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1.Εισαγωγή 

Οι παρούσες ρυθµιστικές οδηγίες αφορούν την καταγραφή από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος  της 

απόδοσης λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς, λαµβάνοντας υπόψη το υφιστάµενο θεσµικό 

και κανονιστικό πλαίσιο. Η ΡΑΕ θεωρεί ότι η συστηµατική παρακολούθηση (καταγραφή και 

δηµοσίευση) των παραµέτρων λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς συνιστά απαραίτητη 

διαδικασία στο πλαίσιο των µηχανισµών διασφάλισης της ασφάλειας εφοδιασµού, της εύρυθµης 

λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς και της οικονοµικής αξιολόγησής του. Κατά συνέπεια, 

αποτελεί κρίσιµη συνιστώσα της ποιότητας τροφοδότησης των καταναλωτών και είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένη µε την αποδοτικότητα της λειτουργίας των ανταγωνιστικών τµηµάτων της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η διαδικασία καταγραφής της απόδοσης του Συστήµατος 

Μεταφοράς επιτρέπει:  

−  Την παρακολούθηση των παραµέτρων λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς µε διαφανή 

τρόπο. 

− Τη συνολική αποτύπωση της κατάστασης των Στοιχείων του Συστήµατος Μεταφοράς καθώς 

και την εξέλιξη της στο χρόνο. 

− Τη δηµιουργία µιας βάσης αναφοράς έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των 

σχετικών µεγεθών διαχρονικά. 

− Τη συστηµατική ανάλυση των περιπτώσεων µη εξυπηρέτησης Χρηστών (παραγωγών και 

καταναλωτών) και την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων σε θέµατα σχεδιασµού, ανάπτυξης και 

συντήρησης. 

− Τη συλλογή στοιχείων για τη διερεύνηση τόσο των παραµέτρων όσο και των ρεαλιστικών 

τιµών τους για το µελλοντικό σχεδιασµό µηχανισµών κινήτρων ή κυρώσεων σε σχέση µε την 

απόδοση του Συστήµατος Μεταφοράς. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το υφιστάµενο πλαίσιο αναφορικά µε τα θέµατα απόδοσης.  

Στο Άρθρο 6 του Κ∆Σ&ΣΗΕ ορίζονται τα παρακάτω:  

3.  Η ΡΑΕ εποπτεύει την άσκηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του ∆ιαχειριστή του 

Συστήµατος στο πλαίσιο του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και εν όψει τούτου 

δικαιούται ιδίως:  
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Γ) να παρακολουθεί την απόδοση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

άδεια αποκλειστικής διαχείρισης του Συστήµατος και να δηµοσιεύει σχετικούς δείκτες απόδοσης.  

Επιπλέον, στο Άρθρο 101 ορίζονται τα Σηµαντικά Περιστατικά του Συστήµατος ως ακολούθως:  

1. Σηµαντικά Περιστατικά του Συστήµατος (εφεξής Σηµαντικά Περιστατικά) είναι χειρισµοί και 

συµβάντα, που λαµβάνουν ή αναµένεται να λάβουν χώρα στο Σύστηµα ή στις εγκαταστάσεις χρήστη 

και ενδέχεται να έχουν επίδραση στη λειτουργία του Συστήµατος. Ως Σηµαντικά Περιστατικά 

νοούνται ιδίως η λειτουργία εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων καθ’ υπέρβαση των ορίων 

κανονικής λειτουργίας τους όπως αυτά καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα, στον Κώδικα 

∆ιαχείρισης του ∆ικτύου και στις Συµβάσεις Σύνδεσης µε το Σύστηµα, οι ασυνήθιστα δυσµενείς 

καιρικές συνθήκες, οι βλάβες ή προσωρινές αλλαγές που επηρεάζουν τις ικανότητες εγκατάστασης 

ή µηχανήµατος, η βλάβη του εξοπλισµού ελέγχου, επικοινωνίας ή µετρήσεων, η αύξηση των 

κινδύνων από ανεπιθύµητη λειτουργία διάταξης προστασίας και ο µη προγραµµατισµένος χειρισµός 

στο Σύστηµα ή στις εγκαταστάσεις χρήστη. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος συλλέγει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την 

ανάλυση των Σηµαντικών Περιστατικών είτε µέσω των συστηµάτων ελέγχου και συλλογής 

στοιχείων SCADA είτε µέσω άλλων συστηµάτων συλλογής µετρήσεων. Ο ∆ιαχειριστής του 

Συστήµατος χρησιµοποιεί, για την ανάλυση των Σηµαντικών Περιστατικών και όποιες άλλες 

πληροφορίες έχει στη διάθεσή του από οποιαδήποτε πηγή. 

Στα Άρθρα 103 και 104 περιγράφονται τα σχετικά µε τη διαδικασία γνωστοποίησης  των 

Σηµαντικών Περιστατικών µεταξύ ∆ιαχειριστή και Χρηστών. Ενώ το Άρθρο 102 ορίζει ότι:  

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος και οι χρήστες µπορούν να ορίσουν µε κοινή έγγραφη συµφωνία 

τους, που κοινοποιείται στη ΡΑΕ, περιπτώσεις χειρισµών και συµβάντων ως Σηµαντικά 

Περιστατικά, κατ’ αναλογία µε τις διατάξεις κατά το Άρθρο 101. 

Η υποχρέωση δηµοσίευσης στατιστικών στοιχείων αναφορικά µε τα Σηµαντικά Περιστατικά, 

µεταξύ άλλων, περιγράφεται στο Άρθρο 94 (Στατιστικά στοιχεία ∆ιαδικασίας Κατανοµής). Πιο 

συγκεκριµένα:  

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος υποχρεούται να δηµοσιεύει µετά το πέρας κάθε ηµερολογιακού 

τριµήνου στοιχεία σχετικά µε τη ∆ιαδικασία Κατανοµής, τα οποία περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα: 

Α) Τη συνολική ενέργεια και το µέγιστο συνολικό Φορτίο του Συστήµατος, ανά Ηµέρα Κατανοµής. 
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Β) Τους ∆ιαζωνικούς Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος που επηρέασαν τη λειτουργία του. 

Γ) Τα Σηµαντικά Περιστατικά του Συστήµατος. 

∆) Συγκεντρωτικά στοιχεία ανά κατηγορία Εντολών Κατανοµής που αφορούν παραβάσεις των 

Εντολών από τους κατόχους άδειας παραγωγής, καθώς και στοιχεία που αφορούν στις σχετικές 

ενέργειες του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

Γενικότερα, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος έχει υποχρέωση έκδοσης και γνωστοποίησης στον 

Κύριο του Συστήµατος, στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και στους λοιπούς Χρήστες που 

συνδέονται στο Σύστηµα του Προγραµµατισµού αποµονώσεων Συστήµατος (Άρθρο 258), ο 

οποίος περιλαµβάνει  τα πρόγραµµα Συντήρησης (Ενδεικτικό, Προσωρινό και  Εγκεκριµένο). 

Επιπλέον, µε την Απόφαση της ΡΑΕ υπ' αριθµ. 76/2007, εντέλλεται ο ∆ιαχειριστής του 

Συστήµατος να δηµοσιοποιεί άµεσα στοιχεία του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας µεταξύ των οποίων τις αποµονώσεις στοιχείων του Συστήµατος τα οποία ο 

∆ιαχειριστής εκτιµά ότι ενδέχεται να επηρεάσουν την οµαλή λειτουργία του Συστήµατος και 

ιδίως τη δυνατότητα αποµάστευσης ισχύος από µονάδες παραγωγής και τη δυνατότητα 

µεταφοράς ισχύος µεταξύ κέντρων παραγωγής και κατανάλωσης καθώς και µέσω των 

διασυνδέσεων. Η δηµοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών συνοδεύεται από αναφορά στις 

αναµενόµενες επιπτώσεις. 
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2. ∆ιαθεσιµότητα Συστήµατος Μεταφοράς  

2.1.  Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται ορισµοί, οδηγίες και προδιαγραφές για την υποβολή 

εκθέσεων από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος αναφορικά µε:  

− Τη διαθεσιµότητα των στοιχείων µεταφοράς  

− Τη διαθεσιµότητα του Συστήµατος Μεταφοράς.  

− Τη συνολική αξιοπιστία του Συστήµατος Μεταφοράς. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

2.2.  Το σύστηµα συλλογής πληροφοριών που αφορούν την απόδοση λειτουργίας του 

Συστήµατος Μεταφοράς πρέπει να περιγράφεται εκτενώς σε σχετική έκθεση και θα 

επικαιροποιείται όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο (αναβάθµιση του συστήµατος, αλλαγές 

στη λειτουργία του, επεκτάσεις κ.τ.λ.).   

ΟΡΙΣΜΟΙ  

2.3.  Ως διαθεσιµότητα των γραµµών µεταφοράς (∆ΓΜ) για µια χρονική περίοδο ορίζεται ο 

δείκτης: 

1

1

( ) ( )

1 100%

( ) ( )

i

i

j

j

ή διάρκεια µη διαθεσιµότητας i σε λεπτά ή  γραµµής µεταφοράς σε km

ή λεπτών χρονικής περιόδου ή  γραµµής µεταφοράς j

χρονικ µ κος

πλ θος µ κος

=Ν

=
=Γ

=

 
× 

 ∆ΓΜ = − ×
 

× 
 

∑

∑

 

όπου Ν είναι το πλήθος των διακοπών λειτουργίας που εµφανίστηκαν στις γραµµές 

µεταφοράς του Συστήµατος και Γ το πλήθος των γραµµών µεταφοράς του Συστήµατος.  

2.4.  Ως διαθεσιµότητα των µετασχηµατιστών (∆Μ) για µια χρονική περίοδο ορίζεται ο 

δείκτης: 

1

1

( ) ( )

1 100%

( ) ( )

i K

i

j

j

ή διάρκεια µη διαθεσιµότητας i σε λεπτά ύ ή σε MVA

ή  λεπτών χρονικής περιόδου ύ ή j

χρονικ ισχ ς µετασχηµατιστ

πλ θος ισχ ς µετασχηµατιστ

=

=
=Μ

=

 
× 

 ∆Μ = − ×
 

× 
 

∑

∑

 

όπου Κ είναι το πλήθος των διακοπών λειτουργίας που εµφανίστηκαν στους 

µετασχηµατιστές του Συστήµατος και Μ το πλήθος το πλήθος των µετασχηµατιστών του 

Συστήµατος.  
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2.5. Ως ∆ιαθεσιµότητα του Συστήµατος Μεταφοράς (∆ΣΜ) για µια χρονική περίοδο 

ορίζεται ο δείκτης: 

100%
( ) (

ύ  ωρών διαθεσιµότητας όλων των κυκλωµάτων

ή  κυκλωµάτων πλήθος ωρών χρονικής περιόδου)

σ νολο
πλ θος

 
∆ΣΜ = × × 

 

όπου στα κυκλώµατα συµπεριλαµβάνονται οι εναέριες γραµµές, τα καλώδια, οι 

αυτοµετασχηµατιστές ή όποιος συνδυασµός αυτών, που ελέγχεται µε ένα ή 

περισσότερους διακόπτες ισχύος.  

2.6. Η µη διαθεσιµότητα στοιχείων µεταφοράς υπολογίζεται ως εξής: 

( )µη διαθεσιµότητα = 100-διαθεσιµότητα %  

2.7. Ως Συνολική Αξιοπιστία Τροφοδότησης του Συστήµατος Μεταφοράς (∆ΑΤ) για µια 

χρονική περίοδο ορίζεται ο δείκτης: 

1 100%
ώ  µη διατεθείσα ενέργεια

ή ενέργεια που θα είχε διατεθεί από το Σύστηµα Μεταφοράς

εκτιµ µενη
συνολικ

 
∆ΑΤ = − × 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

Επίπεδα Τάσης του Συστήµατος Μεταφοράς  

2.8.   Τα επίπεδα της ονοµαστικής τάσης Συστήµατος και τα αντίστοιχα δίκτυα του 

Συστήµατος Μεταφοράς είναι
1
:  

− 400 kV 

− 150 kV 

− 66 kV. 

Χρήστες του Συστήµατος Μεταφοράς 

2.9. Χρήστες του Συστήµατος είναι οι Προµηθευτές εφόσον είναι Συµµετέχοντες στο 

Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι κάτοχοι άδειας παραγωγής για Μονάδες 

που είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Μονάδων, οι συνδεόµενοι στο Σύστηµα Πελάτες, 

οι Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες, και ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου
2
. 

Όρια του Συστήµατος Μεταφοράς  

2.10. Τα όρια του Συστήµατος και των εγκαταστάσεων ορισµένου Χρήστη καθορίζονται από 

διακοπτική συσκευή (διακόπτη ή αποζεύκτη) που βρίσκεται στην πλευρά υψηλής τάσεως 

του µετασχηµατιστή ισχύος του Χρήστη. Η εν λόγω συσκευή ανήκει στον Χρήστη
3
. 

2.11. Για τις ανάγκες της καταγραφής της απόδοσης της λειτουργίας του Συστήµατος 

Μεταφοράς, ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος αναφέρει και τη µη διαθεσιµότητα των 

µετασχηµατιστών στα σηµεία σύνδεσης του Συστήµατος Μεταφοράς µε το ∆ίκτυο 

∆ιανοµής (150 kV προς µέση τάση).  

Σηµείο Σύνδεσης 

2.12. Σηµεία σύνδεσης για το Σύστηµα Μεταφοράς είναι: 

− τα όρια του Συστήµατος στους υποσταθµούς 150 kV προς µέση τάση που 

τροφοδοτούν το ∆ίκτυο ∆ιανοµής.  

− τα σηµεία σύνδεσης µε τους πελάτες υψηλής τάσης (150 kV).  

                                                 
1 Άρθρο 247- Κ∆Σ&ΣΗΕ 
2 Άρθρο 74 - Κ∆Σ&ΣΗΕ 
3 Άρθρο 303 - Κ∆Σ&ΣΗΕ 
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− τα σηµεία σύνδεσης µε τις Μονάδες Παραγωγής στα δίκτυα 400 και 150 kV. 

Στοιχείο του Συστήµατος Μεταφοράς (στοιχείο µεταφοράς) 

2.13. Κάθε διακριτό τµήµα του Συστήµατος Μεταφοράς το οποίο ελέγχεται από έναν διακόπτη 

ισχύος, ή δύο διακόπτες ισχύος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία 

µεταφοράς:  

− Μετασχηµατιστής ισχύος 

− Ζυγός 

− Εναέρια γραµµή 

− Καλώδιο 

− Πυκνωτής 

− Πηνίο. 

Σφάλµα 

2.14. Στοιχείο του Συστήµατος Μεταφοράς παρουσιάζει σφάλµα όταν δεν επιτελεί την 

προκαθορισµένη λειτουργία του.   

∆ιακοπή τροφοδότησης  

2.15. ∆ιακοπή τροφοδότησης είναι η αδυναµία του Συστήµατος Μεταφοράς να τροφοδοτήσει 

καταναλωτές µε ηλεκτρική ισχύ στα σηµεία σύνδεσης.  

∆ιαταραχή 

2.16. ∆ιαταραχή είναι η λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς εκτός των προκαθορισµένων 

ορίων, όπως αυτά ισχύουν για την κανονική λειτουργία, αναφορικά µε την τάση και τη 

συχνότητα. 

2.17. Για την τάση, τα όρια είναι
4
:   

− 380 kV έως 420 kV στο σύστηµα µεταφοράς 400 kV. 

− 142,5 kV έως 162 kV στο σύστηµα µεταφοράς 150 kV. 

 

                                                 
4 Άρθρο 247- Κ∆Σ&ΣΗΕ 
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2.18. Για τη συχνότητα, τα όρια είναι
5
:  

− 49,85 Hz έως 50,15 Hz. 

Μη διαθεσιµότητα στοιχείων µεταφοράς  

2.19. Στοιχείο του Συστήµατος Μεταφοράς είναι σε µη διαθεσιµότητα όταν δεν βρίσκεται σε 

κατάσταση λειτουργίας δηλαδή είναι µερικώς ή ολικώς αποµονωµένο από το υπόλοιπο 

Σύστηµα.   

Μη προγραµµατισµένη µη διαθεσιµότητα στοιχείων µεταφοράς  

2.20. Η περίπτωση της µη προγραµµατισµένης µη διαθεσιµότητας αφορά τις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

1. Σφάλµα σε στοιχείο του Συστήµατος και επαναφορά, ως αποτέλεσµα 

αυτοµατοποιηµένης λειτουργίας του συστήµατος προστασίας: σφάλµα, 

λειτουργία προστασίας, επαναφορά του στοιχείου σε λειτουργία (παροδικό 

σφάλµα).  

2. Σφάλµα σε στοιχείο του Συστήµατος χωρίς επαναφορά: το στοιχείο δεν 

επανέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας εντός καθορισµένου χρονικού 

διαστήµατος. 

3. Αναγκαστικός χειρισµός: αναγκαστικός χειρισµός υπό τον έλεγχο του 

∆ιαχειριστή. Σε αυτήν την περίπτωση εµπίπτουν και οι διακοπτικές λειτουργίες 

εξαιτίας των εδικών σχηµάτων προστασίας για λόγους ασφάλειας. 

Προγραµµατισµένη µη διαθεσιµότητα στοιχείων µεταφοράς  

2.21. Η περίπτωση της µη διαθεσιµότητας θεωρείται προγραµµατισµένη εφόσον έχει υπάρξει 

ενηµέρωση από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα.  

Μη διαθεσιµότητα στοιχείων µεταφοράς λόγω συντήρησης  

2.22. Η περίπτωση της µη διαθεσιµότητας λόγω συντήρησης αφορά τις περιπτώσεις 

προγραµµατισµένης διακοπής λειτουργίας στοιχείων µεταφοράς προκειµένου να 

πραγµατοποιηθούν εργασίες συντήρησης.  

                                                 
5 Άρθρο 247- Κ∆Σ&ΣΗΕ 
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Μη διαθεσιµότητα στοιχείων µεταφοράς λόγω νέων έργων  

2.23. Η περίπτωση της µη διαθεσιµότητας λόγω νέων έργων αφορά τις περιπτώσεις 

προγραµµατισµένης διακοπής λειτουργίας στοιχείων του Συστήµατος Μεταφοράς 

προκειµένου να πραγµατοποιηθούν έργα ανάπτυξης που δεν έχουν όφελος αποκλειστικά 

για συγκεκριµένους χρήστες.  

Μη διαθεσιµότητα στοιχείων µεταφοράς λόγω σύνδεσης νέου χρήστη  

2.24. Η περίπτωση της µη διαθεσιµότητας λόγω νέων έργων αφορά τις περιπτώσεις 

προγραµµατισµένης διακοπής λειτουργίας στοιχείων του Συστήµατος Μεταφοράς 

προκειµένου να πραγµατοποιηθούν έργα σύνδεσης νέου χρήστη.  

Μη διατεθείσα ενέργεια   

2.25. Μη διατεθείσα ενέργεια (Μ∆Ε) είναι η ενέργεια που θα είχε καταναλωθεί εάν δεν 

προέκυπτε διακοπή τροφοδότησης.  

Περικοπή φορτίου   

2.26. Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος, είτε µε ενέργειές του είτε µε εντολές του προς τον Κύριο 

του Συστήµατος, το ∆ιαχειριστή ∆ικτύου, τους κατόχους άδειας προµήθειας και τους 

Πελάτες που συνδέονται µε το Σύστηµα Μεταφοράς, έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε 

περικοπή φορτίου σε περιπτώσεις που τη θεωρεί αναγκαία6.  

2.27. Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος µπορεί να προβεί και σε αυτόµατη περικοπή φορτίου λόγω 

υποσυχνότητας ή λόγω χαµηλής τάσης µέσω ειδικών συστηµάτων προστασίας
7
.  

                                                 
6 Άρθρο 114- Κ∆Σ&ΣΗΕ 
7 Άρθρο 121- Κ∆Σ&ΣΗΕ 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Ενηµέρωση για προγραµµατισµένη µη διαθεσιµότητα στοιχείων µεταφοράς  

2.28.  Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος θα πρέπει να διατηρεί ιστοσελίδα στον ιστότοπό του όπου 

θα αναρτώνται οι ανακοινώσεις που αφορούν την µη διαθεσιµότητα στοιχείων 

µεταφοράς. Στις ανακοινώσεις θα αναφέρεται: 

1.  ο χρόνος (ηµέρα και ώρα) έναρξης και λήξης της µη διαθεσιµότητας 

2. η αιτιολόγηση της µη διαθεσιµότητας λαµβάνοντας υπόψη και το ετήσιο και 

µηνιαίο πρόγραµµα συντήρησης εφόσον πρόκειται για την περίπτωση µη 

διαθεσιµότητας λόγω συντήρησης 

3. η επίδραση που η µη διαθεσιµότητα θα έχει στους Χρήστες του Συστήµατος 

Μεταφοράς 

4 η ηµέρα και ώρα ανάρτησης της ανακοίνωσης.  

Έναρξη µη διαθεσιµότητας στοιχείου µεταφοράς 

2.29.  Ο χρόνος έναρξης µη διαθεσιµότητας στοιχείου µεταφοράς  (ηµέρα και ώρα) είναι ο 

χρόνος κατά τον οποίο το σχετικό στοιχείο αυτόµατα, σκόπιµα ή µε κάποιο άλλο τρόπο 

αποσυνδέεται.  

Λήξη µη διαθεσιµότητας στοιχείου µεταφοράς 

2.30.  Ο χρόνος λήξης της µη διαθεσιµότητας στοιχείου µεταφοράς  (ηµέρα και ώρα) είναι ο 

χρόνος κατά τον οποίο το σχετικό στοιχείο επανέρχεται σε κανονική λειτουργία.  

Έναρξη διακοπής τροφοδότησης 

2.31.  Ο χρόνος έναρξης διακοπής τροφοδότησης  (ηµέρα και ώρα) είναι ο χρόνος κατά τον 

οποίο διακόπτεται η τροφοδότηση χρηστών του Συστήµατος Μεταφοράς.  

Λήξη διακοπής τροφοδότησης 

2.32.  Ο χρόνος λήξης διακοπής τροφοδότησης  (ηµέρα και ώρα) είναι ο χρόνος κατά τον οποίο 

η τροφοδότηση του χρήστη αποκαθίσταται µέσω του Συστήµατος Μεταφοράς.  
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Μη διαθεσιµότητα οµάδας στοιχείων µεταφοράς  

2.33.  Εάν η µη διαθεσιµότητα ενός στοιχείου µεταφοράς οδηγεί σε µη διαθεσιµότητα και 

άλλων στοιχείων µεταφοράς τότε δηλώνεται µη διαθεσιµότητα για το σύνολο των  

στοιχείων µεταφοράς (οµάδα στοιχείων µεταφοράς) που δεν είναι διαθέσιµα.  

Μη διατεθείσα ενέργεια  

2.34.  Η µη διατεθείσα ενέργεια υπολογίζεται από το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος µε έναν από 

τους παρακάτω τρόπους:  

− ως το γινόµενο της ισχύος του φορτίου που υπέστη διακοπή τροφοδότησης την 

χρονική στιγµή που σηµειώθηκε η διακοπή, µε τη χρονική διάρκεια της διακοπής 

σε λεπτά 

− ως το γινόµενο της µέγιστης ζήτησης ισχύος για το έτος αναφοράς του φορτίου 

που υπέστη διακοπή τροφοδότησης, µε τη χρονική διάρκεια της διακοπής σε 

λεπτά 

− χρησιµοποιώντας το προφίλ του φορτίου. 

2.35. Αναφορικά µε τα βιοµηχανικά φορτία, στον υπολογισµό της µη διατεθείσας ενέργειας 

δεν συµπεριλαµβάνεται ο απαιτούµενος χρόνος για επαναφορά της εγκατάστασης στο 

προ διακοπής επίπεδο λειτουργίας (επιπλέον χρόνος µετά την αποκατάσταση της 

παροχής ισχύος για επανεκκίνηση).  

2.36. Η συνολική ενέργεια που θα είχε διατεθεί από το Σύστηµα Μεταφοράς, αν δεν 

παρουσιάζονταν διακοπές τροφοδότησης, προκύπτει ως άθροισµα της εκτιµώµενης µη 

διατεθείσας ενέργειας και της συνολικής ενέργειας που διατέθηκε από το Σύστηµα 

Μεταφοράς όπως αυτή µετρήθηκε στα όρια του Συστήµατος.   
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

Οι προδιαγραφές που δίνονται σε αυτήν την  ενότητα είναι οι ελάχιστες απαιτούµενες. Ο 

∆ιαχειριστής Συστήµατος µπορεί να προβεί σε περαιτέρω ανάλυση προκειµένου να τεκµηριώσει 

τις διαπιστώσεις του στην υποστηρικτική έκθεση (π.χ. γεωγραφική ανάλυση).  

Περίοδος αναφοράς για την απόδοση της λειτουργίας του Συστήµατος 

Μεταφοράς 

2.37. Η αναφορά του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς για την απόδοση της 

λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς θα πρέπει να γίνεται ανά ηµερολογιακό έτος 

(έτος αναφοράς).   

Απαιτήσεις σχετικά µε την αναφορά για τα στοιχεία γραµµών µεταφοράς  

2.38.  Απαιτείται η υποβολή των παρακάτω πληροφοριών σχετικά µε το µήκος των 

κυκλωµάτων σε λειτουργία: 

1. συνολικό µήκος δικτύου 150 kV ανά κατηγορία   

2. συνολικό µήκος δικτύου 400 kV ανά κατηγορία   

3. µήκος δικτύου 66 kV ανά κατηγορία   

για τις ακόλουθες κατηγορίες: 

Α. εναέριο 

Β. υπόγειο  

Γ. υποβρύχιο 

χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το µήκος των γραµµών µεταφοράς που ανήκουν στις 

διεθνείς διασυνδέσεις του Συστήµατος Μεταφοράς.  

2.39. Για κάθε επίπεδο τάσης, το άθροισµα των τριών παραπάνω κατηγοριών πρέπει να είναι 

ίσο µε το συνολικό µήκος των δικτύων σε κάθε επίπεδο τάσης. 

Απαιτήσεις σχετικά µε την αναφορά για τα στοιχεία των διεθνών διασυνδετικών 

γραµµών  

2.40.  Απαιτείται η υποβολή των παρακάτω πληροφοριών σχετικά µε τις διασυνδέσεις του 

ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς  µε συστήµατα µεταφοράς γειτονικών χωρών: 
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1. µήκος γραµµής µεταφοράς στην ελληνική επικράτεια  

2. επίπεδο τάσης 

3. ονοµαστική ικανότητα µεταφοράς ισχύος 

ανά διασυνδετική γραµµή του Συστήµατος Μεταφοράς.     

Απαιτήσεις σχετικά µε την αναφορά για τα στοιχεία µετασχηµατιστών  

2.41.  Απαιτείται η υποβολή των παρακάτω πληροφοριών σχετικά µε τους µετασχηµατιστές 

του Συστήµατος Μεταφοράς σε λειτουργία: 

1. πλήθος  

2. συνολική ισχύς (MVA)   

ανά κατηγορία: 

A. Αυτοµετασχηµατιστές 400/150 kV 

B. Μετασχηµατιστές 150/66 kV.  

Γ. Μετασχηµατιστές 150 kV προς µέση τάση (µετασχηµατιστές στα σηµεία 

σύνδεσης µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής). 

Απαιτήσεις σχετικά µε την αναφορά για τους χρήστες  

2.42. Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος σε σχέση µε τους χρήστες του Συστήµατος Μεταφοράς 

πρέπει να παρέχει τις παρακάτω πληροφορίες: 

1. Αναλυτική αναφορά των πελατών υψηλής τάσης συνοδευόµενη από τα παρακάτω 

στοιχεία: 

Α. η ονοµασία υποσταθµού Συστήµατος Μεταφοράς από τον οποίo 

τροφοδοτείται ο πελάτης 

Β. η συµφωνηµένη ισχύς του πελάτη 

Γ. η µέγιστη τιµή ζήτησής κατά το έτος αναφοράς 

∆. η συµµετοχή τους στην αιχµή του φορτίου του Συστήµατος 

Μεταφοράς. 
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2.  Αναλυτική αναφορά των υποσταθµών στα σηµεία σύνδεσης µε το ∆ίκτυο 

∆ιανοµής συνοδευόµενη από τα παρακάτω στοιχεία: 

Α.  η ονοµασία του υποσταθµού 

Β.  η εγκατεστηµένη ισχύς 

Γ.  η µέγιστη τιµή ζήτησης κατά το έτος αναφοράς 

∆.  η συµµετοχή του στην αιχµή του φορτίου Συστήµατος Μεταφοράς. 

Απαιτήσεις σχετικά µε την αναφορά για τη διατεθείσα ενέργεια  

2.43. Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος σε σχέση µε τη διατεθείσα ενέργεια του Συστήµατος 

Μεταφοράς πρέπει να παρέχει πληροφορίες ανά µήνα του έτους αναφοράς ξεχωριστά για 

το σύνολο των πελατών υψηλής τάσης και για το σύνολο των υποσταθµών του ∆ικτύου 

∆ιανοµής.  

Απαιτήσεις σχετικά µε την αναφορά της διαθεσιµότητας των στοιχείων 

µεταφοράς  

2.44. Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος πρέπει να αναφέρει την διαθεσιµότητα των στοιχείων 

µεταφοράς για το έτος αναφοράς ως ακολούθως:  

1. διαθεσιµότητα γραµµών µεταφοράς δικτύου 400 kV 

2. διαθεσιµότητα γραµµών µεταφοράς δικτύου 150 kV 

3. διαθεσιµότητα γραµµών µεταφοράς δικτύου 66 kV 

4. διαθεσιµότητα αυτοµετασχηµατιστών 400/150 kV 

5. διαθεσιµότητα µετασχηµατιστών 150/66 kV 

6. διαθεσιµότητα µετασχηµατιστών 150 kV προς µέση τάση (µετασχηµατιστές στα 

σηµεία σύνδεσης µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής). 

 χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι διεθνείς διασυνδετικές γραµµές, για τις εξής χρονικές 

περιόδους:  

Α. κάθε µήνα του έτους αναφοράς  

Β. συνολικά για το έτος αναφοράς  

Γ. για την αιχµή του φορτίου του Συστήµατος Μεταφοράς του έτους αναφοράς.  
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2.45. Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος πρέπει να αναφέρει την µη διαθεσιµότητα των στοιχείων 

µεταφοράς ως εξής:  

1.  µη προγραµµατισµένη µη διαθεσιµότητα 

2.  µη διαθεσιµότητα λόγω εργασιών συντήρησης  

3.  µη διαθεσιµότητα λόγω νέων έργων 

4.  µη διαθεσιµότητα λόγω εργασιών για τη σύνδεση νέου χρήστη.  

Απαιτήσεις σχετικά µε την αναφορά της διαθεσιµότητας του Συστήµατος 

Μεταφοράς  

2.46. Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος πρέπει να αναφέρει την διαθεσιµότητα του Συστήµατος 

Μεταφοράς για το έτος αναφοράς για τις εξής χρονικές περιόδους:  

1. κάθε µήνα του έτους αναφοράς  

2. συνολικά για το έτος αναφοράς  

3. για την αιχµή ζήτησης του έτους αναφοράς.  

Απαιτήσεις σχετικά µε την αναφορά των περιπτώσεων µη διαθεσιµότητας ανά 

εύρος διάρκειας  

2.47. Απαιτείται αναφορά (πλήθος) των περιπτώσεων µη διαθεσιµότητας ως ακολούθως:  

1. µη διαθεσιµότητα γραµµών µεταφοράς δικτύου 400 kV 

2. µη διαθεσιµότητα γραµµών µεταφοράς δικτύου 150 kV 

3. µη διαθεσιµότητα γραµµών µεταφοράς δικτύου 66 kV 

4. µη διαθεσιµότητα αυτοµετασχηµατιστών 400/150 kV 

5. µη διαθεσιµότητα µετασχηµατιστών 150/66 kV 

6. µη διαθεσιµότητα µετασχηµατιστών 150 kV προς µέση τάση (µετασχηµατιστές 

στα σηµεία σύνδεσης µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής). 

 χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι διεθνείς διασυνδετικές γραµµές, ανά εύρος διάρκειας, 

για κάθε µία από τις παρακάτω κατηγορίες:  

Α.  µη προγραµµατισµένη µη διαθεσιµότητα 
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Β.  µη διαθεσιµότητα λόγω εργασιών συντήρησης  

Γ.  µη διαθεσιµότητα λόγω νέων έργων 

∆.  µη διαθεσιµότητα λόγω εργασιών για τη σύνδεση νέου χρήστη  

σύµφωνα µε τις παρακάτω ζώνες διάρκειας:  

α. 3 λεπτών µέχρι, αλλά εξαιρουµένης, της 1 ώρας 

β. 1 ώρας µέχρι, αλλά εξαιρουµένων, των 2 ωρών 

γ. 3 ωρών µέχρι, αλλά εξαιρουµένων, των 3 ωρών 

δ. 3 ωρών µέχρι, αλλά εξαιρουµένων των 6 ωρών  

ε. 6 ωρών µέχρι, αλλά εξαιρουµένων των 12 ωρών κοκ 

σε ζώνες των 6 ωρών µέχρι, και συµπεριλαµβανόµενου, του µεγαλύτερου χρόνου για τον 

οποίο στοιχείο µεταφοράς ήταν σε µη διαθεσιµότητα. Χρονικές ζώνες χωρίς διακοπές 

πρέπει να αναφερθούν µε µηδενική καταµέτρηση.  

Απαιτήσεις σχετικά µε την αναφορά της διαθεσιµότητας των διεθνών 

διασυνδετικών γραµµών  

2.48. Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος πρέπει να αναφέρει τη διαθεσιµότητα των διεθνών 

διασυνδετικών γραµµών για το έτος αναφοράς ως ποσοστό των ωρών για τις οποίες οι 

γραµµές ήταν διαθέσιµες σε σχέση µε το σύνολο των ωρών για τις εξής χρονικές 

περιόδους:  

1. κάθε µήνα του έτους αναφοράς  

2. συνολικά για το έτος αναφοράς 

για κάθε διασυνδετική γραµµή του Συστήµατος Μεταφοράς. 

Απαιτήσεις σχετικά µε την αναφορά των διακοπών τροφοδότησης µε βάση τη µη 

διατεθείσα ενέργεια  

2.49.  Η αναφορά των διακοπών τροφοδότησης θα πρέπει να γίνει µε βάση τη συνολική µη 

διατεθείσα ενέργεια για τις χρονικές περιόδους:  

1. κάθε µήνα του έτους αναφοράς ξεχωριστά  

2. συνολικά για το έτος αναφοράς  
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3. για την αιχµή του φορτίου του Συστήµατος Μεταφοράς του έτους αναφοράς 

 για κάθε µια από τις κατηγορίες της επόµενης παραγράφου.  

2.50. Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος πρέπει να αναφέρει τις διακοπές τροφοδότησης ως εξής:  

1.   διακοπές τροφοδότησης εξαιτίας µη προγραµµατισµένης µη διαθεσιµότητας 

στοιχείου µεταφοράς 

2.   διακοπές τροφοδότησης εξαιτίας προγραµµατισµένης µη διαθεσιµότητας 

στοιχείου µεταφοράς 

3.  διακοπές τροφοδότησης εξαιτίας µη επάρκειας ισχύος στο παραγωγικό δυναµικό 

4. διακοπές τροφοδότησης εξαιτίας εντολής περικοπής φορτίου 

5. διακοπές τροφοδότησης λόγω λειτουργίας των ειδικών σχηµάτων προστασίας. 

Απαιτήσεις σχετικά µε την αναφορά των διακοπών τροφοδότησης ανά εύρος 

διάρκειας 

2.51. Απαιτείται αναλυτική αναφορά των διακοπών τροφοδότησης ανά εύρος διάρκειας για 

κάθε µια από τις παρακάτω κατηγορίες:  

1.   διακοπές τροφοδότησης εξαιτίας µη προγραµµατισµένης µη διαθεσιµότητας 

στοιχείου µεταφοράς 

2.   διακοπές τροφοδότησης εξαιτίας προγραµµατισµένης µη διαθεσιµότητας 

στοιχείου µεταφοράς 

3.  διακοπές τροφοδότησης εξαιτίας µη επάρκειας ισχύος στο παραγωγικό δυναµικό 

4. διακοπές τροφοδότησης εξαιτίας εντολής περικοπής φορτίου 

5. διακοπές τροφοδότησης λόγω λειτουργίας των ειδικών σχηµάτων προστασίας. 

σύµφωνα µε τις παρακάτω ζώνες διάρκειας:  

1. 3 λεπτών µέχρι, αλλά εξαιρουµένης, της 1 ώρας 

2. 1 ώρας µέχρι, αλλά εξαιρουµένων, των 2 ωρών 

3. 3 ωρών µέχρι, αλλά εξαιρουµένων, των 3 ωρών 

4. 3 ωρών µέχρι, αλλά εξαιρουµένων των 6 ωρών  
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5. 6 ωρών µέχρι, αλλά εξαιρουµένων των 12 ωρών κοκ 

σε ζώνες των 6 ωρών µέχρι, και συµπεριλαµβανόµενου, του µεγαλύτερου χρόνου για τον 

οποίο καταναλωτής υπέστη διακοπή τροφοδότησης. Χρονικές ζώνες χωρίς διακοπές 

πρέπει να αναφερθούν µε µηδενική καταµέτρηση.  

Απαιτήσεις σχετικά µε την αναφορά της συνολικής αξιοπιστίας τροφοδότησης  

2.52. Θα πρέπει να υποβληθεί από το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ο δείκτης Συνολικής 

Αξιοπιστίας Τροφοδότησης Συστήµατος Μεταφοράς για τις εξής χρονικές περιόδους:  

1. κάθε µήνα του έτους αναφοράς ξεχωριστά 

2. συνολικά για το έτος αναφοράς 

3. για την αιχµή ζήτησης του έτους αναφοράς. 

Παρακολούθηση προγραµµατισµού εργασιών 

2.53.  Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος θα πρέπει να υποβάλει απολογιστική αναφορά σχετικά µε 

την προγραµµατισµένη µη διαθεσιµότητα στοιχείων µεταφοράς όπου θα αποτυπώνεται ο 

τρόπος υλοποίησης του ετήσιου και µηνιαίου προγραµµατισµού καθώς και οι 

περιπτώσεις προγραµµατισµένης µη διαθεσιµότητας στοιχείων µεταφοράς που δεν είχαν 

προβλεφθεί στα εν λόγω προγράµµατα συντήρησης.  

∆ιαταραχές τάσης 

2.54.  Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά περιπτώσεις για τις οποίες 

σε  υποσταθµό του Συστήµατος Μεταφοράς σηµειώθηκε διαταραχή τάσης για διάστηµα 

µεγαλύτερο των 15 λεπτών.  

∆ιαταραχές συχνότητας 

2.55.  Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά περιπτώσεις για τις οποίες 

σε  υποσταθµό του Συστήµατος Μεταφοράς σηµειώθηκε διαταραχή της συχνότητας για 

διάστηµα µεγαλύτερο των 60 δευτερολέπτων.  

Υποστηρικτική έκθεση 

2.56. Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος θα πρέπει συνοδεύει την υποβολή στοιχείων και από µια 

υποστηρικτική έκθεση. Εάν ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος θεωρεί ότι οποιοδήποτε τµήµα 
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της έκθεσης  αυτής πρέπει να παραµείνει εµπιστευτικό θα πρέπει αυτό πρέπει να 

χαρακτηριστεί σαφώς και να δοθεί και µια τεκµηριωµένη εξήγηση για αυτό. Τα 

ζητήµατα τα οποία η υποστηρικτική έκθεση πρέπει να καλύψει περιλαµβάνουν: 

− ανάλυση και επεξηγήσεις των τάσεων που παρατηρούνται  από τα δεδοµένα 

σχετικά µε την αξιοπιστία.  

− ενέργειες που λαµβάνονται για να βελτιώσουν την αξιοπιστία καθώς και 

αντικαταστάσεις ή βελτιώσεις εξοπλισµού ο οποίος παρουσιάζει προβλήµατα. 

Τα παραπάνω θα πρέπει να συνοδεύονται από πρόβλεψη της µελλοντικής 

απόδοσης.   

Πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες στο Σύστηµα Μεταφοράς  

2.57. Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις 

δραστηριότητες στο Σύστηµα Μεταφοράς όπως το πλήθος των διαφορετικών τύπων 

παγίων που αντικαθίστανται, που επισκευάζονται, που ανανεώνονται ή που 

συντηρούνται κατά τη διάρκεια του έτους. Η παρουσίαση των παραπάνω θα πρέπει να 

εστιάσει στα πάγια των οποίων η απόδοση έχει εντοπισθεί ως µη ικανοποιητική 

(ιστορικό βλαβών) και για τα οποία υπάρχει πρόγραµµα αντικατάστασης ή ανανέωσης. 

Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος πρέπει να παρέχει τον αριθµό και το ποσοστό των εν λόγω 

παγίων που αντικαθίστανται, επισκευάζονται, ή ανανεώνονται ή συντηρούνται κάθε έτος 

ενώ θα πρέπει να γίνεται και σύγκριση µε το προβλεπόµενο πρόγραµµα. Οποιεσδήποτε 

διαφορές από το προβλεπόµενο πρόγραµµα θα πρέπει να επεξήγονται. 

Περαιτέρω ανάλυση 

2.58. Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά για τα τις αιτίες της 

µη διαθεσιµότητας και ειδικότερα σε ότι αφορά στα σφάλµατα σε στοιχεία του 

Συστήµατος Μεταφοράς. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω κατηγοριοποιήσεις: 

2.59.  Κατηγοριοποίηση µε βάση τη φύση του σφάλµατος: 

− µόνιµα σφάλµατα: παραµένουν και µετά τη λειτουργία του συστήµατος 

προστασίας (συµπεριλαµβανοµένων των επαναφορών) και η λειτουργία 

επανέρχεται µόνο κατόπιν εργασιών επιδιόρθωσης.  
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− παροδικά σφάλµατα: εκκαθαρίζονται µετά τη λειτουργία του συστήµατος 

προστασίας.   

2.60.  Κατηγοριοποίηση µε βάση τον κυκλωµατικό τύπο σφάλµατος 

− µονοφασικά σφάλµατα 

− 2-φασικά σφάλµατα 

− 3-φασικά σφάλµατα  

− σφάλµατα ως προς γη 

2.61.  Κατηγοριοποίηση µε βάση τις αιτίες σφαλµάτων 

− εξωτερική αιτία  

− κεραυνός 

− πυρκαγιά  

− αέρας 

− άλλη αιτία 

− εσωτερικό σφάλµα 

− εξωτερικό σφάλµα:  

− υποσυχνότητα 

− υπερσυχνότητα 

− ταλάντωση ισχύος  

− άλλη αιτία 

− σφάλµα στις ρυθµίσεις  

− σφάλµα στον εξοπλισµό:   

− στο σχεδιασµό 

− στην εγκατάσταση  

− στη λειτουργία  

− στη συντήρηση 
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− σφάλµα σε εγκαταστάσεις χρηστών 

− άλλη αιτία  

2.62.  Κατηγοριοποίηση µε βάση τη διαδοχή σφαλµάτων: 

− πρωτεύον σφάλµα: σφάλµα το οποίο αποτελεί την αφετηρία µια διαταραχής. 

− δευτερεύον σφάλµα: σφάλµα το οποίο είναι συνέπεια πρωτεύοντος σφάλµατος. 

− λανθάνον σφάλµα: σφάλµα το οποίο υπήρχε πριν το πρωτεύον αλλά έγινε φανερό 

µετά από αυτό.      
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3. Προθεσµίες υποβολής εκθέσεων απόδοσης λειτουργίας και 

προδιαγραφές των συνοδευτικών στοιχείων 

Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται  οι προθεσµίες υποβολής των εκθέσεων που περιγράφονται στα 

παραπάνω κεφάλαια και οι προδιαγραφές  των συνοδευτικών στοιχείων.  

3.1. Οι προθεσµίες για την υποβολή της έκθεσης για την απόδοση της λειτουργίας του 

Συστήµατος Μεταφοράς είναι η 30 Μαρτίου του επόµενου έτους (του έτους δηλαδή 

που έπεται του έτους αναφοράς).    

3.2. Οι πληροφορίες για τα στοιχεία και τους χρήστες του Συστήµατος Μεταφοράς θα πρέπει 

να υποβάλλονται όπως καταγράφηκαν στις 31 ∆εκεµβρίου του έτους αναφοράς.    

3.3. Η έκθεση για την απόδοση της λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς θα πρέπει να 

υποβάλλεται στη ΡΑΕ συνοδευόµενη από τα παρακάτω αρχεία:  

1.  Αναλυτικό αρχείο µε τις καταγεγραµµένες περιπτώσεις µη διαθεσιµότητας 

στοιχείων µεταφοράς όπου θα δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

A.  Ταυτότητα στοιχείου µεταφοράς που έχει τεθεί σε µη διαθεσιµότητα  

B.  Χρόνος έναρξης και λήξης της µη διαθεσιµότητας. 

 Γ. Γεωγραφική περιοχή και εµπλεκόµενοι υποσταθµοί . 

∆.  Χαρακτηρισµός της µη διαθεσιµότητας.  

Ε.  Ταυτότητα στοιχείου µεταφοράς το οποίο είναι υπεύθυνο για την µη 

διαθεσιµότητα (για την περίπτωση µη διαθεσιµότητας οµάδας στοιχείων 

µεταφοράς) . 

ΣΤ. Τύπος εξοπλισµού στο οποίο εµφανίστηκε σφάλµα (για τις περιπτώσεις 

αναγκαστικής µη διαθεσιµότητας) π.χ.: 

− διακόπτης ισχύος 

− αποζεύκτης 

− γραµµή µεταφοράς 

− µετασχηµατιστής ισχύος  
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− µετασχηµατιστής µέτρησης,  

− ηλεκτρονόµος προστασίας 

− κλπ. 

Ζ.  Αιτία – σχολιασµός προβλήµατος. 

Η.   Μη διατεθείσα ενέργεια αναφέροντας τη µεθοδολογία υπολογισµού που έχει 

επιλέξει ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος.   

2. Αναλυτικό αρχείο µε τις καταγεγραµµένες περιπτώσεις διακοπής τροφοδότησης 

όπου θα δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

Α. Χρόνος έναρξης και λήξης της διακοπής τροφοδότησης.  

Β. Ταυτότητα στοιχείου µεταφοράς ή στοιχείων µεταφοράς που έχουν τεθεί σε 

µη διαθεσιµότητα και οδήγησαν σε διακοπή τροφοδότησης µε αναφορά ή 

αναφορές στο αρχείο µη διαθεσιµότητας στοιχείων µεταφοράς το οποίο 

περιγράφεται παραπάνω.  

Γ. Γεωγραφική περιοχή και εµπλεκόµενοι υποσταθµοί.  

∆. Μη διατεθείσα ενέργεια αναφέροντας τη µεθοδολογία υπολογισµού που έχει 

επιλέξει ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος.   

Ε.  Χαρακτηρισµός της µη τροφοδότησης.  

ΣΤ. Σχολιασµός του ∆ιαχειριστή Συστήµατος αναφορικά µε τη διακοπή 

τροφοδότησης (π.χ. πελάτες υψηλής τάσης που υπέστησαν διακοπή) και τις 

ενέργειές για την αποκατάσταση της τροφοδότησης.  

3.4. Οι πληροφορίες για την απόδοση καθώς και τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να 

υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή η οποία θα είναι επεξεργάσιµη.   

 

 


