισχύς) µετά από σχετική προειδοποίηση που θα λάβουν
από το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου µετά από εντολή του ∆ιαχειριστή του
Συστήµατος, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο 9 του παρόντος
Εγχειριδίου.
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3. Οι Παραγωγοί, σε περίπτωση εφαρµογής του Άρθρου 78 του Κώδικα
∆ικτύου περί περιορισµού της ενεργού ισχύος εξόδου των σταθµών
παραγωγής που συνδέονται στο ∆ίκτυο µέχρι ενός άνω ορίου ή και
διακοπής της λειτουργίας τους, υποχρεούνται να υλοποιήσουν τη
σχετική εντολή που θα λάβουν από το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο 9 του παρόντος Εγχειριδίου,
εντός χρόνου που ο τελευταίος καθορίζει, περιορίζοντας την ισχύ εξόδου
του σταθµού τους σε τιµή µικρότερη ή ίση από το τιθέµενο άνω όριο ή
πραγµατοποιώντας άµεση αποσύνδεση µονάδων του σταθµού ή και
ολόκληρου του σταθµού τους από το ∆ίκτυο, µε ευθύνη τους.
4.

Οι Χρήστες οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες που εκδίδει ο
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, ιδίως αναφορικά µε θέµατα ασφάλειας (π.χ.
να µην προσεγγίζουν σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του ∆ικτύου έστω και
αν αυτά βρίσκονται στο έδαφος, σε περίπτωση διακοπής τροφοδότησης
να θεωρούν τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τους και το ∆ίκτυο
ως ευρισκόµενα υπό τάση δεδοµένου ότι η επανατροφοδότηση δύναται
να πραγµατοποιηθεί και πριν από την προγραµµατισµένη ώρα κ.λπ.). Ο
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά για την δηµοσιοποίηση των εν λόγω
οδηγιών µε όλους τους δυνατούς διαθέσιµους τρόπους, όπως ιδίως µέσω
∆ελτίων Τύπου, ανακοινώσεων σε ΜΜΕ (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση
κ.λπ.) πανελλήνιας ή τοπικής εµβέλειας κ.λπ.

Άρθρο 7
Ενηµέρωση των Χρηστών σε περίπτωση Καταστάσεων
Έκτακτης Ανάγκης

1. Σε περίπτωση Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης, ο ∆ιαχειριστής του
∆ικτύου δύναται να προβαίνει σε χειρισµούς πριν την ανακοίνωσή της.
Στις περιπτώσεις αυτές ενηµερώνει το συντοµότερο δυνατόν για το
πρόβληµα που οδήγησε στην έκτακτη ανάγκη, τις ενέργειες στις οποίες
προβαίνει για την αντιµετώπισή της, τις εκτιµώµενες επιπτώσεις στην
ηλεκτροδότηση των Χρηστών, στη διάρκεια αυτής και για την
προβλεπόµενη λήξη της, εκτός εάν πρόκειται για προσωρινή κατάσταση
που έχει αποκατασταθεί πλήρως.

2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να επιλέξει συγκριµένες κατηγορίες
Χρηστών (π.χ. Χρηστών ΜΤ ισχύος άνω µιας ορισµένης εύλογης τιµής)
στις οποίες θα απευθύνει απευθείας την ως άνω ενηµέρωση (π.χ. µέσω
αποστολής e-mail, τηλεφωνικής κλήσης) ενώ η µεγάλη πλειονότητα των
Χρηστών θα ενηµερώνεται σχετικά µε µαζικό τρόπο, όπως ιδίως µέσω
∆ελτίων Τύπου του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, ανακοινώσεων σε ΜΜΕ
(τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση κ.λπ.) πανελλήνιας ή τοπικής εµβέλειας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

Άρθρο 8
Μέθοδοι υλοποίησης Περικοπών Φορτίου

1. Σε περιπτώσεις Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, ο ∆ιαχειριστής του
∆ικτύου δύναται να προβαίνει σε περικοπές φορτίου.

2. Η περικοπή φορτίου δύναται να πραγµατοποιείται ως εξής:
(α) Με χειρισµούς εξοπλισµού των εγκαταστάσεων Χρηστών κατόπιν
εντολής του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου (άρθρο 9 του παρόντος).
(β) Με χειρισµούς στοιχείων του ∆ικτύου (άρθρο 10 του παρόντος).
(γ) Με χρήση των συστηµάτων µετάδοσης σηµάτων (άρθρο 11 του
παρόντος).
(δ) Αυτοµάτως µέσω ηλεκτρονόµων υποσυχνότητας ή/και υπότασης
(άρθρο 12 του παρόντος).
(ε) Στο ∆ίκτυο Μ∆Ν αυτοµάτως στην περίπτωση απώλειας παραγωγής,
όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κώδικα Μ∆Ν (άρθρο 13 του
παρόντος).
Στο συνηµµένο Πίνακα καταγράφονται συνοπτικά τα µέτρα περικοπής
φορτίου, που αναφέρονται αναλυτικά στα άρθρα 9, 10, 11, 12 και 13
του παρόντος και τα οποία λαµβάνονται κατά σειρά από το ∆ιαχειριστή
του ∆ικτύου για την αντιµετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.

3. Η Περικοπή Φορτίου µε µια ή περισσότερες από τις µεθόδους των
ανωτέρω παραγράφων 2.(α), 2.(β) και 2.(γ) πραγµατοποιείται από το
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για την αποφυγή επερχόµενων καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης (π.χ. προγραµµατισµένη περικοπή φορτίου από το
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, µετά από εντολή του ∆ιαχειριστή του
Συστήµατος ή σε συνεργασία µε τον ∆ιαχειριστή Μ∆Ν, µε χειρισµούς
στοιχείων του ∆ικτύου για την αποφυγή επισφαλών καταστάσεων
λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ ή ηλεκτρικού συστήµατος Μ∆Ν λόγω επικείµενης
µείωσης ισχύος παραγωγής ή αναµενόµενης αύξησης φορτίου πέραν της
διαθέσιµης ισχύος παραγωγής), των οποίων η εκδήλωση θα προκαλούσε
την αυτόµατη ενεργοποίηση των µεθόδων των ανωτέρω παραγράφων
2.(δ) και 2.(ε) που θα έχουν δυσµενέστερες επιπτώσεις στους Χρήστες,
από αυτές που θα τους επιφέρει η προβλεπόµενη από σχετικές συµβάσεις
(παράγραφοι 2.(α) και 2.(γ)) ή η προγραµµατισµένη, και εκ των
προτέρων ανακοινωµένη σύµφωνα µε το άρθρο 22 του παρόντος
(παράγραφος 2.(β)), περικοπή φορτίου.
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4. Η Περικοπή Φορτίου, των ανωτέρω παραγράφων 2.(δ) και 2.(ε),
ενεργοποιείται αυτοµάτως για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης (π.χ. αυτόµατη περικοπή φορτίου µέσω ενεργοποίησης
ηλεκτρονόµων υποσυχνότητας, εξαιτίας αιφνίδιας απώλειας σταθµού
παραγωγής, µέχρις ότου η εφεδρική παραγωγή δυνηθεί να αναλάβει το
φορτίο του απωλεσθέντος σταθµού), οι οποίες εκδηλώθηκαν αιφνιδίως.

Άρθρο 9
Περικοπή φορτίου µε χειρισµούς εξοπλισµού των
εγκαταστάσεων Χρηστών κατόπιν εντολής του ∆ιαχειριστή
του ∆ικτύου

1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, σε εφαρµογή της εκάστοτε ισχύουσας
νοµοθεσίας, διενεργεί ∆ηµοπρασίες για την παροχή Υπηρεσιών
∆ιακοπτόµενου Φορτίου (Υ∆Φ) από καταναλωτές που οι εγκαταστάσεις
τους είναι συνδεδεµένες στο ΕΣΜΗΕ ή στο ∆ίκτυο ΜΤ του Ε∆∆ΗΕ πλην
του δικτύου ΜΤ των Μ∆Ν.

2. Όσον αφορά στους καταναλωτές που οι εγκαταστάσεις τους είναι
συνδεδεµένες στο ∆ίκτυο ΜΤ του Ε∆∆ΗΕ, πλην του δικτύου ΜΤ των
Μ∆Ν, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος αποστέλλει στο ∆ιαχειριστή του
∆ικτύου συγκεντρωτική Εντολή Περιορισµού Ισχύος. Στη συνέχεια ο
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου εκδίδει Εντολές Περιορισµού Ισχύος στους
διακοπτόµενους καταναλωτές ΜΤ, σύµφωνα µε την εντολή του
∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Οι Καταναλωτές ΜΤ οφείλουν, εντός
προκαθορισµένης χρονικής διάρκειας (Χρόνος Προειδοποίησης) από τη
χρονική στιγµή που λαµβάνουν την Εντολή Περιορισµού Ισχύος από το
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, να µειώνουν την ενεργό ισχύ που απορροφούν
σύµφωνα µε τις εκάστοτε Εντολές Περιορισµού Ισχύος που εκδίδει ο
αρµόδιος ∆ιαχειριστής και να µην επαναφέρουν την ενεργό ισχύ σε
επίπεδο πάνω από την Εντολή Περιορισµού µέχρις ότου λάβουν σχετική
εντολή από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή ή λήξει η διάρκεια που καθορίζεται
στην Εντολή Περιορισµού Ισχύος, η οποία δεν µπορεί να ξεπεράσει
προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα ανά Εντολή Περιορισµού Ισχύος
(Μέγιστη ∆ιάρκεια Εντολής) και ανά έτος (Μέγιστη Συνολική ∆ιάρκεια
ανά έτος).

3. Οι Εντολές Περιορισµού Ισχύος είναι δυνατό να εκδίδονται µε έναν από
τους παρακάτω τρόπους όσον αφορά στους καταναλωτές ΜΤ, σύµφωνα
µε την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση:
(α) Με αποστολή µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) από
προκαθορισµένη ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ιαχειριστή του
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∆ικτύου
προς
προκαθορισµένη
διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου του ∆ιακοπτόµενου Καταναλωτή ΜΤ. Ο ∆ιαχειριστής
του ∆ικτύου αποστέλλει τα e-mail µε αίτηση αποδεικτικού
παράδοσης. Θα λογίζεται ότι ο Καταναλωτής έλαβε γνώση της
Εντολής Περιορισµού Ισχύος κατά το χρόνο που αναγράφεται στο
αποδεικτικό παράδοσης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
(β)

Με τηλεφωνική κλήση, η οποία θα καταγράφεται, σε
προκαθορισµένο αριθµό που διατίθεται από τον ∆ιακοπτόµενο
Καταναλωτή ΜΤ σε 24ωρη βάση αποκλειστικά για την έκδοση
Εντολών Περιορισµού Ισχύος από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου.

(γ)

Με αποστολή τηλεοµοιοτυπίας (fax) σε προκαθορισµένο αριθµό που
διατίθεται από τον ∆ιακοπτόµενο Καταναλωτή ΜΤ σε 24ωρη βάση
για την έκδοση Εντολών Περιορισµού Ισχύος από τον ∆ιαχειριστή
του ∆ικτύου. Θα λογίζεται ότι ο Καταναλωτής έλαβε γνώση της
Εντολής Περιορισµού Ισχύος κατά το χρόνο που αναγράφεται στο
αποδεικτικό µετάδοσης του τηλεοµοιότυπου.

(δ)

Με κάθε άλλο τρόπο στον οποίο συναινεί ο ∆ιαχειριστής του
∆ικτύου.

4. Οι καταναλωτές ΜΤ που είναι αποδέκτες εντολών Υ∆Φ υποχρεούνται να
τις εκτελούν κατά τον χρόνο που ορίζεται σε αυτές και να ενηµερώνουν
το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, καθώς και το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος,
εντός δύο (2) ηµερών από τη λήξη της εντολής περιορισµού ισχύος
αποστέλλοντας αναφορά σχετικά µε την εκτέλεση κάθε Εντολής
Περιορισµού Ισχύος (συµµόρφωσή τους προς την εντολή, ολοκλήρωση
σχετικών ενεργειών τους, εκτιµώµενη ποσότητα φορτίου που
περικόπηκε κ.λπ.).

5. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου υποχρεούται να παρέχει σε µηνιαία βάση στο
∆ιαχειριστή του Συστήµατος, το αργότερο τις πρώτες δεκαπέντε (15)
ηµερολογιακές ηµέρες κάθε µήνα, τις καταναλώσεις (ανά 15 λεπτά) των
καταναλωτών ΜΤ που έχουν συνάψει Σύµβαση ∆ιακοπτόµενου Φορτίου
και τα στοιχεία των Εντολών Περιορισµού Ισχύος που έχουν
ενδεχοµένως εκδοθεί από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για τον
προηγούµενο µήνα.

6. Σύµφωνα µε το άρθρο 78 του Κώδικα ∆ικτύου, ο ∆ιαχειριστής του
∆ικτύου δύναται να επιβάλλει περιορισµούς στην ενεργό ισχύ εξόδου
των σταθµών παραγωγής που συνδέονται στο ∆ίκτυο ή και διακοπή της
λειτουργίας τους. Στους πιθανούς λόγους επιβολής των ανωτέρω
περιορισµών συµπεριλαµβάνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
α)

Όταν αυτό επιβάλλεται κατ’ εντολή του ∆ιαχειριστή του
Συστήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ∆Σ, ή του ∆ιαχειριστή
Μ∆Ν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Μ∆Ν, προκειµένου για
σταθµούς που συνδέονται στο ∆ίκτυο Μ∆Ν.
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β)

Σε έκτακτες συνθήκες, όπως ορίζεται στην παράγραφο (3) του
άρθρου 45 του Κώδικα ∆ικτύου, και ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις
οποίες προκαλούνται ή ενδέχεται να προκληθούν:
(αα) Κίνδυνος για την ασφάλεια προσώπων.
(ββ) Κίνδυνος για την ευστάθεια του Συστήµατος ή του ∆ικτύου.
(γγ) Κίνδυνος για το ∆ίκτυο ή για ορισµένη εγκατάσταση ή συσκευή
Χρήστη,
(δδ) Υπερφόρτιση στοιχείων του ∆ικτύου.
(εε) Σηµαντικές αποκλίσεις της τάσης του ∆ικτύου πέραν των ορίων
που καθορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος.
Στις περιπτώσεις αυτές ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά για την
ελαχιστοποίηση των επιβαλλόµενων περιορισµών της ενεργού
ισχύος εξόδου των σταθµών παραγωγής του ∆ικτύου.

Ο Παραγωγός υλοποιεί την εντολή του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, εντός
χρόνου που ο τελευταίος καθορίζει, περιορίζοντας την ενεργό ισχύ
εξόδου του σταθµού του σε τιµή µικρότερη ή ίση από το τιθέµενο άνω
όριο. Εάν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό (π.χ. λόγω παραβίασης της
ισχύος τεχνικού ελαχίστου των µονάδων παραγωγής του σταθµού),
καθώς και σε περιπτώσεις σταθµών οι οποίοι δεν διαθέτουν δυνατότητα
ελέγχου της ισχύος εξόδου τους, πραγµατοποιείται άµεση αποσύνδεση
µονάδων του σταθµού ή και ολόκληρου του σταθµού από το ∆ίκτυο, µε
ευθύνη του Παραγωγού. Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις εντολές του
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, αυτός µεριµνά για την άµεση ενηµέρωση του
Παραγωγού και δύναται να λάβει κάθε ενδεδειγµένο µέτρο, όπως
επιβολή µόνιµου περιορισµού της ισχύος εξόδου του σταθµού ή και
απενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθµού, κατά το άρθρο 54 του
Κώδικα ∆ικτύου. Ο Παραγωγός δεν δικαιούται οιαδήποτε αποζηµίωση
(όπως για θετικές ή/και αποθετικές ζηµίες) από τον ∆ιαχειριστή του
∆ικτύου για απώλειες παραγωγής λόγω εφαρµογής εντολών περιορισµού
της ενεργού ισχύος εξόδου ή διακοπής της λειτουργίας του σταθµού του,
βάσει της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 10
Περικοπή φορτίου µε χειρισµούς στοιχείων του ∆ικτύου

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να προβαίνει σε Περικοπή φορτίου
µέσω χειρισµών (τηλεχειρισµών ή επιτόπιων χειρισµών) απόζευξης σε
στοιχεία ζεύξης του ∆ικτύου είτε κατόπιν εντολής από το ∆ιαχειριστή του
Συστήµατος, προκειµένου για κρίσιµες καταστάσεις του Συστήµατος, είτε
σε συνεργασία µε το ∆ιαχειριστή Μ∆Ν, προκειµένου για κρίσιµες
καταστάσεις του ∆ικτύου Μ∆Ν, είτε µε πρωτοβουλία του προκειµένου να
αντιµετωπιστούν κρίσιµες καταστάσεις του ∆ικτύου.

2. Στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος Εγχειριδίου παρέχονται λεπτοµέρειες για
τις αρχές και τα κριτήρια κατάρτισης των προγραµµάτων περικοπής
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φορτίου µε χειρισµούς στοιχείων του ∆ικτύου και στο Κεφάλαιο 4
παρέχονται λεπτοµέρειες για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία
υλοποίησης προγραµµάτων περικοπής φορτίου κατόπιν εντολής από τον
∆ιαχειριστή του Συστήµατος, σε συνεργασία µε τον ∆ιαχειριστή Μ∆Ν και
µε πρωτοβουλία του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου.

3. Το πρόγραµµα περικοπής φορτίου υλοποιείται µε απόζευξη γραµµών ΜΤ
(ολοκλήρων ή τµηµάτων αυτών), µέσω χειρισµού στοιχείων ζεύξης ΜΤ
του ∆ικτύου, και καταρτίζεται κατά τρόπον ώστε, κατά κανόνα, να µην
περιλαµβάνει γραµµές ΜΤ του ∆ικτύου οι οποίες έχουν ενταχθεί στο
πρόγραµµα αυτόµατης περικοπής φορτίου µέσω υποσυχνότητας ή/και
υπότασης (άρθρο 12 του παρόντος). Στις περιπτώσεις όπου το ανωτέρω
δεν είναι εφικτό θα επιδιώκεται, στο µέτρο του δυνατού, ο βέλτιστος
επιµερισµός του περικοπτόµενου φορτίου µεταξύ των γραµµών που είναι
ενταγµένες σε πρόγραµµα αυτόµατης περικοπής φορτίου λόγω
υποσυχνότητας ή και υπότασης και των λοιπών γραµµών για τη
διασφάλιση της ευστάθειας του ΕΣΜΗΕ ή των ηλεκτρικών συστηµάτων
των Μ∆Ν.
4. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, σε περίπτωση κατά την οποία ελλοχεύει
κίνδυνος άµεσης υλοποίησης περικοπής φορτίου για την αντιµετώπιση
των κρίσιµων καταστάσεων της ανωτέρω παραγράφου 1, δύναται να
προβαίνει µε πρωτοβουλία του, και πριν από την υλοποίηση
προγράµµατος περικοπής φορτίου, σε προληπτικό περιορισµό του
φορτίου, όπως ιδίως:
(α) Μέσω του περιορισµού, στο βαθµό του δυνατού, της ενέργειας που
καταναλώνεται από τις υπηρεσίες του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου
(αυτοπεριορισµός κατανάλωσης).
(β) Μέσω της µείωσης της τάσης του δικτύου ΜΤ (π.χ. κατά 3% της τιµής
της τάσης που λειτουργεί το ∆ίκτυο, µέσω χειρισµού επί του
συστήµατος αλλαγής της τάσης υπό φορτίο των Μ/Σ ΥΤ/ΜΤ). Η εν
λόγω µείωση της τάσης δύναται να εφαρµόζεται σε επιλεγµένα
τµήµατα του δικτύου ΜΤ, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η
διατήρηση της ονοµαστικής τιµής της τάσης εντός των ορίων του
άρθρου 2 του παρόντος.
(γ) Μέσω αποστολής ανακοίνωσης προς τους καταναλωτές ή/και
προειδοποίησης σε επιλεγµένους καταναλωτές προκειµένου να
προβούν, στο βαθµό του δυνατού, σε εκούσιο περιορισµό της
ενεργού ισχύος τους, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο
1 του άρθρου 6 του παρόντος. Στους εν λόγω καταναλωτές δύνανται
να συµπεριλαµβάνονται και Κρατικές Υπηρεσίες, ΟΤΑ και λοιποί
φορείς εποπτευόµενοι από το Κράτος (π.χ. Υπουργεία, Περιφέρειες
του κράτους, σχολικά κτίρια κ.λπ.), οι οποίοι θα προβαίνουν στον
εθελούσιο περιορισµό της ενεργού ισχύος τους µε όλους τους
διαθέσιµους τρόπους, όπως π.χ. µέσω µεταβολής των ρυθµίσεων ή
απενεργοποίησης του συστήµατος κλιµατισµού, απενεργοποίησης
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περιττού ηλεκτρικού εξοπλισµού και φωτισµού, και σε πλέον
επικίνδυνες καταστάσεις, µέσω της προσαρµογής του ωραρίου
εργασίας ή διακοπής λειτουργίας των µη κρίσιµων Υπηρεσιών τους
για το επίµαχο χρονικό διάστηµα. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µέσω
της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας δύναται να ζητήσει από το
Υπουργείο Ενέργειας να µεριµνήσει για την κατάρτιση προγράµµατος
σχετικά µε τον ανωτέρω εθελούσιο περιορισµό καταναλώσεων από
Κρατικές Υπηρεσίες, ΟΤΑ και λοιπούς εποπτευόµενους από το Κράτος
φορείς καθώς και για τη γνωστοποίηση του φορτίου που δύναται να
περικοπεί στο ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου προκειµένου να µεριµνήσει
µέσω σχετικής ανακοίνωσης για την ενεργοποίησή του.
(δ) Με περιορισµό του φορτίου των Χρηστών, µέσω µετάδοσης σηµάτων
στο µετρητή ηλεκτρικής ενέργειας της παροχής τους, σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στο Άρθρο 11 του παρόντος Εγχειριδίου.
Τα ανωτέρω µέτρα (β) έως και (δ) προκαλούν µικρότερη όχληση στους
Χρήστες του ∆ικτύου έναντι της πλήρους διακοπής της τροφοδότησής
τους στο πλαίσιο προγράµµατος περικοπής φορτίου. Ωστόσο εάν για τη
διασφάλιση της ευστάθειας του ΕΣΜΗΕ ή ηλεκτρικού συστήµατος Μ∆Ν ο
∆ιαχειριστής του Συστήµατος ή ο ∆ιαχειριστής Μ∆Ν αντιστοίχως
απαιτήσει από το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου να προβεί σε περαιτέρω
µείωση του φορτίου, ο τελευταίος υποχρεούται να προβεί στη λήψη
επιπρόσθετων µέτρων (όπως π.χ. στην πλήρη διακοπή της
τροφοδότησης της παροχής Χρηστών, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του
παρόντος, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, ή στην εφαρµογή προγράµµατος
περικοπής φορτίου µέσω απόζευξης γραµµών ΜΤ, σύµφωνα µε τις § 1,
2 και 3 του παρόντος άρθρου) προκειµένου να ανταποκριθεί στην εντολή
του ως άνω αρµόδιου ∆ιαχειριστή.

5. Ο ∆ιαχειριστής Μ∆Ν δύναται να προβεί σε αποσύνδεση εγκαταστάσεων
ή εξοπλισµού ορισµένου Χρήστη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη
σύµβαση σύνδεσής του, εφόσον τούτο κρίνεται απολύτως αναγκαίο για
την αντιµετώπιση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, καθώς και σε
περίπτωση δοκιµής αποκατάστασης του Συστήµατος Μ∆Ν. Η διακοπή
λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή εξοπλισµού ενός Χρήστη επιτρέπεται
ιδίως σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εφόσον η συνέχιση
της λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων ή εξοπλισµού ενδέχεται να
διακυβεύσει την ασφάλεια των εργαζόµενων στο ∆ίκτυο Μ∆Ν ή στις
εγκαταστάσεις του Χρήστη, να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των
εγκαταστάσεων ή του εξοπλισµού του Χρήστη, για λόγους ασφαλούς και
αξιόπιστης λειτουργίας του Συστήµατος Μ∆Ν ή διασφάλισης της
τροφοδότησης Χρηστών που έχουν προτεραιότητα.
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Άρθρο 11
Περικοπή φορτίου µε χρήση συστηµάτων µετάδοσης σηµάτων

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Κώδικα ∆ικτύου, το ∆ίκτυο δύναται να
χρησιµοποιείται για τη µετάδοση σηµάτων µε σκοπό τη διακίνηση
εντολών σε εξοπλισµό του ∆ικτύου. Στις εντολές αυτές δύναται να
περιλαµβάνονται εντολές που αποστέλλονται σε µετρητές ηλεκτρικής
ενέργειας για περιορισµό ή πλήρη περικοπή του φορτίου των Χρηστών
του ∆ικτύου. Οι εν λόγω εντολές περιορισµού ή περικοπής δεν θα πρέπει
σε καµία περίπτωση να επιφέρουν διάκριση µεταξύ Χρηστών ή
κατηγοριών Χρηστών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή των
αναφεροµένων αποτελεί η εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση
τηλεµετρούµενων µετρητών («έξυπνων µετρητών») στο σύνολο των
Χρηστών του ∆ικτύου και των απαραίτητων υποδοµών διαχείρισής τους
από το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου.

2. Για την αποτελεσµατική υλοποίηση περικοπής φορτίου µέσω του
περιορισµού ή της πλήρους περικοπής του φορτίου Χρηστών του
∆ικτύου, µε χρήση συστήµατος µετάδοσης σηµάτων στο µετρητή
ηλεκτρικής ενέργειας της παροχής τους, είναι απαραίτητο:
(α) Οι τεχνικές προδιαγραφές των µετρητών ηλεκτρικής ενέργειας των
Χρηστών να διαθέτουν τη δυνατότητα περιορισµού της ισχύος που
απορροφάται από τους Χρήστες µέχρις ενός ανώτατου ορίου ή
περικοπής του συνόλου της ισχύος των Χρηστών και επιπλέον οι
υπόψη µετρητές να έχουν εκ των προτέρων προγραµµατιστεί ώστε
να είναι δυνατή η άµεση αποµακρυσµένη ενεργοποίηση του
περιορισµού ή της περικοπής φορτίου µέσω αντίστοιχης εντολής από
το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου.
(β) Να έχουν προβλεφθεί ειδικοί όροι στη σύµβαση σύνδεσης των
Χρηστών στο ∆ίκτυο, που να αφορούν στις προϋποθέσεις βάσει της
οποίας ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να ενεργοποιεί τη
δυνατότητα υλοποίησης της διαχείρισης του φορτίου των Χρηστών,
µέσω της µετάδοσης σηµάτων στον µετρητή ηλεκτρικής ενέργειας
της παροχής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.

Άρθρο 12
Αυτόµατη περικοπή φορτίου µέσω ηλεκτρονόµων
υποσυχνότητας ή/και υπότασης

1. Σύστηµα αυτόµατης περικοπής φορτίου µέσω ηλεκτρονόµων
υποσυχνότητας ή/και υπότασης είναι εγκατεστηµένο τόσο στο Ε∆∆ΗΕ
που συνδέεται στο ΕΣΜΗΕ όσο και στο Ε∆∆ΗΕ των Μ∆Ν.
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2. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κ∆Σ (άρθρο 90), ο ∆ιαχειριστής του
Συστήµατος δύναται να ορίζει, ανά σηµείο σύνδεσης του Ε∆∆ΗΕ στο
ΕΣΜΗΕ, τα όρια συχνότητας ή/και τάσης στα οποία επέρχεται αυτόµατη
περικοπή φορτίου, το ποσοστό της αυτόµατης περικοπής φορτίου, καθώς
και τα όρια συχνότητας ή/και τάσης στα οποία γίνεται
επανατροφοδότηση των φορτίων, τα οποία και γνωστοποιεί στο
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου υποχρεούται να
λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την τήρηση των παραπάνω ορίων και
ποσοστών κατά την αυτόµατη περικοπή και επανατροφοδότηση φορτίου
στο Ε∆∆ΗΕ. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να δώσει εντολή
στο ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου να αποτρέψει την αυτόµατη
επανατροφοδότηση του φορτίου, µε οποιαδήποτε ενέργεια, χειροκίνητη
ή αυτόµατη. Επανατροφοδότηση του φορτίου του Ε∆∆ΗΕ γίνεται στην
περίπτωση αυτή µε νέα εντολή του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος προς το
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου.
3. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Μ∆Ν (άρθρο 138), ο
∆ιαχειριστής Μ∆Ν δύναται να ορίζει ανά σηµείο στο ∆ίκτυο Μ∆Ν τα όρια
συχνότητας ή/και τάσης στα οποία επέρχεται αυτόµατη Περικοπή
Φορτίου, καθώς και τα όρια συχνότητας ή/και τάσης στα οποία γίνεται
επανατροφοδότηση των φορτίων. Ο ∆ιαχειριστής Μ∆Ν υποχρεούται να
λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την τήρηση των παραπάνω ορίων κατά
την αυτόµατη Περικοπή και επανατροφοδότηση Φορτίου στο ∆ίκτυο.
4. Το σύστηµα αυτόµατης περικοπής φορτίων λόγω συνθηκών
υποσυχνότητας ή/και υπότασης για την αντιµετώπιση εκτάκτων
περιστατικών είναι, κατά κανόνα, εγκατεστηµένο σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ. Η
αυτόµατη περικοπή φορτίου από υποσυχνότητα ή/και υπόταση
διενεργείται µέσω του αυτόµατου ανοίγµατος των διακοπτών ισχύος των
αναχωρήσεων επιλεγµένων γραµµών ΜΤ των Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ, οι οποίοι
ελέγχονται από κατάλληλους ηλεκτρονόµους. Οι εν λόγω ηλεκτρονόµοι
υποσυχνότητας ή/και υπότασης ενεργοποιούνται και προκαλούν το
άνοιγµα των διακοπτών ισχύος των γραµµών ΜΤ που επιτηρούν,
αποκόπτοντας το φορτίο τους, όταν η συχνότητα ή/και η τάση βρεθεί
κάτω από ορισµένα όρια. Η επιλογή των γραµµών ΜΤ που τίθενται εκτός
από υποσυχνότητα ή/και υπόταση καθορίζονται στο ∆ιασυνδεδεµένο
∆ίκτυο µε συνεργασία του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και του
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και στα Μ∆Ν µε συνεργασία του ∆ιαχειριστή
Μ∆Ν µε το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου.
5. Με την επιφύλαξη των αναφερόµενων στην παράγραφο 3 του άρθρου
10 του παρόντος Εγχειριδίου, το σύστηµα της αυτόµατης περικοπής
φορτίων λόγω υποσυχνότητας ή/και υπότασης εγκαθίσταται, στο µέτρο
του δυνατού, σε γραµµές ΜΤ που τροφοδοτούν Χρήστες χαµηλής
προτεραιότητας, ως προς την ένταξή τους σε πρόγραµµα περικοπής
φορτίου κατά το άρθρο 14 του παρόντος.

6. Το σύστηµα της αυτόµατης περικοπής φορτίων λόγω υποσυχνότητας
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ή/και υπότασης θα επιδιώκεται, εφόσον και οι απαιτήσεις του ∆ιαχειριστή
του Συστήµατος ή του ∆ιαχειριστή Μ∆Ν το επιτρέπουν, να µην
περιλαµβάνει γραµµές ΜΤ που τροφοδοτούν εγκαταστάσεις Χρηστών οι
οποίοι δεν υπόκεινται σε Περικοπή Φορτίου, κατά την έννοια του άρθρου
15 του παρόντος.

Άρθρο 13
Αυτόµατη περικοπή φορτίου στο ∆ίκτυο Μ∆Ν στην περίπτωση
απώλειας παραγωγής

1. Σε περίπτωση απώλειας παραγωγής στο ∆ίκτυο Μ∆Ν, σύµφωνα µε το
Άρθρο 136 του Κώδικα Μ∆Ν, πέραν της αυτόµατης περικοπής φορτίου
µέσω ηλεκτρονόµων υποσυχνότητας ή/και υπότασης, κατά το άρθρο 12
του παρόντος Εγχειριδίου, ο ∆ιαχειριστής Μ∆Ν, κατόπιν συναίνεσης
Πελάτη που συνδέεται στο ∆ίκτυο Μ∆Ν, δύναται να ορίζει για τις
εγκαταστάσεις του Πελάτη, τα όρια συχνότητας ή/και τάσης στα οποία
επέρχεται αυτόµατη Περικοπή Φορτίου, τα φορτία του Πελάτη που
υπόκεινται στην αυτόµατη Περικοπή Φορτίου, καθώς και τα όρια
συχνότητας ή/και τάσης στα οποία γίνεται επανατροφοδότηση των
φορτίων αυτών.

2. Κάθε σχετικό ζήτηµα για την αυτόµατη Περικοπή Φορτίου Πελάτη
καθορίζεται στη σχετική σύµβαση για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων
του Πελάτη στο ∆ίκτυο Μ∆Ν, βάσει του Κώδικα ∆ικτύου. Ο Πελάτης
υποχρεούται να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την τήρηση των
παραπάνω ορίων και ποσοστών κατά την αυτόµατη Περικοπή και
επανατροφοδότηση Φορτίου στις εγκαταστάσεις του.

3. Ο ∆ιαχειριστής Μ∆Ν δύναται να δώσει εντολή στον Πελάτη να αποτρέψει
την αυτόµατη επανατροφοδότηση του φορτίου, µε οποιαδήποτε
ενέργεια, χειροκίνητη ή αυτόµατη. Επανατροφοδότηση του φορτίου του
Πελάτη γίνεται στην περίπτωση αυτή µε νέα εντολή του ∆ιαχειριστή
Μ∆Ν.

4. Οι εν λόγω Πελάτες δεν εντάσσονται, κατά κανόνα, σε πρόγραµµα
περικοπής φορτίου µε χειρισµούς στοιχείων του ∆ικτύου.
Στις
περιπτώσεις όπου το ανωτέρω δεν είναι εφικτό θα επιδιώκεται, στο µέτρο
του δυνατού, ο βέλτιστος επιµερισµός του περικοπτόµενου φορτίου
µεταξύ των γραµµών που τροφοδοτούν τους εν λόγω πελάτες και των
λοιπών γραµµών για τη διασφάλιση της ευστάθειας των ηλεκτρικών
συστηµάτων των Μ∆Ν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΡΧΕΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ

Άρθρο 14
Προτεραιότητα εφαρµογής περικοπών φορτίου
1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δεν συµπεριλαµβάνει στα προγράµµατα
περικοπής φορτίου µε χειρισµούς στοιχείων του ∆ικτύου (άρθρο 10 του
παρόντος):

2.

(α)

Τις αποκλειστικές γραµµές ΜΤ σύνδεσης Παραγωγών.

(β)

Τις γραµµές ΜΤ στις οποίες συνδέονται Χρήστες που δεν υπόκεινται
σε περικοπή φορτίου, κατά την έννοια του άρθρου 15 του παρόντος
εφόσον οι απαιτήσεις του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ή του
∆ιαχειριστή Μ∆Ν το επιτρέπουν.

(γ)

Τους Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ ή τις γραµµές ΜΤ, στις οποίες συνδέονται
παραγωγοί και καταναλωτές (µικτές γραµµές ΜΤ) ή στις
αποκλειστικές γραµµές Αυτοπαραγωγών, για τις οποίες ο
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου διαθέτει την τεχνική δυνατότητα (µέσω
κατάλληλου µόνιµα εγκατεστηµένου µετρητικού εξοπλισµού) να
γνωρίζει ότι η εγχυόµενη ενέργεια από τους σταθµούς των
παραγωγών υπερβαίνει την απορροφούµενη ενέργεια των
καταναλωτών κατά τη χρονική περίοδο της περικοπής φορτίου.

(δ)

Το σύνολο των γραµµών ΜΤ και των πελατών στα Μ∆Ν, που έχουν
αντίστοιχα ενταχθεί στο σύστηµα αυτόµατης περικοπής φορτίου
µέσω ηλεκτρονόµων υποσυχνότητας ή/και υπότασης των άρθρων
12 και 13 του παρόντος ή ποσοστό του συνόλου των υπόψη
γραµµών και πελατών ώστε να ικανοποιούνται τα αναφερόµενα
στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 και στην παράγραφο 4 του
άρθρου 13 του παρόντος.

Όσον αφορά στο ∆ίκτυο που συνδέεται στο ΕΣΜΗΕ, κατά την χρονική
περίοδο του έτους κατά την οποία είναι ενεργές οι αρδευτικές
καταναλώσεις, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου προβαίνει, κατόπιν εντολής
του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 19 του παρόντος, στην κατά προτεραιότητα περικοπή αµιγώς
αρδευτικών φορτίων, εφόσον υπάρχουν. Στη συνέχεια εφόσον λάβει
εντολή από το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος να προβεί σε περαιτέρω
περικοπή φορτίου, προβαίνει σε περικοπές φορτίων σύµφωνα µε την
ακόλουθη ιεράρχηση γραµµών ΜΤ:
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Α1

Γραµµές µε σχεδόν αµιγώς αρδευτικά φορτία ή µε οικιακά και
λοιπά φορτία έως 5% µε δυνατότητα τηλεχειρισµού

Α2

Γραµµές µε σχεδόν αµιγώς αρδευτικά φορτία ή µε οικιακά και
λοιπά φορτία έως 5% χωρίς δυνατότητα τηλεχειρισµού

Β1

Γραµµές µε αρδευτικά φορτία και µε οικιακά και λοιπά φορτία από
5% έως 25% µε δυνατότητα τηλεχειρισµού

Β2

Γραµµές µε αρδευτικά φορτία και µε οικιακά και λοιπά φορτία από
5% έως 25% χωρίς δυνατότητα τηλεχειρισµού

Γ1

Γραµµές µε αρδευτικά φορτία και µε οικιακά και λοιπά φορτία από
25% έως 50°/ο µε δυνατότητα τηλεχειρισµού

Γ2

Γραµµές µε αρδευτικά φορτία και µε οικιακά και λοιπά φορτία από
25°/ο έως 50% χωρίς δυνατότητα τηλεχειρισµού

∆1

Γραµµές µε ηµιαστικά φορτία µε δυνατότητα τηλεχειρισµού

∆2

Γραµµές µε ηµιαστικά φορτία χωρίς δυνατότητα τηλεχειρισµού

Ε1

Γραµµές µε αστικά φορτία µε δυνατότητα τηλεχειρισµού

Ε2

Γραµµές µε αστικά φορτία χωρίς δυνατότητα τηλεχειρισµού

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου περικόπτει φορτίο ιεραρχικά, από την
κατηγορία γραµµών Α1 (Χρήστες χαµηλής προτεραιότητας) προς την
κατηγορία γραµµών Ε2 (Χρήστες υψηλής προτεραιότητας).

3.

Όσον αφορά στο ∆ίκτυο που συνδέεται στο ΕΣΜΗΕ, κατά την χρονική
περίοδο του έτους κατά την οποία δεν είναι ενεργές οι αρδευτικές
καταναλώσεις, εφόσον ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου λάβει εντολή από το
∆ιαχειριστή του Συστήµατος να προβεί σε περικοπή φορτίου, προβαίνει
σε περικοπές φορτίων σύµφωνα µε την ακόλουθη ιεράρχηση γραµµών
ΜΤ:
ΥΠ1 Γραµµές µε υπεραστικά φορτία µε δυνατότητα τηλεχειρισµού
ΥΠ2 Γραµµές µε υπεραστικά φορτία χωρίς δυνατότητα τηλεχειρισµού
ΗΜ1 Γραµµές µε ηµιαστικά φορτία µε δυνατότητα τηλεχειρισµού
ΗΜ2 Γραµµές µε ηµιαστικά φορτία χωρίς δυνατότητα τηλεχειρισµού
ΑΣ1 Γραµµές µε αστικά φορτία µε δυνατότητα τηλεχειρισµού
ΑΣ2 Γραµµές µε αστικά φορτία χωρίς δυνατότητα τηλεχειρισµού
Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου περικόπτει φορτίο ιεραρχικά, από την
κατηγορία γραµµών ΥΠ1 (Χρήστες χαµηλής προτεραιότητας) προς την
κατηγορία γραµµών ΑΣ2 (Χρήστες υψηλής προτεραιότητας).

4.

Όσον αφορά στο ∆ίκτυο στα Μ∆Ν ισχύουν τα αναφερόµενα στις
παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου για τις κατηγορίες
γραµµών ΜΤ κατά την κατάρτιση, σε συνεργασία του ∆ιαχειριστή του
∆ικτύου µε το ∆ιαχειριστή Μ∆Ν, προγράµµατος περικοπής φορτίου στα
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µεγάλου µεγέθους ηλεκτρικά συστήµατα, όπως αυτά ορίζονται στο
άρθρο 54 του Κώδικα Μ∆Ν. Για τα λοιπά Μ∆Ν λόγω της µικρής σχετικά
έκτασής τους και της φύσης των φορτίων τους δεν υφίσταται
δυνατότητα κατηγοριοποίησης των γραµµών ΜΤ και ιεράρχησης των
περικοπών φορτίου, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Ειδικότερα στις εν λόγω
περιπτώσεις ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου σε συνεργασία µε το
∆ιαχειριστή Μ∆Ν µεριµνούν για τα εξής:
(α) Για τη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση της εκάστοτε διαθέσιµης ισχύος
των Σταθµών Παραγωγής του ηλεκτρικού συστήµατος Μ∆Ν µέσω
του προσδιορισµού των τροφοδοτούµενων φορτίων και των
αντίστοιχων χειρισµών επί του ∆ικτύου.
(β) Για την ύπαρξη επαρκούς πλήθους στοιχείων ζεύξης κατά µήκος
των γραµµών ΜΤ, ιδίως αυτών µε αξιόλογα φορτία, για τη
διευκόλυνση της ανάληψης φορτίων από τους Σταθµούς
Παραγωγής και την µεγαλύτερη ευχέρεια επιλογών κατά τις
περικοπές και επαναφορές των φορτίων.
5.

Κατά την υλοποίηση του προγράµµατος περικοπής φορτίου ο
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά, στο µέτρο του δυνατού, για τη
µείωση της όχλησης των Χρηστών του ∆ικτύου και για την ταχύτερη
δυνατή υλοποίηση των χειρισµών απόζευξης των προς περικοπή
φορτίων. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την περικοπή φορτίου γραµµών ΜΤ
της ίδιας κατηγορίας (π.χ. Α1 ή ΗΜ1) των ανωτέρω παραγράφων 2 και
3, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, για τους Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ ή τις γραµµές ΜΤ
για τις οποίες διατίθενται µεν στοιχεία µετρήσεων ωστόσο δεν
πληρούνται η συνθήκη (γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
µεριµνά για την κατά προτεραιότητα περικοπή των γραµµών ΜΤ που
δεν έχουν µεγάλη τοπική παραγωγή ενέργειας κατά τη χρονική περίοδο
της περικοπής σε σχέση µε το φορτίο που εξυπηρετούν.

6.

Στο βαθµό που αναπτύσσονται στο ∆ίκτυο υποδοµές που επιτρέπουν
τον υπολογισµό της παραγόµενης ισχύος από µονάδες ∆ιεσπαρµένης
Παραγωγής και της αποµαστευόµενης ισχύος από τους Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ, η
µεθοδολογία της ανωτέρω παραγράφου 5 δύναται να αναθεωρηθεί
ενσωµατώνοντας ποσοτικά κριτήρια σχετικά µε την όχληση τελικών
καταναλωτών που προκαλείται από την περικοπή κάθε γραµµής ΜΤ σε
σχέση µε την προσδοκώµενη µείωση του φορτίου του ΕΣΜΗΕ ή του
µεγάλου µεγέθους ηλεκτρικού συστήµατος Μ∆Ν.

7.

Η ιεράρχηση των γραµµών ΜΤ, κατά την υλοποίηση περικοπής
φορτίου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 στοχεύει στον
περιορισµό
των
επιπτώσεων
της
περικοπής
φορτίου
στις
δραστηριότητες του κράτους, των πολιτών και του κοινωνικού συνόλου
ευρύτερα, δεδοµένου ότι οι ζωτικές υποδοµές εµφανίζονται µε
αυξανόµενη συχνότητα στις ηµιαστικές και ιδίως στις αστικές περιοχές.
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Άρθρο 15
Καταναλωτές που δεν υπόκεινται σε περικοπή φορτίου
1.

Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται οι κατηγορίες Χρηστών του
∆ιασυνδεδεµένου ∆ικτύου οι οποίες, κατά κανόνα, δεν υπόκεινται σε
περικοπή φορτίου σύµφωνα µε το άρθρο 49 (παρ. 8.(β)) του Κώδικα
∆ικτύου. Κριτήριο για την επιλογή των εν λόγω κατηγοριών Χρηστών
αποτελεί η επίπτωση της περικοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
στους υπόψη Χρήστες στη διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών του
Κράτους και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. Γραµµές ΜΤ που
τροφοδοτούν τους Χρήστες του παρακάτω πίνακα δεν θα εντάσσονται
σε πρόγραµµα περικοπής φορτίου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου
3 του παρόντος άρθρου.
Φορείς
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Κεντρικής Κυβέρνησης

•
•
•

•

•
•
Φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

Νοσηλευτικά
Ιδρύµατα
και Υποδοµές Υγείας

•

•
•
•

Εκπαιδευτικές Μονάδες

1

Προεδρία της ∆ηµοκρατίας
Βουλή των Ελλήνων
Γραφεία Προέδρου & Αντιπροέδρου
Κυβέρνησης και έδρες - γραφεία
Υπουργείων και Φορέων της Κεντρικής
Κυβέρνησης (Γενικές Γραµµατείες κ.λπ.)
Κτιριακές εγκαταστάσεις που στεγάζουν
κέντρα και υποδοµές µηχανογραφικής
υποστήριξης Υπουργείων και Φορέων της
Κεντρικής Κυβέρνησης
∆ικαστικές αρχές, έως και επιπέδου
Πρωτοδικείου
Σωφρονιστικά καταστήµατα (µετά τη
δύση του ηλίου)
Έδρες
Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων,
Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων
(µόνο σε καταστάσεις εφαρµογής σχεδίων
πολιτικής προστασίας)
∆ηµόσια και Ιδιωτικά Νοσοκοµεία, και
νοσηλευτικά ιδρύµατα που διαθέτουν
στους χώρους τους χειρουργικά τµήµατα,
µονάδες εντατικές θεραπείας, µονάδες
τεχνητού νεφρού, µαιευτικά τµήµατα και
µονάδες νεογνών.
∆ηµόσιες
Υποδοµές
Πρωτοβάθµιας
Υγειονοµικής Περίθαλψης 1
Μονάδες
φύλαξης
και
διανοµής
φαρµάκων
Ιδρύµατα
κοινωνικής
µέριµνας
(γηροκοµεία, ορφανοτροφεία κ.λπ.) σε
κρίσιµες για την εύρυθµη λειτουργία τους
ώρες λειτουργίας
∆ηµόσια και ιδιωτικά σχολεία και
Υπηρεσίες
Υπουργείου Παιδείας (π.χ.
∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης, Βαθµολογικά
κέντρα) κατά τη διάρκεια πανελλαδικών
εξετάσεων

Εκτός εκείνων που παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες συνταγογράφησης φαρμάκων
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Σώµατα Ασφάλειας

•

•

•

•

Ένοπλες ∆υνάµεις

•

•

Χρηµατοοικονοµικοί

•
•
•
•

Ενεργειακές Υποδοµές

Τηλεπικοινωνιακές
Υποδοµές

•

•
•

•
•
•
•
Υποδοµές Μεταφορών

•
•
•

2

Εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνοµίας
µέχρι επιπέδου έδρας Αστυνοµικών
∆ιευθύνσεων
Έδρες αστυνοµικών τµηµάτων µε χώρους
κράτησης
και
τµήµατα
µεταγωγών
κρατουµένων, µετά τη δύση του ηλίου
Εγκαταστάσεις
και
υποδοµές
των
Κεντρικών Υπηρεσιών του Λιµενικού
Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
καθώς
και
του
Ενιαίου
Κέντρου
Συντονισµού Έρευνας και ∆ιάσωσης, του
Κέντρου Επιχειρήσεων και του Εθνικού
Συστήµατος
Ελέγχου
Θαλάσσιας
Κυκλοφορίας
Εγκαταστάσεις Αρχηγείου Πυροσβεστικού
Σώµατος,
Περιφερειακών ∆ιοικήσεων
Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών
και
∆ιοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Νοµών, εγκαταστάσεις ΕΜΑΚ και 199Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.
Έδρα Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και
έδρες των Γενικών Επιτελείων Εθνικής
Άµυνας και των Τριών Κλάδων των
Ενόπλων ∆υνάµεων (Στρατού Ξηράς,
Πολεµικού Ναυτικού και Πολεµικής
Αεροπορίας).
Κρίσιµες υποδοµές για την επιχειρησιακή
λειτουργία των Ελληνικών Ενόπλων
∆υνάµεων
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών
Κεντρικό
Κατάστηµα
Τράπεζας
της
Ελλάδας
Κεντρικά καταστήµατα τραπεζών
Κτιριακές εγκαταστάσεις που στεγάζουν
κέντρα και υποδοµές µηχανογραφικής
υποστήριξης των τραπεζικών ιδρυµάτων
Εγκαταστάσεις και υποδοµές µεταφοράς
και διανοµής και αποθήκευσης φυσικού
αερίου
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
Πάροχοι
Υπηρεσιών
Σταθερής
Τηλεφωνίας
(έδρες
Εταιρειών
και
υποδοµές δικτύων)
Πάροχοι Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας
(έδρες Εταιρειών και υποδοµές δικτύων)
Πάροχοι Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (ISPs)
Υποδοµές ∆ηµόσιων Επικοινωνιών
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ)
∆ηµόσια αεροδρόµια και ελικοδρόµια
Κεντρικά
λιµάνια
και
λιµενικές
εγκαταστάσεις 2
Σιδηροδροµικοί
Σταθµοί
Αθηνών,
Θεσσαλονίκης και σχετικές υποδοµές

Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Βόλου, Πάτρας, Καλαμάτας, Χανίων,
Ηρακλείου, Ραφήνας, Κυλλήνης και Ρόδου
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•
•
•
•

Βιοµηχανικές Υποδοµές

•

•
•

Πολιτιστικές Υποδοµές

•
•
•

•
•

Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης

•
•
•

Σταθµοί ΗΣΑΠ και υποδοµή λειτουργίας
Σταθµοί Μετρό και υποδοµή λειτουργίας
Υποδοµή λειτουργίας ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ
Υποδοµές
λειτουργίας
µεγάλων
αυτοκινητοδρόµων
µε
διατιθέµενη
δυνατότητα τροφοδότησης από δύο
εναλλακτικά σηµεία
Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και υποδοµές
βιοµηχανικής παραγωγής που βρίσκονται
σε καθορισµένες και αδειοδοτηµένες,
βάσει χωροταξικού σχεδίου, Βιοµηχανικές
Περιοχές
(ΒΙ.ΠΕ.)
µε
διατιθέµενη
δυνατότητα τροφοδότησης από δύο
εναλλακτικά σηµεία
∆ιυλιστήρια
και
µεγάλες
αποθήκες
καυσίµων
Κεντρικές υποδοµές παροχής ύδρευσης
και αποχέτευσης
Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού
Μονάδες Αφαλάτωσης
Σηµαντικότερα µουσεία 3 και για τα λοιπά
εφόσον είναι τεχνικά εφικτό (κατά τη
διάρκεια της τουριστικής περιόδου)
Μείζονες Αθλητικές εγκαταστάσεις (σε
µεγάλα αθλητικά γεγονότα)
Μείζονες Πολιτιστικές εκδηλώσεις κατόπιν
πρότερης ενηµέρωσης της µονάδας του
∆ιαχειριστή ∆ικτύου για τη διεξαγωγή
τους.
Τηλεοπτικοί
σταθµοί
πανελλαδικής
εµβέλειας
Ραδιοφωνικοί σταθµοί εθνικής κάλυψης
Εγκαταστάσεις κεραιών και αναµετάδοσης

2.

Όσον αφορά στο ∆ίκτυο Μ∆Ν ισχύουν τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου κατά την υλοποίηση προγράµµατος
περικοπής φορτίου στα µεγάλου µεγέθους ηλεκτρικά συστήµατα, όπως
αυτά ορίζονται στο άρθρο 54 του Κώδικα Μ∆Ν. Για τα λοιπά Μ∆Ν λόγω
της µικρής σχετικά έκτασής τους, της φύσης των φορτίων τους και της
δυσχέρειας άµεσης διαχείρισής τους λόγω µη ύπαρξης ΚΕΕ Μ∆Ν δεν
υφίσταται, κατά κανόνα, δυνατότητα εξαίρεσης Χρηστών του
παραπάνω πίνακα από το πρόγραµµα περικοπής φορτίου.

3.

Επισηµαίνεται ότι, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δεν δύναται να εγγυηθεί
ότι παγίως όλες οι παραπάνω κατηγορίες Χρηστών δεν θα εντάσσονται
σε πρόγραµµα περικοπής φορτίου, όπως ιδίως σε περιπτώσεις
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που θα καταστεί απαραίτητη, από το
∆ιαχειριστή του Συστήµατος ή από το ∆ιαχειριστή Μ∆Ν, η περικοπή
φορτίου ιδιαιτέρως αυξηµένου µεγέθους για να διαφυλαχθεί η

3

Εθνικό αρχαιολογικό Αθηνών, Ακρόπολης Αθηνών, Βασιλικών τάφων Αιγών, Αρχαιολογικό
Θεσσαλονίκης, Αρχαιολογικό Ηρακλείου, Βυζαντινού πολιτισμού Θεσσαλονίκης
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ευστάθεια του Συστήµατος
Συστήµατος Μ∆Ν αντίστοιχα.
4.

ή

µεγάλου

µεγέθους

Ηλεκτρικού

Για τους λόγους αυτούς συνιστάται στους υπόψη Χρήστες, να προβούν
στη λήψη όλων των ενδεδειγµένων, κατά την κρίση τους, µέτρων για
την προστασία τους ή την αυτόνοµη λειτουργία τους σε περιπτώσεις
περικοπής φορτίου. Ενδεικτικά, ως τέτοια µέτρα αναφέρονται:
α) ∆ιακοπή ή αναπροσαρµογή προγράµµατος παραγωγής,
β) ∆ιατήρηση σε κατάστασης ετοιµότητας λειτουργίας εξοπλισµού για
τη διασφάλιση της αυτόνοµης λειτουργίας τουλάχιστον των
κρίσιµων φορτίων των εγκαταστάσεών τους (όπως π.χ.
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, συστήµατα αδιάλειπτης τροφοδότησης
ισχύος κ.α.),
γ)

Πρόβλεψη υποδοµής
µεταγωγής.

διπλής

τροφοδότησης

µε

δυνατότητα

5.

Ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου και οι Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας
οφείλουν να ενηµερώνουν αντιστοίχως τους Χρήστες του ∆ικτύου και
τους πελάτες τους για τους ανωτέρω περιορισµούς καθώς και για την
αναγκαιότητα εξέτασης της σκοπιµότητας λήψης, από µέρους τους,
προληπτικών µέτρων στις ανωτέρω περιγραφόµενες καταστάσεις.

6.

Επιπρόσθετα, η αρµόδια διοικητική περιφέρεια του ∆ιαχειριστή του
∆ικτύου, προ της εφαρµογής προγράµµατος περικοπής φορτίου, θα
αποστέλλει το υπόψη πρόγραµµα στις αρµόδιες Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος, κατ’ αναλογία
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 του παρόντος, προκειµένου:
α) Να ληφθούν τυχόν αναγκαία µέτρα από πλευράς τους,
β) Να ενηµερώσουν το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για τη διοργάνωση
εκδηλώσεων µε σηµαντικό κοινωνικό και οικονοµικό αντίκτυπο στη
δηµόσια ζωή, των οποίων οι χώροι διεξαγωγής θα πρέπει να
εξαιρεθούν από το πρόγραµµα περικοπής φορτίου (όπως π.χ.
εµπορικές εκθέσεις, συνέδρια, οµιλίες, συγκεντρώσεις και επίσηµες
εκδηλώσεις).

Άρθρο 16
Αρχές κατάρτισης Πινάκων περικοπής φορτίων
1.

Για την υλοποίηση προγραµµάτων περικοπής φορτίου ο ∆ιαχειριστής
του ∆ικτύου καταρτίζει πίνακες µε τις γραµµές ΜΤ που δύνανται να
αποκοπούν. Οι πίνακες αυτοί χρησιµοποιούνται από το προσωπικό των
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ΚΕ∆ του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου κατά την υλοποίηση περικοπών
φορτίου. Ειδικότερα συντάσσονται οι ακόλουθοι πίνακες:
(α) Πίνακες για χρήση κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου
εκάστου έτους
(αα) Πίνακες µε αµιγώς αρδευτικά φορτία:
Στους πίνακες αυτούς καταγράφεται το φορτίο τυχόν
υφιστάµενων αµιγώς αρδευτικών καταναλώσεων, το οποίο
µπορεί να αποκοπεί µε τηλεχειρισµό ή µε επιτόπιο χειρισµό, µε
αναφορά στον αντίστοιχο χρόνο διακοπής. Τα φορτία
οµαδοποιούνται ξεχωριστά για τις διοικητικές περιφέρειες του
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, στις οποίες και βρίσκονται.
(ββ) Πίνακες µε µη αµιγώς αρδευτικά φορτία
Στους πίνακες αυτούς καταγράφεται το µέγιστο κατά
περίπτωση µη αµιγώς αρδευτικό φορτίο που δύναται να
αποκοπεί, ανά γραµµή ΜΤ κάθε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ, καθώς και ο
αντίστοιχος χρόνος αποκοπής, µε άθροιση ανά διοικητική
περιφέρεια του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και στο σύνολο του
Ε∆∆ΗΕ (για τα Μ∆Ν αφορούν αποκλειστικά στις γραµµές ΜΤ
µεγάλου µεγέθους ηλεκτρικών συστηµάτων, σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 14 του παρόντος). Οι γραµµές ΜΤ
κατατάσσονται στους πίνακες στις κατηγορίες της παραγράφου
2 του άρθρου 14 του παρόντος.
(β) Πίνακες για χρήση εκτός της αρδευτικής περιόδου εκάστου έτους
Στους πίνακες αυτούς καταγράφεται το µέγιστο κατά περίπτωση
φορτίο που δύναται να αποκοπεί, ανά γραµµή ΜΤ κάθε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ,
καθώς και ο αντίστοιχος χρόνος αποκοπής, µε άθροιση ανά
διοικητική περιφέρεια του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και στο σύνολο
του Ε∆∆ΗΕ (για τα Μ∆Ν αφορούν αποκλειστικά στις γραµµές ΜΤ
µεγάλου µεγέθους ηλεκτρικών συστηµάτων, σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 14 του παρόντος). Οι γραµµές ΜΤ
κατατάσσονται στους πίνακες στις κατηγορίες της παραγράφου 3
του άρθρου 14 του παρόντος.

2.

Για τη διευκόλυνση της υλοποίησης προγραµµάτων περικοπής φορτίου
ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου καταρτίζει πίνακες περικοπών για διάφορα
ύψη του συνολικού φορτίου περικοπής και διαφορετικές χρονικές
περιόδους κυκλικής εναλλαγής των περικοπτόµενων φορτίων.

3.

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά για την ετήσια επικαιροποίηση των
πινάκων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2.
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Άρθρο 17
Αρχές κυκλικής περικοπής και επαναφοράς φορτίου σε
περίπτωση παρατεταµένων περικοπών φορτίου
1.

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου εφόσον παρουσιάζεται ανάγκη
παρατεταµένης περικοπής φορτίου, µεριµνά ώστε να εναλλάσσονται
κυκλικά οι περικοπές και επαναφορές φορτίου που εφαρµόζει στους
Χρήστες του ∆ικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν ίση
µεταχείρισή τους, υπό την έννοια της ισότιµης συµµετοχής τους στα
εφαρµοζόµενα µέτρα περικοπής φορτίου. Ως κυκλική περικοπή και
επαναφορά φορτίου νοείται το εκτεταµένης χρονικής διάρκειας
πρόγραµµα περικοπής και επαναφοράς φορτίων, το οποίο κατανέµεται
σε χρονικά διαστήµατα συγκεκριµένου εύρους (π.χ. 1 έως και 3 ωρών),
εντός των οποίων εντάσσονται αντίστοιχα διαφορετικοί Χρήστες του
Ε∆∆ΗΕ, σύµφωνα µε τις αρχές κατάρτισης πινάκων περικοπής φορτίων
του άρθρου 16 του παρόντος.

2.

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου στις περιπτώσεις που η περικοπή φορτίου
εκτείνεται σε περισσότερες από µία συνεχόµενες ηµέρες, µεριµνά για
την κυκλική εναλλαγή του χρόνου έναρξης των περικοπών φορτίου
κατά τη διάρκεια των διαδοχικών ηµερών, ώστε να εξασφαλίζεται η
ισότιµη µεταχείριση των χρηστών που συµµετέχουν στη περικοπή
φορτίου. Στο πλαίσιο αυτό οι ίδιοι χρήστες δεν περικόπτονται την ίδια
ώρα στις διαδοχικές ηµέρες της εφαρµογής του προγράµµατος
περικοπής φορτίου, αλλά εναλλάσσονται οι ώρες έναρξης των
περικοπών που υφίστανται κατά τη διάρκεια των διαδοχικών ηµερών
του προγράµµατος περικοπής.

3. Στην περίπτωση που ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου εναλλάσσει κυκλικά τους
Χρήστες το φορτίο των οποίων περικόπτεται µεριµνά ώστε:
α) Το συνολικό ποσοστό περικοπής φορτίου να παραµένει σταθερό,
σύµφωνα µε την εντολή του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ή του
∆ιαχειριστή Μ∆Ν, και
β) Οι µεταβολές φορτίου του Ε∆∆ΗΕ τις οποίες προκαλεί η εναλλαγή
περικοπής φορτίου να είναι οι ελάχιστες δυνατές.

4. Προκειµένου να τηρούνται οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 2, ο
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά ώστε:
α) Οι χειρισµοί περικοπής και επαναφοράς φορτίου να εκτελούνται
διαδοχικά ανά γραµµή ΜΤ του Ε∆∆ΗΕ, δηλαδή πριν από την εκτέλεση
χειρισµού επαναφοράς του φορτίου µιας γραµµής ΜΤ να προηγείται
η εκτέλεση χειρισµού περικοπής του φορτίου µιας άλλης, κατά το
δυνατόν ίσου φορτίου, γραµµής ΜΤ.
β) Κατά τα χρονικά διαστήµατα του προγράµµατος κυκλικής περικοπής
και επαναφοράς φορτίου, που έπονται του πρώτου, το συνολικό ύψος
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του περικοπτόµενου φορτίου να είναι κατά το δυνατόν ίσο µε το
συνολικό ύψος του φορτίου που επαναφέρεται, λαµβάνοντας υπόψη
την εκτιµώµενη κατά περίπτωση προσαύξηση του συνολικού
επαναφερόµενου φορτίου, λόγω του φαινοµένου της εκκίνησης
ψυχρού φορτίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

Άρθρο 18
Υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου στο πλαίσιο
περικοπής φορτίου κατόπιν εντολής του ∆ιαχειριστή του
Συστήµατος
1. Σε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η περικοπή φορτίου είτε κατά το
Άρθρο 82 του Κ∆Σ, είτε σε περίπτωση βλάβης ή άλλων λειτουργικών
προβληµάτων που επηρεάζουν τη συχνότητα του Συστήµατος, τις τιµές
της τάσης ή δηµιουργούν υπερφορτίσεις που υπερβαίνουν τα θερµικά
όρια φορτίσεως οποιουδήποτε τµήµατος του Συστήµατος, ο ∆ιαχειριστής
του Συστήµατος δύναται να εκδώσει εντολή περικοπής φορτίου προς το
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου υποχρεούται να
εκτελεί τις Εντολές του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και να προβαίνει σε
κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εφαρµογή της Περικοπής Φορτίου, ως
εξής:
α) Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί συναγερµός που αφορά σε
Περικοπή Φορτίου ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου εφαρµόζει κυκλική
Περικοπή Φορτίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή
Περικοπής Φορτίου.
β) Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί συναγερµός που αφορά σε
Περικοπή Φορτίου ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου υποχρεούται να είναι
σε ετοιµότητα για την Περικοπή Φορτίου κατά το χρονικό διάστηµα
που καθορίζεται στην αντίστοιχη εντολή, και να ενηµερώνει τον
∆ιαχειριστή του Συστήµατος σχετικά µε την ετοιµότητά του αυτή.
γ) Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί συναγερµός που αφορά σε
Περικοπή Φορτίου και κατά τη διάρκεια συναγερµού ο ∆ιαχειριστής
του Συστήµατος εκδίδει εντολή Περικοπής Φορτίου για ποσοστό
µεγαλύτερο από εκείνο που καθορίζεται στο συναγερµό, ο
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να
είναι σε ετοιµότητα για την Περικοπή Φορτίου που απαιτείται και
ενηµερώνει τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σχετικά.
δ) Σε περίπτωση που δεν έχει ενεργοποιηθεί συναγερµός που αφορά σε
Περικοπή Φορτίου, αλλά ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εκδίδει
εντολή Περικοπής Φορτίου, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου προβαίνει
άµεσα σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε να εκτελέσει τις εντολές
Περικοπής Φορτίου του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος κατά το δυνατόν
άµεσα και σε συµφωνία µε αυτές.
ε) Σε συνέχεια αποκοπής φορτίων για την ασφαλή λειτουργία του
Συστήµατος µε αποκοπή Μ/Σ ισχύος 150 kV/MT, µε διαβίβαση
σχετικής εντολής από το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος προς τους
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επιτηρητές των ΚΥΤ ή/και Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος,
σύµφωνα µε το άρθρο 87.(Ε) του Κ∆Σ, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου
προβαίνει το ταχύτερο δυνατό στην κυκλική εναλλαγή των περικοπών
µεταξύ των Χρηστών του ∆ικτύου, µε τρόπο ώστε να προκαλείται η
µικρότερη δυνατή όχληση σε αυτούς χωρίς να µειώνεται το συνολικό
αποκοπέν φορτίο και στη συνέχεια συνεννοείται µε το ∆ιαχειριστή του
Συστήµατος για την επαναφορά του Μ/Σ ισχύος 150 kV/MT που έχει
αποκοπεί.

2. Στην περίπτωση που ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου εναλλάσσει κυκλικά
τους Χρήστες, το φορτίο των οποίων περικόπτεται, µεριµνά ώστε να
υλοποιούνται τα µέτρα του άρθρου 17, παρ. 2 και 3 του παρόντος.

3.

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου ενηµερώνει το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος
σχετικά µε τη συµµόρφωσή του προς εντολή Περικοπής Φορτίου εντός
πέντε (5) λεπτών από την ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών του
αναφέροντας την εκτιµώµενη ποσότητα φορτίου που περικόπτεται.

4. Η τροφοδότηση των Χρηστών που είναι συνδεδεµένοι στο ∆ίκτυο από το
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου αποκαθίσταται κατόπιν εντολών του ∆ιαχειριστή
του Συστήµατος.

Άρθρο 19
∆ιαδικασία γνωστοποίησης εντολών του ∆ιαχειριστή του
Συστήµατος στο ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου
1. Βασικό στοιχείο της υλοποίησης της περικοπής φορτίου αποτελεί η
ταχεία και ασφαλής επικοινωνία – συνεργασία µεταξύ του ∆ιαχειριστή
του Συστήµατος και του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου καθώς και ο
καθορισµός των διαδικασιών υλοποίησης της περικοπής φορτίου.
Προκειµένου να διασφαλισθούν τα ανωτέρω ο ∆ιαχειριστής του
Συστήµατος συνάπτει σχετικό Μνηµόνιο µε το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου,
το οποίο επικαιροποιείται ετησίως, και στο οποίο περιγράφονται:
α) Η κατηγοριοποίηση των φορτίων ανά περιοχή του Συστήµατος
β) Η προτεραιότητα εφαρµογής των περικοπών φορτίου
γ) Ο τρόπος περικοπής (χειροκίνητος ή αυτόµατος)
δ) Τα σηµεία επικοινωνίας των ΚΕΕ του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος µε
τα ΚΕ∆ του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου.
Οι περικοπές φορτίου που καθορίζονται µε την ανωτέρω διαδικασία
προσδιορίζονται από το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ως προς το µέγεθος
και την γεωγραφική περιοχή στην οποία αφορούν και στη συνέχεια
ενηµερώνεται σχετικά ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου για την υλοποίησή
τους.
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2. Με στόχο την πρόκληση της ελάχιστης δυνατής όχλησης στους Χρήστες,
ο προγραµµατισµός και η υλοποίηση των περικοπών φορτίου γίνεται µε
την ακόλουθη ιεράρχηση:
α) Ενεργοποίηση της Υπηρεσίας ∆ιακοπτόµενου Φορτίου:
Περιορισµός των φορτίων των καταναλωτών ΜΤ κατόπιν εντολής του
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου στους ∆ιακοπτόµενους Καταναλωτές ΜΤ,
σύµφωνα µε το άρθρο 9 του παρόντος.
β) Περικοπή αµιγώς αρδευτικών φορτίων:
Το µέτρο αυτό τυγχάνει εφαρµογής µόνο κατά τη διάρκεια της
ενεργής αρδευτικής περιόδου εκάστου έτους. Ειδικότερα για τις
ηµέρες που προβλέπεται δυσκολία στην κάλυψη του συνολικού
φορτίου του Συστήµατος ή περιορισµένη ασφάλεια στην τροφοδότηση
του Νότιου Συστήµατος ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος εντέλει τις
διοικητικές περιφέρειες του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου στην ηπειρωτική
χώρα να προβούν στην περικοπή των τυχόν υφιστάµενων αµιγώς
αρδευτικών φορτίων. Τα ΚΕ∆ των διοικητικών περιφερειών του
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου µεριµνούν για την έγκαιρη οργάνωση των
εργασιών ώστε να είναι σε θέση να περικόπτουν το σύνολο των
αµιγώς αρδευτικών φορτίων µέσα στο προβλεπόµενο χρονικό
διάστηµα. Μετά την περικοπή των φορτίων ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου
οφείλει να ενηµερώσει το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για το ύψος και
τις περιοχές αποκοπής των φορτίων.
γ) Περικοπή µη αµιγώς αρδευτικών φορτίων:
Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου περικόπτει φορτίο ιεραρχικά, βάσει των
αναφερόµενων στο άρθρο 14 του παρόντος (π.χ. από την κατηγορία
γραµµών Α1 προς την κατηγορία γραµµών Ε2 για χρονικές περιόδους
κατά τις οποίες είναι ενεργές οι αρδευτικές καταναλώσεις και από την
κατηγορία γραµµών ΥΠ1 προς την κατηγορία γραµµών ΑΣ2 για
χρονικές περιόδους κατά τις οποίες δεν είναι ενεργές οι αρδευτικές
καταναλώσεις), σύµφωνα µε τις σχετικές εντολές του ∆ιαχειριστή του
Συστήµατος, αναφορικά µε το συνολικό µέγεθος των περικοπών και
τη γεωγραφική περιοχή που αυτές αφορούν. Στην περίπτωση αυτή
λαµβάνεται υπόψη από το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου το µέγεθος των
αµιγώς αρδευτικών φορτίων που ενδεχοµένως έχουν ήδη περικοπεί,
βάσει της παραγράφου (β) ανωτέρω. Τα ΚΕ∆ των διοικητικών
περιφερειών του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου περικόπτουν το ταχύτερο
δυνατό τα φορτία αυτά ιεραρχικά, κατά κατηγορία φορτίων των
πινάκων που διαθέτουν. Μετά την περικοπή των φορτίων ο
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει να ενηµερώσει το ∆ιαχειριστή του
Συστήµατος για το ύψος και τις περιοχές αποκοπής των φορτίων.
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Άρθρο 20
Υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου στο πλαίσιο
περικοπής φορτίου σε συνεργασία µε το ∆ιαχειριστή Μ∆Ν
1. Σε περίπτωση αδυναµίας κατάρτισης Προγράµµατος ΚΗΕΠ ή Κατανοµής
λόγω µη επάρκειας των διαθέσιµων προς έγχυση ποσοτήτων ενέργειας
για την κάλυψη του φορτίου, ή σε περίπτωση κατά τη διαδικασία
Ελέγχου Λειτουργίας Πραγµατικού Χρόνου που διαπιστώνεται αδυναµία
επαρκούς κάλυψης του φορτίου ή προβλήµατα που επηρεάζουν
ανεπίτρεπτα τη συχνότητα του ∆ικτύου Μ∆Ν, τις τιµές της τάσης ή
δηµιουργούν υπερφορτίσεις που υπερβαίνουν τα θερµικά όρια
φορτίσεως οποιουδήποτε τµήµατος του ∆ικτύου Μ∆Ν, ο ∆ιαχειριστής
Μ∆Ν προβαίνει στην κατάρτιση και εφαρµογή προγράµµατος περικοπής
φορτίου σε συνεργασία µε τη διοικητική περιφέρεια νησιών του
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου.

2.

Η Περικοπή Φορτίου γίνεται :
α) Με ενέργειες από το ∆ιαχειριστή Μ∆Ν και από τη διοικητική
περιφέρεια νησιών του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, όπως ιδίως µε
χειρισµούς στο ∆ίκτυο Μ∆Ν, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα
άρθρα 10 και 14 του παρόντος.
β) Με εντολή του ∆ιαχειριστή Μ∆Ν προς τους Εκπροσώπους Φορτίου ή
τους Πελάτες (εφεξής Εντολή Περικοπής Φορτίου) για τον
περιορισµό της κατανάλωσής τους στις περιπτώσεις που υπάρχει
συµβατική υποχρέωση.

3. Στο πλαίσιο της Περικοπής Φορτίου, ο ∆ιαχειριστής Μ∆Ν σε συνεργασία
µε τη διοικητική περιφέρεια νησιών του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου
προβαίνουν κατά προτεραιότητα σε Περικοπή Φορτίου Εκπροσώπων
Φορτίου ή Πελατών µε τους οποίους έχει συµφωνηθεί Περικοπή Φορτίου
και στις σχετικές συµβάσεις έχουν προβλεφθεί ειδικοί όροι περικοπής
φορτίου. Οι αποδέκτες εντολών Περικοπής Φορτίου υποχρεούνται να τις
εκτελούν κατά τον χρόνο που ορίζεται σε αυτές, και να ενηµερώνουν
τον ∆ιαχειριστή Μ∆Ν και τη διοικητική περιφέρεια νησιών του
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου σχετικά µε τη συµµόρφωσή τους προς εντολή
Περικοπής Φορτίου, για την ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών τους,
αναφέροντας την εκτιµώµενη ποσότητα φορτίου που περικόπτεται. Εάν
σε ορισµένη περιοχή είναι απαραίτητη η Περικοπή Φορτίου, ο
∆ιαχειριστής Μ∆Ν και η διοικητική περιφέρεια νησιών του ∆ιαχειριστή
του ∆ικτύου εκδίδουν εντολή περικοπής, ανεξάρτητα από τον
Εκπρόσωπο Φορτίου στον οποίο ανήκουν οι Χρήστες της περιοχής.

4. Ο ∆ιαχειριστής Μ∆Ν σε συνεργασία µε τη διοικητική περιφέρεια νησιών
του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, ιδίως όταν προβλέπουν την ανάγκη
παρατεταµένης Περικοπής Φορτίου, µεριµνούν ώστε να εναλλάσσονται
κυκλικά οι Περικοπές Φορτίου που εφαρµόζουν στους Εκπροσώπους
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Φορτίου και τους Χρήστες που είναι συνδεδεµένοι στο ∆ίκτυο Μ∆Ν, ώστε
να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν ίση µεταχείριση των Χρηστών των
ηλεκτρικών συστηµάτων Μ∆Ν.

5.

Η κατάρτιση και εφαρµογή προγράµµατος περικοπής φορτίου
υλοποιούνται σε συνεργασία του ∆ιαχειριστή Μ∆Ν και της διοικητικής
περιφέρειας νησιών του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Ο ∆ιαχειριστής Μ∆Ν
καταρτίζει το πρόγραµµα ως προς το ύψος και τις θέσεις των φορτίων
που θα περικοπούν καθώς και ως προς τη χρονική διάρκεια της
περικοπής και η διοικητική περιφέρεια νησιών του ∆ιαχειριστή του
∆ικτύου ως προς τις κατηγορίες των φορτίων που θα περικοπούν και ως
προς την κυκλική εναλλαγή της περικοπής των φορτίων σε περίπτωση
παρατεταµένης Περικοπής Φορτίου.

Άρθρο 21
Περικοπή φορτίου µε πρωτοβουλία του ∆ιαχειριστή του
∆ικτύου
1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να προβεί µε πρωτοβουλία του σε
περικοπή φορτίου προκειµένου να αντιµετωπιστούν κρίσιµες
καταστάσεις του ∆ικτύου, όπως ιδίως:
α) Με χειρισµούς απενεργοποίησης τµηµάτων του ∆ικτύου και εγκαταστάσεων Χρηστών, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την
ασφαλή λειτουργία του ∆ικτύου ή εγκαταστάσεων Χρηστών και ιδίως
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες προκαλούνται ή ενδέχεται να
προκληθούν:
(αα)

Κίνδυνος για την ασφάλεια προσώπων και πραγµάτων (π.χ.
περικοπή των γραµµών ΜΤ Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ ή ολόκληρης ή
τµήµατος γραµµής ΜΤ σε περιπτώσεις σφάλµατος προς γη
µεγάλης αντιστάσεως, σε περίπτωση πυρκαγιάς για ρίψη
νερού επί των γραµµών ΜΤ από την Πυροσβεστική Υπηρεσία,
σε περίπτωση επικίνδυνης προσέγγισης προσώπου ή
µηχανήµατος έργου σε γραµµή ΜΤ κ.α.).

(ββ)

Κίνδυνος για το ∆ίκτυο ή τις εγκαταστάσεις χρηστών (π.χ.
απώλεια συστήµατος παροχής βοηθητικής τάσης χειρισµών
και προστασίας σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ ή βλάβη σε διατάξεις προστασίας
καταναλωτών ΜΤ).

(γγ)

Υπερφόρτιση στοιχείων του ∆ικτύου και εφόσον δεν υπάρχει
η δυνατότητα µείωσης της φόρτισης π.χ. µέσω ενεργοποίησης
Συµβάσεων Ελέγχου της Ζήτησης.

(δδ)

Σηµαντικές αποκλίσεις της τάσης του ∆ικτύου από τις
ονοµαστικές της τιµές κατά την έννοια του άρθρου 2 του
παρόντος.

(β) Με επιβολή, µέσω τηλεχειρισµού ή κατ’ αυτοµατοποιηµένο τρόπο,
περιορισµού ή και διακοπής της τροφοδότησης των εγκαταστάσεων
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των Καταναλωτών µε τους οποίους έχουν συναφθεί Συµβάσεις
Ελέγχου της Ζήτησης, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Κώδικα ∆ικτύου
στο πλαίσιο εφαρµογής των όρων των υπόψη Συµβάσεων,
προκειµένου να µειωθεί η φόρτιση στοιχείων του Ε∆∆ΗΕ (π.χ. Υ/Σ
ΥΤ/ΜΤ, γραµµών ΥΤ, υποβρυχίων καλωδιακών γραµµών ΜΤ κ.λπ.)
κατά τις οριζόµενες στις υπόψη Συµβάσεις χρονικές περιόδους.
2. Η απενεργοποίηση τµηµάτων του ∆ικτύου και εγκαταστάσεων Χρηστών
της ανωτέρω παραγράφου 1.(α) δύναται, κατά περίπτωση, να
πραγµατοποιηθεί και αυτοµάτως µέσω της λειτουργίας εξοπλισµού
προστασίας (π.χ. ηλεκτρονόµων Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ, διακοπτών δικτύου ΜΤ),
που έχει ρυθµιστεί να λειτουργεί αυτοµάτως κάτω από συγκεκριµένες
συνθήκες, οι οποίες, κατά την κρίση του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου,
εγκυµονούν κινδύνους για την ασφαλή λειτουργία του ∆ικτύου και των
εγκαταστάσεων των Χρηστών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΕ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ

Άρθρο 22
∆ιαδικασία ενηµέρωσης Χρηστών σε περίπτωση
προγραµµατισµένων περικοπών φορτίου
1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά για την έγκαιρη, κατά το δυνατόν,
ενηµέρωση των Χρηστών σχετικά µε το χρόνο και τη διάρκεια διακοπής
τους σε περίπτωση προγραµµατισµένων περικοπών φορτίου. Ειδικότερα
ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά ιδίως:
α) Για την πληροφόρηση, στο βαθµό του δυνατού, των Χρηστών
αναφορικά µε την ηµεροµηνία και ώρα έναρξης προγράµµατος
περικοπών φορτίου, µε το αίτιο της περικοπής φορτίων καθώς και
για την εκτιµώµενη ισχύ και χρονική διάρκεια της περικοπής.
β) Για την ανακοίνωση, στο βαθµό του δυνατού, ενδεικτικού
προγράµµατος περικοπής φορτίων (χρονοδιάγραµµα προγράµµατος
περικοπής φορτίων και γεωγραφικές περιοχές που επηρεάζονται από
αυτό), την κατά το δυνατόν έγκαιρη ενηµέρωση των Χρηστών σε
περίπτωση ανάγκης µεταβολής του εν λόγω προγράµµατος λόγω
αιφνίδιας αλλαγής των συνθηκών λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ ή/και του
Ε∆∆ΗΕ καθώς και για τη θέση σε λειτουργία διαύλου ενηµέρωσης
του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για τη συνεχή πληροφόρηση των
Χρηστών (π.χ. ειδική τηλεφωνική γραµµή του ∆ιαχειριστή του
∆ικτύου 24ωρης λειτουργίας για την παροχή πληροφόρησης στους
Χρήστες σχετικά µε τις περικοπές φορτίου).
γ) Για την παροχή οδηγιών προς τους Χρήστες για την αντιµετώπιση ή
έστω την άµβλυνση των δυσµενών επιδράσεων που προκαλεί η
περικοπή φορτίων και ιδίως για την παροχή οδηγιών σε θέµατα
ασφαλείας ατόµων και εγκαταστάσεων, όπως π.χ. οδηγίες χρήσης
ανελκυστήρων, οδηγίες προστασίας εσωτερικών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων των Χρηστών, οδηγίες προς άτοµα µε ανάγκη
συσκευών µηχανικής υποστήριξης κ.λπ. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου
µεριµνά για την ευρεία προληπτική δηµοσιοποίηση των εν λόγω
οδηγιών µε όλους τους δυνατούς διαθέσιµους τρόπους (π.χ.
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, φυλλάδια
που διανέµονται στα γραφεία εξυπηρέτησης του ∆ιαχειριστή του
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∆ικτύου) ανεξάρτητα από την υλοποίηση προγράµµατος περικοπής
φορτίων.

2. Επισηµαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι Καταναλωτές που εξαρτώνται σε µεγάλο
βαθµό από τη συνεχή και αδιάλειπτο παροχή ενέργειας για τη λειτουργία
συσκευών υποστήριξης ή παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών, όπως
π.χ. συσκευές µηχανικής υποστήριξης αναπνευστικής ή καρδιακής
λειτουργίας, συσκευές αιµοκάθαρσης κ.α. (κατηγορία ευάλωτων
πελατών 1.(β) του άρθρου 52 του ν.4001/2011, ήτοι πελάτες που
χρήζουν µηχανικής υποστήριξης), θα πρέπει να ενηµερωθούν σχετικά
µε τα ενδεδειγµένα µέτρα ασφαλείας που δύνανται να λάβουν (π.χ.
απόκτηση µονάδας εφεδρικής µπαταρίας ή συµπληρωµατικών
κυλίνδρων οξυγόνου ή µετακίνηση σε νοσοκοµείο) ώστε να
διασφαλίζονται έναντι τυχόν διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδότησής
τους, δεδοµένου ότι λόγω του πλήθους τους και της γεωγραφικής
διασποράς τους στο ∆ίκτυο δεν είναι εφικτό να διατηρείται η ηλεκτρική
τροφοδότησή τους στις περιπτώσεις προγραµµατισµένης περικοπής
φορτίου σε ευρείες γεωγραφικές περιοχές. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου
µεριµνά για τη σχετική ενηµέρωση των εν λόγω Καταναλωτών µε όλους
τους διαθέσιµους τρόπους, όπως ιδίως µέσω ενηµερωτικού κειµένου που
εντάσσει στο πεδίο «Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο & Ευάλωτοι Πελάτες»
της ιστοσελίδας του, µέσω σχετικού ενηµερωτικού φυλλαδίου του, το
οποίο υποχρεούνται να εντάσσουν οι Προµηθευτές Ηλεκτρικής
Ενέργειας στο λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος που αποστέλλουν
στους εν λόγω πελάτες τους, αµέσως µετά την έγκριση της αίτησής τους
για ένταξή τους στην υπόψη κατηγορία ευάλωτων πελατών.

Άρθρο 23
∆ιαδικασία ενηµέρωσης της ΡΑΕ σε περίπτωση εκτεταµένων
περικοπών φορτίου
Εφόσον ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, βάσει στοιχείων ή έγκυρων
πληροφοριών που διαθέτει, εκτιµά ότι υφίσταται αυξηµένη πιθανότητα
ανάγκης εφαρµογής προγράµµατος εκτεταµένων περικοπών φορτίου
ενηµερώνει άµεσα ηλεκτρονικά τη ΡΑΕ παρέχοντας, στο βαθµό του δυνατού,
πληροφορίες για την επερχόµενη εκτεταµένη περικοπή φορτίων, όπως ιδίως
για το αίτιο της περικοπής φορτίων, για το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα του
προγράµµατος περικοπής φορτίου, και για το εκτιµώµενο ύψος της
περικοπής. Εάν ιδιαίτερες συνθήκες καθιστούν ανέφικτη την ως άνω εκ των
προτέρων ενηµέρωση, αυτή παρέχεται το συντοµότερο δυνατό µετά την
έναρξη της εκτέλεσης των περικοπών φορτίου.
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Πίνακας
Μέτρα Περικοπής Φορτίου
σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης
Α/Α
Χαρακτήρας4
Μέτρου
1

Πρόληψη

2

Πρόληψη

3

Πρόληψη

4

Πρόληψη

5

Πρόληψη

6

Καταστολή

7

Καταστολή

8
Καταστολή

-

Καταστολή

-

Καταστολή

4

5

Περιγραφή Μέτρου
Περιορισµός της ενέργειας που καταναλώνεται
από τις υπηρεσίες του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου
(άρθρο 10 του παρόντος).
Ενεργοποίηση Σύµβασης ∆ιακοπτόµενου
Φορτίου καταναλωτών ΜΤ (άρθρο 9 του
παρόντος).
Μείωση της τάσης του δικτύου ΜΤ π.χ. κατά
3% της τάσης λειτουργίας (άρθρο 10 του
παρόντος).
Αποστολή ανακοίνωσης προς τους
καταναλωτές ή/και προειδοποίησης σε
επιλεγµένους καταναλωτές για εκούσιο
περιορισµό της ενεργού ισχύος τους (άρθρο
10 του παρόντος).
Περιορισµός Φορτίου Χρηστών µε µετάδοση
σηµάτων στο µετρητή ηλεκτρικής ενέργειας
της παροχής τους (άρθρο 11 του παρόντος).
Περικοπή Φορτίου Χρηστών µε µετάδοση
σηµάτων στο µετρητή ηλεκτρικής ενέργειας
της παροχής τους (άρθρο 11 του παρόντος).
Περικοπή φορτίου γραµµών ΜΤ (ολόκληρων ή
τµήµατος αυτών) που εξυπηρετούν αµιγώς
αρδευτικές καταναλώσεις την περίοδο που
αυτές είναι ενεργές (άρθρο 14 του παρόντος)
Περικοπή φορτίου γραµµών ΜΤ (ολόκληρων ή
τµήµατος αυτών) βάσει της οµαδοποίησης και
των κριτηρίων του άρθρου 14 του παρόντος.
Περικοπή φορτίου γραµµών ΜΤ στα Μ∆Ν
(ολόκληρων ή τµήµατος αυτών) σύµφωνα µε
το άρθρο 20 του παρόντος.
Μέτρα εκτός σειράς εφαρµογής
Περικοπή φορτίου σύµφωνα µε το άρθρο 21
του παρόντος.
Αυτόµατη περικοπή φορτίου µέσω
ηλεκτρονόµων υποσυχνότητας ή/και
υπότασης (άρθρα 12 και 13 του παρόντος)

Εντολή

Εκτέλεση

∆Ε∆∆ΗΕ

∆Ε∆∆ΗΕ

5

Καταναλωτές
Υ∆Φ

∆Ε∆∆ΗΕ

∆Ε∆∆ΗΕ

∆Ε∆∆ΗΕ

Καταναλωτές

∆Ε∆∆ΗΕ

∆Ε∆∆ΗΕ

∆Ε∆∆ΗΕ

∆Ε∆∆ΗΕ

Α∆ΜΗΕ

∆Ε∆∆ΗΕ

Α∆ΜΗΕ

∆Ε∆∆ΗΕ

∆Ε∆∆ΗΕ

∆Ε∆∆ΗΕ

∆Ε∆∆ΗΕ

∆Ε∆∆ΗΕ

Αυτόµατη
ενεργοποίηση

Αυτόµατη
ενεργοποίηση

Τα µέτρα προληπτικού χαρακτήρα στοχεύουν στον περιορισµό της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ώστε,
στο µέτρο του δυνατού, να αποφευχθεί η λήψη των κατασταλτικού χαρακτήρα µέτρων, που συνίστανται
στην περικοπή φορτίου ολόκληρων ή τµηµάτων γραµµών ΜΤ, τα οποία προκαλούν την πλήρη περικοπή
του φορτίου των Χρηστών που συνδέονται στις υπόψη γραµµές ΜΤ. Ως εκ τούτου τα µέτρα προληπτικού
χαρακτήρα στοχεύουν στον περιορισµό, στο βαθµό του δυνατού, των επιπτώσεων της περικοπής φορτίου
στους Χρήστες του ∆ικτύου.
Μετά από σχετική εντολή του Α∆ΜΗΕ προς τον ∆Ε∆∆ΗΕ.
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∆Ε∆∆ΗΕ

