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1. Σκοπός της παρούσας έκθεσης 
Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. 
συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών 
ηλεκτρικής ενέργειας, και ανέλαβε τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) από την 1η Φεβρουαρίου 
2012. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του ΑΔΜΗΕ, όπως αυτές καθορίζονται από το 
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Ν. 4001/2011 άρθρο 
94 παρ.2) είναι η παρακολούθηση της απόδοσης του Συστήματος Μεταφοράς με 
στόχο τη διατήρηση της διαθεσιμότητας των καταχωρισμένων παγίων, της 
ασφάλειας του Συστήματος και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται.  
 
Η παρακολούθηση της απόδοσης λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς είναι 
καθιερωμένη πρακτική των διαχειριστών σε πολλές χώρες και συνίσταται στην 
δημοσίευση συγκεκριμένων εκθέσεων που περιγράφουν τη συμπεριφορά του 
Συστήματος για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ως προς την ασφάλεια, 
διαθεσιμότητα και ποιότητα υπηρεσιών στους Χρήστες, παρουσιάζοντας σχετικούς 
στατιστικούς δείκτες απόδοσης του Συστήματος Μεταφοράς [1]-[3] 
 
Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι η παρουσίαση των δεδομένων και στατιστικών 
αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη συστηματική παρακολούθηση της 
απόδοσης λειτουργίας του Συστήματος για το ημερολογιακό έτος 2020. Τα 
περιεχόμενα της έκθεσης εναρμονίζονται με τα απαιτήσεις της ΡΑΕ όπως αυτές 
διατυπώνονται στις σχετικές ρυθμιστικές οδηγίες που δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα της ΡΑΕ [6]. Όλες οι εκθέσεις απόδοσης που συντάσσει ο ΑΔΜΗΕ 
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του [7] 
 
 

2. Γενικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελείται από το 
Διασυνδεδεμένο Σύστημα του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας και των 
διασυνδεδεμένων με αυτό νησιών στα επίπεδα υψηλής (150kV και 66kV) και 
υπερυψηλής τάσης (400kV). Το δίκτυο υπογείων (Υ/Γ) καλωδίων Υ.Τ. που εξυπηρετεί 
ακτινικά τις ανάγκες της περιοχής της Πρωτεύουσας είναι στην αρμοδιότητα του 
Διαχειριστή του Δικτύου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του και τον 
προγραμματισμό της ανάπτυξής του. 
 
Στην παρούσα έκθεση, τα δεδομένα που αφορούν την περιγραφή παγίων του 
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) ισχύουν για τις 
31/12/2020 και αποτελούν την αναφορά για τον υπολογισμό όλων των σχετικών 
δεικτών της απόδοσης λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ για τη διάρκεια του έτους 2020. 
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Το συνολικό μήκος των κυκλωμάτων που περιλαμβάνονται στο ΕΣΜΗΕ 
παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα 2.1, για τις διάφορες κατηγορίες γραμμών 
μεταφοράς οι οποίες φέρουν τα κυκλώματα1.  
 
Πίνακας 2.1 Μήκη κυκλωμάτων ΕΣΜΗΕ. 

ΜΗΚΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 
(km) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ 

298,3 B'B' : Εναέρια Γ.Μ. 400kV , απλού κυκλώματος, δύο αγωγοί ανά 
φάση 

354,7 B'B'B' : Εναέρια Γ.Μ. 400kV , απλού κυκλώματος, τρεις αγωγοί ανά 
φάση 

4176,8 2B'B' : Εναέρια Γ.Μ. 400kV , διπλού κυκλώματος 

1856,8 E : Εναέρια Γ.Μ. 150kV, απλού κυκλώματος, αγωγός ελαφρού τύπου 
(336,4 mcm) 

104,9 2BE : Εναέρια Γ.Μ. 150kV, απλού κυκλώματος, αγωγός ελαφρού 
τύπου (336,4 mcm) σε πύργους κατάλληλους για αγωγό βαρέος 
τύπου  

1947,1 B : Εναέρια Γ.Μ. 150kV, απλού κυκλώματος, αγωγός βαρέως τύπου  
(636 mcm) 

7875,0 2B : Εναέρια Γ.Μ. 150kV, διπλού κυκλώματος, αγωγός βαρέως 
τύπου (636 mcm) 

31,4 Υπόγειο καλώδιο 400kV 

303,9 Υπόγειο καλώδιο 150kV 

807,5 Υποβρύχιο καλώδιο 150kV 

74,0 Υποβρύχιο καλώδιο 66kV 

 
Τα μήκη των οδεύσεων των γραμμών μεταφοράς του ΕΣΜΗΕ περιγράφονται στον 
πίνακα 2.2. Επισημαίνουμε ότι η έννοια γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.) αφορά τον 
κατασκευαστικό-χωροταξικό τρόπο που εγκαθίστανται τα κυκλώματα του ΕΣΜΗΕ, τα 
οποία αποτελούν και τους φυσικούς κλάδους του ηλεκτρικού δικτύου μεταφοράς της 
χώρας και μελετώνται στα πλαίσια της έκθεσης αυτής με τον υπολογισμό των 
σχετικών δεικτών απόδοσης. Οι πληροφορίες για τους μετασχηματιστές υπερυψηλής 
και υψηλής τάσης που ανήκουν ή συνδέονται στο ΕΣΜΗΕ παρουσιάζονται αναλυτικά 
στον πίνακα 2.3. 
 
Πίνακας 2.2. Μήκος Οδεύσεων γραμμών μεταφοράς ΕΣΜΗΕ (km εγκατεστημένα) 

ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΩΝ 400 kV Σ.Ρ. 400 kV 150 kV 66 kV ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.760,48 106,95 8.240,95 39,05 11.147,43 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΣ   807,51 72,20 879,71 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΣ (Υ/Γ τμήμα)    28,10 2,80 30,90 

ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 31,45  303,90  335,35 

ΣΥΝΟΛΟ 2.791,93 106,95 9.380,47 114,05 12.393,39 

 

                                                 
1 Το μήκος φυσικής όδευσης σε περιπτώσεις Γ.Μ. με δύο κυκλώματα είναι το μισό του αναγραφόμενου 
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Πίνακας 2.3. Μετασχηματιστές υψηλής τάσης που ανήκουν ή συνδέονται στο ΕΣΜΗΕ 

ΤΥΠΟΣ Υ/Σ  ΤΑΣΗ (kV) ΠΛΗΘΟΣ Μ/Σ ΙΣΧΥΣ MVA ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 
/ΧΡΗΣΤΗΣ 

ΑΜΣ 400/150 62 16.940 

ΑΔΜΗΕ 

ΑΜΣ 150/66 1 50 

Μ/Σ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 400 1 597 

Μ/Σ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 150/66 2 50 

Μ/Σ SVC 150/20 2 150 

ΣΥΝΟΛΟ (ΑΔΜΗΕ) 68 17.787 

ΑΝΥΨΩΣΗΣ  (ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 

400 21 7.106,00 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 

150 50 6.029,40 

ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ 
20 2 7,00 

150 94 5.342,40 

ΣΥΝΟΛΟ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΤ) 167 18.485 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 
150/20 412 17.454,00 

ΔΕΔΔΗΕ 
66/20 3 75,00 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 150/20 5 212,00 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ 150 21 965,50 
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 150/20 13 650,00 ΔΕΗ/ΟΡΥΧΕΙΑ 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ  150/MT 89 2.595,60 ΠΕΛΑΤΕΣ ΥΤ 

ΣΥΝΟΛΟ (ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΤ) 543 21.952  

 
Το σύνολο παραγωγής και ισοζυγίου εισαγωγών-εξαγωγών που διακινήθηκε το έτος 
2020 ανέρχεται στις 50.069 GWh, από τις οποίες οι 44.561 GWh διακινήθηκαν μέσω 
του Συστήματος Μεταφοράς. Οι υπόλοιπες 5.528 GWh αφορούν παραγωγή στο 
Δίκτυο (Φ/Β, ΜΥΗΣ, Βιοαέριο, ΣΥΘΗΑ).  
 

Η κατανομή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τις διαφορετικές πηγές 
καυσίμου εικονίζεται στο σχήμα 2.1. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2020 αυξήθηκε 
ελαφρά το μερίδιο της παραγωγής από ΑΠΕ και Δίκτυο (στο 29% αθροιστικά από 24% 
το 2019) και μειώθηκε σημαντικά  το μερίδιο της λιγνιτικής παραγωγής (στο 11% από 
20% το 2019). 
 

 
Σχήμα 2.1 Κατανομή της συνολικής παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας ανά είδος 

πηγής παραγωγής με βάση το καύσιμο κατά το έτος 2020 [8] 
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2.1 Φορτίο Συστήματος 

 
Ως ωριαίο Φορτίο Συστήματος ορίζεται το άθροισμα: 

 Της μέσης ωριαίας ζήτησης σε MWh/h των πελατών Υψηλής Τάσης, ορυχείων 
και τις ιδιοκαταναλώσεις των σταθμών παραγωγής. 

 Της μέσης ωριαίας ζήτησης σε MWh/h στους Υ/Σ στο όριο του Συστήματος και 
του Δικτύου 

 Των απωλειών του συστήματος Μεταφοράς σε ΜWh/h 
Στο Φορτίο Συστήματος δεν περιλαμβάνεται η άντληση 
Η μέγιστη μέση ωριαία καθαρή ζήτηση στο Σύστημα Μεταφοράς (φορτίο Συστήματος) 
καταγράφηκε στις 9/1/2020 ώρα 20.00 με τιμή 8685 MWh/h ενώ η ελάχιστη μέση 
ωριαία καθαρή ζήτηση διαμορφώθηκε στις 2012 MWh/h και καταγράφηκε στις 
1/5/2020 ώρα 16.00. Οι μέγιστες μέσες ωριαίες τιμές καθαρής ζήτησης-φορτίου 
Συστήματος ανά μήνα για τα έτη 2016 έως 2020 παρουσιάζονται στο σχήμα 2.2. Μια 
αναλυτικότερη απεικόνιση του προφίλ της ωριαίας ζήτησης στο ΕΣΜΗΕ 
παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.3 όπου παρουσιάζεται η καμπύλη διάρκειας φορτίου για 
το έτος 2020. 
 

 
Σχήμα 2.2. Μηνιαίο μέγιστο φορτίο Συστήματος για τα έτη 2016 έως 2020. 
 

 
Σχήμα 2.3 Καμπύλη διάρκειας της ζήτησης (ωριαίας) στα όρια του Συστήματος για το 

έτος 2020. 
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2.2. Μηνιαία Ζήτηση Ενέργειας – Ροή ενέργειας στις Διασυνδέσεις 

 
Τα δεδομένα της μηνιαίας ζήτησης ενέργειας των Πελατών Υψηλής Τάσης (ΠΥΤ) και 
των υποσταθμών στα σημεία σύνδεσης με το Δίκτυο παρουσιάζονται στα Σχήματα 
2.4 και 2.5 αντίστοιχα. Ως ζήτηση Πελατών Υψηλής Τάσης αναφέρεται το άθροισμα 
της ζήτησης των Πελατών Υψηλής Τάσης, η ζήτηση των Ορυχείων, οι 
υποκαταναλώσεις και η άντληση. 
 

 
Σχήμα 2.4 Μηνιαία ζήτηση ενέργειας από τους ΠΥΤ για τα έτη 2016-2020. 
 

 
Σχήμα 2.5 Μηνιαία ζήτηση ενέργειας από τους υποσταθμούς στα σημεία σύνδεσης 

με το Δίκτυο για τα έτη 2016-2020. 
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Αναλυτικότερα, τα δεδομένα για τη μέγιστη τιμή της ωριαίας ζήτησης ενέργειας των 
πελατών Υψηλής Τάσης (ΠΥΤ) του Συστήματος και των υποσταθμών στα σημεία 
σύνδεσης με το Δίκτυο, σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα του ΑΔΜΗΕ, 
παρουσιάζονται στα παραρτήματα Α και Β αντίστοιχα. 
 
Το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς είναι διασυνδεδεμένο με το Ευρωπαϊκό 
Διασυνδεδεμένο Σύστημα μεταφοράς μέσω των διασυνδέσεων του με τα ηλεκτρικά 
συστήματος της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Τουρκίας 
(διασυνδέσεις εναλλασσόμενου ρεύματος) και της Ιταλίας (διασύνδεση συνεχούς 
ρεύματος). Οι διασυνδετικές γραμμές του Ελληνικού Συστήματος με τις γειτονικές 
χώρες χαρακτηρίζονται από τα μήκη που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα 2.4. 
 
Πίνακας 2.4. Διασυνδετικές Γραμμές του ΕΣΜΗΕ στις 31/12/2020 

Ονομασία Διασυνδετικής Γ.Μ. 
Μήκος γραμμής (km) Επίπεδο 

Τάσης(kV) 
Θερμικό όριο ΓΜ 

ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ – ZEMBLAK 
(Αλβανία) 

75(GR) + 69 (AL) 400 1100-1400MVA 

ΚΥΤ ΜΕΛΙΤΗΣ – BITOLA (Βόρεια 
Μακεδονία) 

18(GR) + 18 (ΝΜΚ) 400 1100-1400MVA 

ΚΥΤ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ-DUBROVO 
(Βόρεια Μακεδονία) 

61(GR) + 54(ΝΜΚ) 400 1100-1400MVA 

ΚΥΤ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ-BLAGOEVGRAD 
(Βουλγαρία) 

103(GR) + 80(BG) 400 1100-1400MVA 

KYT Ν. ΣΑΝΤΑΣ-BABAESKI 
(Τουρκία) 

69(GR) + 60(TR) 400 1600-2000MVA 

ΜΟΥΡΤΟΣ-BISTRICA (Αλβανία) 17(GR) + 30(AL) 150 120-140MVA 

ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ-ΙΤΑΛΙΑ (Ιταλία) 107OHL(GR) + 160SUBC + 
4UGC(IT) + 45OHL (IT) 

400(dc) 500MW 
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3. Διαθεσιμότητα και Δείκτες Απόδοσης του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 

3.1. Γενικά Χαρακτηριστικά της Μελέτης 
 
Τα γεγονότα που αφορούν τις περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας εξοπλισμού του 
Συστήματος Μεταφοράς καταγράφονται αναλυτικά στα Δελτία Απομονώσεων και 
Χειρισμών (ΔΑΧ), που συγκεντρώνονται και διατηρούνται από τον ΑΔΜΗΕ. Τα ΔΑΧ 
περιγράφουν γεγονότα που σχετίζονται με διακοπές λειτουργίας εξοπλισμού του 
Συστήματος, όπως κυκλώματα και αυτομετασχηματιστές, αλλά και εξοπλισμού που 
δεν ανήκει στο Σύστημα, όπως μετασχηματιστές 150kV/20kV που ανήκουν στο 
Δίκτυο. Οι πληροφορίες αυτές καταγράφονται σε ηλεκτρονικά αρχεία excel 
περιλαμβάνοντας δεδομένα όπως χρόνους έναρξης και λήξης απομόνωσης 
τμημάτων του Συστήματος Μεταφοράς, υποσταθμούς ή γραμμές μεταφοράς που 
επηρεάζονται, χαρακτηρισμούς των γεγονότων απομόνωσης (προγραμματισμένη / 
ανωμαλία), περιγραφές για την πιθανή εναλλακτική τροφοδότηση που είχαν οι 
καταναλωτές από τα χαμηλότερα επίπεδα τάσεως και άλλες πληροφορίες που 
θεωρούνται σημαντικές για την απομόνωση.  
 
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Παγίων έχει αναπτυξει ένα υπολογιστικό πρόγραμμα 
μοντελοποίησης και καταγραφής των δεδομένων απομονώσεων και χειρισμών 
ενσωματωμένο στην πλατφόρμα γεωχωρικών δεδομένων GIS με την απεικόνιση 
όλων των πληροφορίων εξοπλισμού του ΕΣΜΗΕ. 
 

Στην παρούσα μελέτη, αναλύονται τα γεγονότα που αφορούν διακοπές απομονώσεις 
κυκλωμάτων, διακοπές λειτουργίας αυτομετασχηματιστών και μετασχηματιστών στα 
όρια του Συστήματος με το Δίκτυο κατά το έτος 2020, που οφείλονται είτε σε 
προγραμματισμένες εργασίες είτε σε εργασίες που προέρχονται από σφάλματα 
(ανωμαλίες). 
 

Ως διακοπές απομόνωσης κυκλωμάτων στην παρούσα μελέτη θεωρούμε τα γεγονότα 
ανοίγματος διακόπτων ή αποζευκτών σε κυκλώματα μεταφοράς με αποτέλεσμα τη 
μη διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων κυκλωμάτων.  
 
Ως διακοπές λειτουργίας αυτομετασχηματιστών και μετασχηματιστών στα όρια με το 
Δίκτυο, θεωρούμε τα γεγονότα μη διαθεσιμότητας των μετασχηματιστών όπως αυτά 
προκύπτουν με το άνοιγμα των δύο διακοπτών σύνδεσης του μετασχηματιστή με το 
ηλεκτρικό δίκτυο.  
 

Όλα τα ανωτέρω γεγονότα διακοπών χαρακτηρίζονται ως στιγμιαία όταν η συνολική 
χρονική τους διάρκεια είναι μικρότερη του ενός λεπτού [7]. 
 
Στα πλαίσια των οδηγιών της ΡΑΕ και των διαθέσιμων πληροφοριών που 
συγκεντρώθηκαν από τα ΔΑΧ, η παρούσα μελέτη απόδοσης περιλαμβάνει την 
επιμέρους ανάλυση της διαθεσιμότητας για τέσσερις κατηγορίες εξοπλισμού: 

- Κυκλώματα του Συστήματος 
- Μετασχηματιστές του Συστήματος (Αυτομετασχηματιστές) 
- Μετασχηματιστές στα Όρια του Συστήματος με το Δίκτυο 
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- Διασυνδέσεις  
 

3.2. Διαθεσιμότητα Κυκλωμάτων και Διασυνδέσεων 
 

Συνολικά, κατεγράφησαν 2810 γεγονότα διακοπών απομόνωσης του Συστήματος, 
από τα οποία τα 522 ήταν στιγμιαίες διαταραχές, δηλαδή χαρακτηρίζονται από 
χρονική διάρκεια έως ένα λεπτό της ώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο επίπεδο τάσης 
των 66kV δεν σημειώθηκε καμία απομόνωση κατά το 2020. Η κατανομή των 
γεγονότων απομόνωσης κυκλωμάτων στα επίπεδα τάσης των 150kV και 400kV με 
χρονική διάρκεια μεγαλύτερη του ενός λεπτού φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα 3.1.  
 

 
 
Σχήμα 3.1. Κατανομή των διακοπών απομόνωσης κυκλωμάτων  150kV και 400kV με 

χρονική διάρκεια μεγαλύτερη του λεπτού (εκτός στιγμιαίων) για το έτος 
2020. 

 
Επίσης εμφανίστηκαν διακοπές απομόνωσης που διήρκησαν περισσότερο από 5 
ημέρες προέκυψαν κυρίως εξαιτίας προγραμματισμένων απομονώσεων, δηλαδή 
περιοδικών και έκτακτων συντηρήσεων, νέων έργων ενίσχυσης του Συστήματος και 
συνδέσεων νέου χρήστη. Οι  ανωμαλίες με διάρκεια μεγαλύτερη των 5 ημερών 
αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα 3.1 
 

Πίνακας 3.1. Ανωμαλίες με διάρκεια περισσότερο από 5 ημέρες 
 

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (λεπτά) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ  ΣΧΟΛΙΑ 

02/01/20 6:01 33826 (~24 ημέρες) 
ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Υ/Σ 

ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ,Υ/Σ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ 
Ισχυροί άνεμοι, Φάση C προς 
γη 

27/07/20, 16:26 
14076 (~10 ημέρες) 

ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ  
Απώλεια Ελαίου του 
Διακόπτη 
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09/06/20, 13:24 
8852(~ 6 ημέρες) ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Διαρροή αέρα ΑΕΔ Ρ870 

28/07/20, 15:41 

15712 (~11 ημέρες) 

ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

Λειτουργία διαφορικής 
προστασίας λόγω σήμανσης 
Buchholtz στο κύριο σώμα 
του ΑΜ/Σ. 

14/08/20, 15:24 10117 (~7 ημέρες) ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Α Βλάβη ΒΜ/Σ 2 

08/09/20, 6:05 
43997 (~30,5 

ημέρες) 
Υ/Σ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  

Κακοκαιρία, Ε/Σ Ερέτριας 
χωρίς RTU 

22/09/20, 19:00 

18771 (~13 ημέρες) 

ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΚΥΤ ΛΑΥΡΙΟΥ 

Σπασμένος πόλος στην φάση 
C του Ρ810 ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
και σπασμένοι μονωτήρες. 
Βρέθηκε κομμένος αγωγός 
στην Γ.Μ. Παλλήνη-Λαύριο 
στην Κερατέα. 

 
Η κατανομή των προγραμματισμένων απομονώσεων και ανωμαλιών για τα 
κυκλώματα των 400kV παρουσιάζονται στο σχήμα 3.2 για τις διαφορετικές χρονικές 
διάρκειες των γεγονότων. 
 

 
 
Σχήμα 3.2. Κατανομή των προγραμματισμένων διακοπών απομόνωσης και 

ανωμαλιών των κυκλωμάτων 400kV σε διαφορετικές χρονικές διάρκειες 
 

Αντίστοιχα, η κατανομή των προγραμματισμένων απομονώσεων και ανωμαλιών για 
τα κυκλώματα των 150kV παρουσιάζονται στο σχήμα 3.3 για τις διαφορετικές 
χρονικές διάρκειες των γεγονότων. 
 
Αντίστοιχα, κάποιες από τις διακοπές απομόνωσης κυκλωμάτων έχουν ως 
αποτέλεσμα την διακοπή τροφοδότησης καταναλωτών κυρίως στο αρχικό διάστημα 
της εμφάνισης τους, αφού στη συνέχεια γίνονται ενέργειες ώστε να τροφοδοτηθούν 
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τα φορτία είτε από το Δίκτυο (ΔΕΔΔΗΕ) είτε από το Σύστημα (ΑΔΜΗΕ). Οι κατανομές 
των διακοπών αυτών για τα κυκλώματα των 150kV ανάλογα με εάν εμφανίστηκε ή 
όχι διακοπή τροφοδότησης καταναλωτών φαίνονται στο σχήμα 3.4 και 3.5. 
Σημειώνεται ότι στα κυκλώματα των 400kV δεν εμφανίστηκε διακοπή καταναλωτών. 
 

 
Σχήμα 3.3. Κατανομή των διακοπών απομόνωσης των κυκλωμάτων ανάλογα με το 

επίπεδο τάσης σε διαφορετικές χρονικές διάρκειες 
 

 
 
Σχήμα 3.4. Κατανομή των διακοπών απομόνωσης των κυκλωμάτων 150kV με διακοπή 

ή όχι καταναλωτών σε διαφορετικές χρονικές διάρκειες 
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Τα κυκλώματα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων της Ελλάδος με το εξωτερικό 
εμφάνισαν 44 διακοπές απομόνωσης, όπου κάθε διακοπή απομόνωσης χαρακτηρίζει 
ένα γεγονός στην ελληνική πλευρά – υποσταθμό. Επίσης σημειώθηκαν και 12 
στιγμιαίες διαταραχές. 
 
Με την επεξεργασία των δεδομένων των ΔΑΧ, υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού 
του δείκτη διαθεσιμότητας για κυκλώματα και μετασχηματιστές του Συστήματος, 
καθώς και για τους μετασχηματιστές στα όρια με το Δίκτυο, στις δύο κατηγορίες των 
τάσεων λειτουργίας (150 /400 kV):  
 

Ως διαθεσιμότητα των κυκλωμάτων (ΔΚ) για μία χρονική περίοδο ορίζεται η 
ποσότητα: 
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όπου Ν είναι το πλήθος των διακοπών λειτουργίας κυκλωμάτων και Μ το σύνολο των 
κυκλωμάτων του Συστήματος.  
 

Οι παραπάνω ορισμοί μπορούν να εφαρμοστούν για τα κυκλώματα στα διάφορα 
επίπεδα τάσης λειτουργίας (400kV / 150 kV / 66kV) και για τα κυκλώματα που 
αφορούν τις διασυνδέσεις ώστε να υπολογιστούν οι αντίστοιχοι δείκτες μη 
διαθεσιμότητας. 
 

Τα δεδομένα για τα συνολικά μήκη του Συστήματος Μεταφοράς στις 31/12/2020 
(πίνακας 2.1), είναι τα ακόλουθα: 

 

Μήκος κυκλωμάτων 
  Διασυνδέσεις= 450km 
  Υπό τάση 150kV (εκτός διασυνδέσεων)= 12186km 
  Υπό τάση 400kV (εκτός διασυνδέσεων)= 4937km 
   

Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω δεδομένα και τον τύπο (1) υπολογίζονται οι 
ακόλουθοι δείκτες διαθεσιμότητας, θεωρώντας κάθε φορά τα αντίστοιχα μήκη 
κυκλωμάτων: 

 

Διαθεσιμότητα κυκλωμάτων: 
  Διασυνδέσεις = 98,5% 
  Υπό τάση 150kV (εκτός διασυνδέσεων)= 99,6% 
  Υπό τάση 400kV (εκτός διασυνδέσεων)= 98,15% 

Επίσης, εάν ληφθούν υπόψη οι προγραμματισμένες απομονώσεις των κυκλωμάτων 
400kV για ρύθμιση τάσης, τότε η διαθεσιμότητα των κυκλωμάτων 400kV 
υπολογίζεται 96,8%.  
 

Η διαθεσιμότητα των κυκλωμάτων 150kV και 400kV υπολογίστηκε διαδοχικά για τους 
μήνες του 2020 και παρουσιάζεται λεπτομερώς στα σχήματα 3.6 και 3.7 ανάλογα και 
με τις αιτίες της μη διαθεσιμότητας, ανωμαλίες ή προγραμματισμένες εργασίες. 
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Σχήμα 3.6. Διαθεσιμότητα κυκλωμάτων 150kV για κάθε μήνα του έτους 2020, 

ανάλογα με την αιτία της απομόνωσης (προγραμματισμένες εργασίες ή 
ανωμαλίες), παραθέτοντας και την αντίστοιχη συνολική διαθεσιμότητα. 

  

Η διαθεσιμότητα κάθε μίας διασύνδεσης ξεχωριστά υπολογίστηκε ως το ποσοστό του 
χρόνου που ήταν διαθέσιμη κατά τη διάρκεια του έτους 2020, και τα αποτελέσματα 
παρατίθενται ακολούθως στον πίνακα 3.2: 
 
Πίνακας 3.2 Διαθεσιμότητα κάθε διασύνδεσης για το έτος 2020 

Διασύνδεση Διαθεσιμότητα 

ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ-ΙΤΑΛΙΑ (Ιταλία): 99,91% 

ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ-ZEMBLAK (Αλβανία): 99,82% 

ΚΥΤ ΜΕΛΙΤΗΣ-BITOLA (Βόρεια Μακεδονία): 96,42% 

ΚΥΤ Ν ΣΑΝΤΑΣ-BABAESKI (Τουρκία): 96,42% 

ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-BLAGOEVGRAD (Βουλγαρία): 97,37%  

ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-DUBROVO (Βόρεια Μακεδονία): 99,80% 

ΜΟΥΡΤΟΣ-BISTRICA (Αλβανία): 100,00% 

 
Για τη διασύνδεση με την Ιταλία, υπήρξε σε προγραμματισμένες εργασίες 
συντήρησης 36 ημέρες περίπου, με αρχή την 28/9/2020.   
 

3.3. Διαθεσιμότητα Μετασχηματιστών  
 

Οι μετασχηματιστές του Συστήματος (αυτομετασχηματιστές) εμφάνισαν 256 
διακοπές απομόνωσης οι χρονικές διάρκειες των οποίων κατανέμονται σύμφωνα με 
το σχήμα 3.8. Οι μετασχηματιστές στα όρια του Συστήματος με το Δίκτυο εμφάνισαν 
1039 διακοπές απομόνωσης οι χρονικές διάρκειες των οποίων κατανέμονται 
σύμφωνα με το σχήμα 3.9., ενώ η κατανομή τους ανάλογα με την απώλεια 
τροφοδότησης εμφανίζεται στο σχήμα 3.10.  
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Σχήμα 3.7. Διαθεσιμότητα κυκλωμάτων 400kV για κάθε μήνα του έτους 2020, 

ανάλογα με την αιτία της απομόνωσης (προγραμματισμένες εργασίες ή 
ανωμαλίες), παραθέτοντας και την αντίστοιχη συνολική διαθεσιμότητα. 

 
 

 
Σχήμα 3.8. Κατανομή των διακοπών λειτουργίας μετασχηματιστών του Συστήματος 

σε διαφορετικές χρονικές διάρκειες 
 

Ως διαθεσιμότητα των μετασχηματιστών (ΔΜ) για μία χρονική περίοδο ορίζεται η 
ποσότητα: 
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όπου Κ είναι το πλήθος των διακοπών λειτουργίας που εμφανίστηκαν στους 
μετασχηματιστές του Συστήματος και Λ το πλήθος τους.  
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Σχήμα 3.9. Κατανομή των διακοπών λειτουργίας μετασχηματιστών Δικτύου στα όρια 

του Συστήματος με το Δίκτυο σε διαφορετικές χρονικές διάρκειες 
 
Η συνολική ισχύς των μετασχηματιστών που ανήκουν στο Σύστημα Μεταφοράς και 
ήταν σε λειτουργία σε όλη τη διάρκεια του 2020 είναι ίση με 17.787 MVA, οπότε 
εφαρμόζοντας τον προηγούμενο τύπο (2) και τα δεδομένα των ΔΑΧ υπολογίστηκε η 
διαθεσιμότητα των μετασχηματιστών του Συστήματος ίση με: 

 
Διαθεσιμότητα των Μ/Σ του Συστήματος Μεταφοράς(ΑΜΣ)=99,1% 

 
Στο συγκεκριμένο υπολογισμό δεν λήφθηκαν υπόψη οι απομονώσεις για ρύθμιση 
τάσης απαραίτητες για την ευσταθή λειτουργία του Συστήματος  
 
Η συνολική ισχύς των μετασχηματιστών στα όρια του Συστήματος Μεταφοράς με το 
Δίκτυο το 2020 είναι ίση με 17.454 MVA, οπότε εφαρμόζοντας τον προηγούμενο τύπο 
(2) και τα δεδομένα των ΔΑΧ υπολογίστηκε η διαθεσιμότητα τους ίση με: 

 
Διαθεσιμότητα των μετασχηματιστών στα όρια με το Δίκτυο=99,1% 
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Σχήμα 3.10. Κατανομή των διακοπών λειτουργίας μετασχηματιστών στα όρια του 

Συστήματος με το Δίκτυο σε διαφορετικές χρονικές διάρκειες ανάλογα 
με την αιτία της διακοπής 

 
Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι στο σύνολο των δεδομένων από τα ΔΑΧ εντοπίστηκαν 
και 28 προγραμματισμένες διακοπές προς το δίκτυο των 150kV της περιφέρειας 
πρωτευούσης που ανήκει στο Δίκτυο. Επίσης την ώρα της ετήσιας αιχμής το Σύστημα 
ήταν πλήρως διαθέσιμο. 
 

3.4 Διαθεσιμότητα Συστήματος Μεταφοράς 

 
Ως Διαθεσιμότητα Συστήματος Μεταφοράς για μία χρονική περίοδο ορίζεται: 
 

 
Το σύνολο των κυκλωμάτων έτσι όπως ορίζεται από τον ανωτέρω δείκτη και 
περιγράφεται στις ρυθμιστικές οδηγίες [6] για το 2020 ήταν 636 ενώ η Διαθεσιμότητα 
του Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) διαμορφώθηκε στο 99,4% (99,5% το 2019). 
 

3.4. Μη Τροφοδοτούμενη Ενέργεια 
 

Η συνολική μη τροφοδοτούμενη ενέργεια από την εμφάνιση όλων των γεγονότων 
απομόνωσης κυκλωμάτων και μετασχηματιστών συστήματος και στα όρια με το 



 19 

Δίκτυο εκτιμήθηκε ίση με 1794,10 MWh, από τις οποίες οι 1262,6 MWh οφείλονται 
σε ανωμαλίες.  
 
Ως Συνολική Αξιοπιστία Τροφοδότησης του Συστήματος Μεταφοράς (ΔΑΤ) για μία 
χρονική περίοδο έχει οριστεί ως [6]  
 

%1001 















ύόίίέή

έίώ
 (3) 

 

 
Ως συνολική ενέργεια που θα είχε διατεθεί από το Σύστημα θεωρούμε την ενέργεια 
που διατέθηκε το 2019 στους Πελάτες Υψηλής Τάσης και στα Όρια με το Δίκτυο, 
δηλαδή 45126 GWh. Αν θεωρήσουμε την ανωτέρω εκτίμηση της μη διατεθείσας 
ενέργειας (1794,10 ΜWh) τότε ο ΔΑΤ είναι ίσος με 99,99%. 
 
Ένας άλλος δείκτης που χρησιμοποιείται εκτενώς στη διεθνή πρακτική ως εκτίμηση 
της σοβαρότητας ενός γεγονότος διακοπής λειτουργίας κυκλωμάτων του Συστήματος 
Μεταφοράς αλλά και ποιότητας εξυπηρέτησης των Χρηστών του είναι τα «Λεπτά 
Συστήματος». Ως «Λεπτά Συστήματος» ορίζονται για κάθε γεγονός διακοπής 
κυκλωμάτων και υπολογίζονται διαιρώντας τη Μη Τροφοδοτούμενη Ενέργεια διά της 
ενέργειας που θα είχε διατεθεί σε ένα λεπτό εάν το φορτίο του Συστήματος είχε τη 
μέγιστη τιμή του (αιχμή) τη χρονική στιγμή της διακοπής. Ενδεικτικά στον ακόλουθο 
πίνακα 3.3 παραθέτουμε ανωμαλίες του Συστήματος Μεταφοράς με σημαντική μη 
τροφοδοτούμενη ενέργεια και τα αντίστοιχα λεπτά συστήματος. Για τον υπολογισμό 
των «Λεπτών Συστήματος» θεωρήθηκε η αιχμή των 8652ΜW στις 9/1/2020 ώρα 
20.00. 
 
 

Πίνακας 3.3 Αξιοσημείωτες ανωμαλίες με απώλεια τροφοδότησης και αντίστοιχα 
Λεπτά Συστήματος 

 
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ  
ΑΙΤΙΑ ΜΕΣΗ ΜΗ ΤΡΟΦ/ΜΕΝΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWh) 
ΛΕΠΤΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

20/10/20, 
13:45 

32 λεπτά 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ  

ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ  

ΥΗΣ ΓΚΙΩΝΑΣ  

ΜΑΡΑΘΙΑ  

Λειτουργία διαφορικής 
προστασίας 

172,51 1,19 

5/8/2020, 
20:54 

1 ώρα και 16 
λεπτά 

Υ/Σ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ  

Υ/Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Υ/Σ ΟΣΕ10  

Υ/Σ ΣΦΗΚΙΑΣ, 

Υ/Σ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ  

Βροχές, Καταιγίδες 86,76 0,6 

6/1/2020, 
6:55 

4 ώρες 10 λεπτά 

Υ/Σ ΛΕΙΒΑΔΙ Ρ20 

Υ/Σ ΑΝΔΡΟΣ Ρ20 

Υ/Σ ΣΥΡΟΣ Ρ30 

Υ/Σ ΚΑΡΥΣΤΟΣ Ρ20 

Ισχυροί Άνεμοι. Τα φορτία 
της Άνδρου τα πήρε το 

εργοστάσιο 
64,84 0,45 
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3.5. Συχνότητα λειτουργίας 
 

Κατά τη λειτουργία του Συστήματος, αναφορικά με το μέγεθος της συχνότητας, 
εμφανίζονται μικρές αποκλίσεις από την προγραμματισμένη τιμή της η οποία 
ορίζεται σε ημερήσια βάση από τον ENTSOe Τα στοιχεία των αποκλίσεων αυτών είναι 
διαθέσιμα στο Διαχειριστή του Συστήματος και μπορούν να παρασταθούν σε χρονικά 
διαγράμματα ώστε να υπάρχει μία απεικόνιση του αποτελέσματος της ρύθμισης 
συχνότητας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συχνότητα βέβαια του Συστήματος εφόσον δεν 
υπάρχει νησιδοποίηση είναι αυτή της Ευρωπαϊκής Σύγχρονης Ζώνης του ENTSO-E. Τα 
δεδομένα των αποκλίσεων της συχνότητας από την προγραμματισμένη τιμή 
παρουσιάζονται στο σχήμα 3.11 σε διάγραμμα Box-Whisker για κάθε μήνα του έτους 
2020.   
 

 
Σχήμα 3.11. Μηνιαία απεικόνιση χαρακτηριστικών τιμών της συχνότητας. 

 
Στο παραπάνω διάγραμμα 3.11 απεικονίζεται για κάθε μήνα του έτους η μέγιστη τιμή, 
το 90ο εκατοστημόριο, η διάμεσος (median), το 10ο εκατοστημόριο, και η ελάχιστη 
τιμή των ωριαίων μέσων τιμών της απόκλισης συχνότητας. Η μεγαλύτερη απόλυτη 
μέση τιμή απόκλισης συχνότητας εμφανίστηκε στις 31/05/2020 ώρα 12 το μεσημέρι 
ίση με 47mHz. 
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