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1. Εισαγωγή 

Οι Ευρωπαϊκοί Κώδικες Σύνδεσης με το Σύστημα (Connection Network Codes – CNC) είναι 

κοινοί κανόνες που θα εφαρμόζονται στο σχεδιασμό, λειτουργία και ανάπτυξη του 

συστήματος του ENTSOe. Η θέσπισή τους προβλέπονταν στο 3
ο
 Ενεργειακό πακέτο της ΕΕ 

(Οδηγία 2009/72 και Κανονισμός 714/2009 ΕΚ) όπου γίνονταν αναφορά στην ανάγκη 

συντονισμού και ομογενοποίησης των επιμέρους Εθνικών Κωδίκων Διαχείρισης 

Συστήματος, στην προοπτική της δημιουργίας μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής  αγοράς 

Ηλεκτρισμού.  

Οι Ευρωπαϊκοί Κώδικες συντάχθηκαν από τον ENTSOe ύστερα από διαβουλεύσεις με 

εμπλεκόμενους φορείς (Εθνικοί Διαχειριστές Συστημάτων και Δικτύου, σύνδεσμοι  

ηλεκτροπαραγωγών, κατασκευαστές κ.α.) και εγκρίθηκαν από τον ACER. Με εισήγηση του 

ACER προωθήθηκαν στη Γραμματεία Ενέργειας της ΕΕ και ψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο (ΕΚ). Αποτελούν Κανονισμούς (Regulations) της ΕΕ και υπερισχύουν κάθε 

Εθνικής Νομοθεσίας.  

Ο «Ευρωπαϊκός Κώδικας Απαιτήσεων για τις Γεννήτριες» (Network Code Requirements for 

Generators) ψηφίστηκε στο ΕΚ στις 14-04-2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 

της ΕΕ στις 27-04-2016 ως «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/631 της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 

2016 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση 

ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο (απαιτήσεις για γεννήτριες)» και τέθηκε σε ισχύ, με την 

επιφύλαξη ορισμένων άρθρων του, στις 18 Μαΐου 2016. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/631 

(εφεξής Κανονισμός) είναι διαθέσιμος στο σύνδεσμο:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0631 

 

2. Πεδίο Εφαρμογής 

Ο Κανονισμός ορίζει «απαιτήσεις γενικής εφαρμογής», που θα πρέπει να ικανοποιεί κάθε 

νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (Power Generating Module – PGM), που θα συνδεθεί σε 

μια από τις σύγχρονες περιοχές  του συστήματος του ENTSOe, μετά τη θέση σε ισχύ του 

Κανονισμού. Ως μονάδα ηλεκτροπαραγωγής νοείται: α) κάθε σύγχρονη γεννήτρια 

(synchronous generator) και β) μια ή περισσότερες γεννήτριες που συνδέονται με το 

σύστημα είτε ασύγχρονα είτε μέσω ηλεκτρονικών ισχύος και, επιπλέον, έχουν ένα μόνο 

σημείο σύνδεσης με σύστημα μεταφοράς ή το δίκτυο διανομής (πάρκα ΑΠΕ). 

Σύμφωνα με το Άρθρο 3, ο Κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής 

που συνδέονται σε Συστήματα μη διασυνδεδεμένα με το Σύστημα του ENTSOe και δεν 

εφαρμόζεται σε υφιστάμενες γεννήτριες
1
.  

Στο Άρθρο 6, γίνεται πρόβλεψη εξαίρεσης από ορισμένες υποχρεώσεις του Κανονισμού των 

μονάδων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού καθώς και των γεννητριών που είναι 

εγκατεστημένες εντός βιομηχανικών εγκαταστάσεων (αυτοπαραγωγοί). 

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Κανονισμού, η προσαρμογή και οι αναγκαίες τροποποιήσεις 

των Εθνικών Κωδίκων Διαχείρισης Συστήματος είναι αρμοδιότητα του Διαχειριστή του 

                                                           
1
 Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Κανονισμού, ως υφιστάμενη νοείται κάθε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 

που ήταν συνδεδεμένη με το Σύστημα του ENTSOe μέχρι και τις 18 Μαΐου 2016, ημερομηνία που ο 

Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ. Ως υφιστάμενες θεωρούνται και οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που 

βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού εφόσον ο ιδιοκτήτης τους έχει συνάψει οριστική και 

δεσμευτική σύμβαση για την αγορά του κύριου εξοπλισμού ηλεκτροπαραγωγής, εντός δύο ετών 

μετά τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού, δηλαδή μέχρι τις 17 Μαΐου 2018. Αρμόδιος για τον καθορισμό 

αν μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής θεωρείται ως υφιστάμενη ή όχι είναι η Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας, μετά από διαβούλευση με τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και τον αρμόδιο Διαχειριστή.  
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Συστήματος Μεταφοράς (TSO), σε συνεργασία με το Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής 

(DSO) και τους οικείους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής (RSOs) ύστερα από υποχρεωτικές 

δημόσιες διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Υπεύθυνη για την έγκριση 

και την εφαρμογή του Κανονισμού, είναι η ΡΑΕ. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς 

αρνείται τη σύνδεση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής η οποία δεν συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις του Κανονισμού και δεν καλύπτεται από παρέκκλιση (derogation) που 

χορηγείται από τη ΡΑΕ σύμφωνα με όσα ορίζει το Άρθρο 60. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 72 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/631, ο Κανονισμός τίθεται σε πλήρη 

ισχύ ύστερα από ένα μεταβατικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία 

δημοσίευσης του στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, δηλαδή στις 17 Μαΐου 2019. Εντός δύο 

(2) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του κανονισμού στην επίσημη Εφημερίδα της 

ΕΕ, ο Διαχειριστής Συστήματος υποβάλλει προς έγκριση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

πρόταση σχετικά με τις απαιτήσεις γενικής εφαρμογής ή τη μεθοδολογία που 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό και τον καθορισμό των εν λόγω απαιτήσεων. 

Οι «απαιτήσεις γενικής εφαρμογής» που εισάγει ο Κανονισμός αφορούν τους γενικούς 

όρους σύνδεσης με το Σύστημα του ENTSOe κάθε νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Κανονισμού, οι απαιτήσεις γενικής εφαρμογής 

διαφοροποιούνται ως προς τη σημαντικότητα με βάση την μέγιστη ισχύ της μονάδας 

ηλεκτροπαραγωγής και το επίπεδο της τάσεως στο σημείο σύνδεσης με το Σύστημα ή το 

Δίκτυο, όπως αυτή καθορίζεται από την αντίστοιχη σύμβαση σύνδεσης.  

Οι μονάδα ηλεκτροπαραγωγής εντάσσονται σε 4 κατηγορίες A, B, C και D με αύξουσα σειρά 

σημαντικότητας, ως εξής (Σχήμα 1):  

α) τάση στο σημείο σύνδεσης < 110 kV και μέγιστη ισχύς 0,8 kW ή μεγαλύτερη (τύπος Α)  

β) τάση στο σημείο σύνδεσης < 110 kV και μέγιστη ισχύς  ίση ή μεγαλύτερη κατωφλίου 

που προτείνει ο αρμόδιος Διαχειριστής, το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει το 1MW 

(τύπος Β)  

γ) τάση στο σημείο σύνδεσης < 110 kV και μέγιστη ισχύς ίση ή μεγαλύτερη κατωφλίου 

που προτείνει ο αρμόδιος Διαχειριστής, το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει τα 50 MW  

(τύπος C)  

δ) τάση στο σημείο ≥ 110 kV ή μεγαλύτερη ή μέγιστη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη κατωφλίου 

που προτείνει ο αρμόδιος Διαχειριστής, το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει τα 75MW 

(τύπος D) 

 

Σχήμα 1 : Κατηγορίες σημαντικότητας μονάδων ηλεκτροπαραγωγής 

 

Για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής τύπου Α, οι απαιτήσεις γενικής εφαρμογής είναι οι 

απολύτως απαραίτητες για ευρείας έκτασης επεμβάσεις κατά τη διάρκεια κρίσιμων 

συμβάντων, με περιορισμένη αυτόματη απόκριση και ελάχιστο έλεγχο από τον αρμόδιο 

Διαχειριστή.  

Για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής τύπου Β, οι απαιτήσεις προβλέπουν ένα εύρος 

αυτόματης δυναμικής απόκρισης σε συμβάντα και ένα υψηλότερο επίπεδο ελέγχου και 

πληροφόρησης του αρμόδιου Διαχειριστή. 
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Για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής τύπου C, οι απαιτήσεις προβλέπουν ακριβή, σταθερή 

και ελέγξιμη δυναμική απόκριση σε πραγματικό χρόνο για την εξασφάλιση της ασφάλειας 

του συστήματος καθώς και το λεπτομερή έλεγχο και την πληροφόρηση του αρμόδιου 

Διαχειριστή. Σε αυτή την κατηγορία, οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να 

έχουν επαρκή ικανότητα απόκρισης τόσο σε καταστάσεις κανονικής λειτουργίας όσο και σε 

διαταραχές.  

Για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής τύπου D, οι απαιτήσεις αφορούν τον έλεγχο και τη 

λειτουργία ολόκληρου του διασυνδεδεμένου συστήματος. 

Μια συνοπτική περιγραφή των απαιτήσεων γενικής εφαρμογής για τις 4 κατηγορίες 

γεννητριών, δίνεται στο Παράρτημα Α.  

 

3. Πρόταση 

Στο άρθρο 5.3 του Κανονισμού, ορίζεται ότι ο αρμόδιος Διαχειριστής, ύστερα από δημόσια 

διαβούλευση, πρέπει να παρουσιάσει μία πρόταση για τις τιμές των κατωφλίων μέγιστης 

ισχύος με βάση τα οποία οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής εντάσσονται σε μια από τις 4 

κατηγορίες σημαντικότητας. Οι τιμές αυτές εγκρίνονται από την Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας. Ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς μπορεί να επανεξετάσει τα 

κατώφλια αυτά τρία χρόνια μετά από μια προγενέστερη πρόταση. 

Σε εφαρμογή του Κανονισμού, η  πρόταση που υποβάλλεται από τον ΑΔΜΗΕ βασίζεται :  

• στην ανάγκη διασφάλισης της αξιοπιστίας και της ασφάλειας τροφοδοσίας του 

Συστήματος,  

• στις προβλέψεις για την εγκατάσταση νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής μετά την 

έναρξη της εφαρμογής του Κανονισμού,  

• στη σημασία που αποκτούν για την ασφάλεια του Συστήματος οι τεχνολογίες που 

βασίζονται στα ηλεκτρονικά ισχύος,  

• στην ανάγκη θέσπισης ελάχιστων τεχνικών απαιτήσεων για τις μονάδες ΑΠΕ, 

• στις σημερινές δυνατότητες και στην τεχνολογία αιχμής των εγκαταστάσεων 

ηλεκτροπαραγωγής, ανεξάρτητα από την πρωτογενή πηγή ενέργειας που 

χρησιμοποιούν, 

• στις ιδιαιτερότητες του Ελληνικού Συστήματος και τις προοπτικές ανάπτυξής του 

όπως περιγράφονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα όρια που προτείνονται για τον καθορισμό της 

σημαντικότητας των γεννητριών των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής είναι: 

• Τύπος Α: γεννήτριες (ή ομάδες γεννητριών)  με τάση στο Σημείο Σύνδεσης κάτω 

από 110 kV και μέγιστη παραγόμενη ισχύ μεγαλύτερη από 0,8 kW και μικρότερη 

ή ίση του 1 MW 

• Τύπος Β: γεννήτριες (ή ομάδες γεννητριών) με τάση στο Σημείο Σύνδεσης κάτω 

από 110 kV και μέγιστη παραγόμενη ισχύ μεγαλύτερη από 1 MW και μικρότερη ή 

ίση των 15 MW 

• Τύπος C: γεννήτριες (ή ομάδες γεννητριών) με τάση στο Σημείο Σύνδεσης κάτω 

από 110 kV και μέγιστη παραγόμενη ισχύ μεγαλύτερη από 15 MW και μικρότερη 

ή ίση των 75 MW 

• Τύπος Δ: γεννήτριες (ή ομάδες γεννητριών) με τάση στο Σημείο Σύνδεσης 

μεγαλύτερη ή ίση με 110 kV ή μέγιστη παραγόμενη ισχύ άνω των 75 MW 
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Παράρτημα Α  

Απαιτήσεις Γενικής Εφαρμογής για τις νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής 
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Γενικές Απαιτήσεις – Ευστάθεια Συχνότητας 
 

Title   Requirement type Related Articles Summary Type A     Type Β Type C Type D 

FREQUENCY RANGES Frequency stability       13.1.a.(i),(ii),(iii) 
Range (in Hz)  where a PGM should remain connected and operate for specified time periods 

(in min) 
X X X X 

LIMITED FREQUENCY 

SENSITIVE MODE 

(OVERFREQUENCY)  

Frequency stability       13.2 
An operating mode which will result in active power output reduction in response to a change  

in system frequency above a certain value 
X X X X 

RATE OF CHANGE OF 

FREQUENCY WITHSTAND 

CAPABILITY  

Frequency stability       13.1.b 

Capability of a PGM to stay connected to the network and operate at rates of change of 

frequency up to a certain value, unless disconnection is triggered by rate-of-change-of-

frequency-type loss of mains protection 

X X X X 

CONSTANT OUTPUT AT 

TARGET ACTIVE POWER   
Frequency stability  13.3 

Capability of a PGM to maintain constant active power output at a specified target  value  

regardless of changes in frequency, except where in operation in LFSM-O, reduction from max 

due to falling frequency, LFSM-U or FSM  

X X X X 

MAXIMUM POWER 

REDUCTION AT 

UNDERFREQUENCY  

Frequency stability  13.4, 13.5 
Capability of a PGM to reduce the active power output from Pmax at specified rates when 

frequency falls below certain values 
X X X X 

AUTOMATIC CONNECTION   Frequency stability  13.7.a,b 
Capability of a PGM to connect automatically to the network within specified frequency range, 

gradient of increase in active power output and max delay time 
X X X X 

REMOTE SWITCH ON/OFF   Frequency stability  13.6 
Logic interface (input port) in order to cease active power output within five seconds following 

an instruction being received at the input port. 
X X     

ACTIVE POWER 

REDUCTION    
Frequency stability  14.2.a,b 

To control active power output, a type B PGM shall be equipped with an interface (input port) 

in order to be able to reduce active power output following an instruction at the input port; 
  X     

ACTIVE POWER 

CONTROLLABILITY AND 

CONTROL RANGE  

Frequency stability  15.2.a,b Adjust an active power set-point in line with instructions given by the relevant system operator     X X 

DISCONNECTION OF LOAD 

DUE TO 

UNDERFREQUENCY  

Frequency stability  15.2.f 

PGMs capable of acting as a load, including hydro pump-storage power-generating facilities, 

shall be capable of disconnecting their load in case of under-frequency.  

The requirement referred to in this point does not extend to auxiliary supply 

    X X 

FREQUENCY 

RESTORATION CONTROL 
Frequency stability  15.2.e 

Equipment and functionalities of a PGM to contribute at frequency restoration to its nominal 

value in a control area or to maintain power exchange flows between control areas at their 

scheduled values 

    X X 

FREQUENCY SENSITIVE 

MODE  
Frequency stability  15.2.d 

An operating mode of a PGM in which the active power output changes in response to a 

change in system frequency, to assist the recovery to target frequency; 
    X X 

LIMITED FREQUENCY 

SENSITIVE MODE 

(UNDERFREQUENCY)  

Frequency stability  15.2.c 
An operating mode which will result in active power output increase in response to a change  

in system frequency below a certain value 
    X X 

MONITORING OF 

FREQUENCY RESPONSE 
Frequency stability  15.2.g.(i),(ii) 

To monitor the operation of active power frequency response, the communication interface 

should transfer in real time to the network control center at least the following signals: status 

signal of FSM (on/off), scheduled active power output, actual value of the active power output, 

actual parameter settings for active power frequency response, droop and dead band; 

    X X 
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Γενικές Απαιτήσεις – Διαχείριση Συστήματος 

Title   Requirement type Related Articles Summary 
Type  

A      

Type 

Β 

Type  

C 

Type 

D 

CONTROL SCHEMES AND 

SETTINGS      

General system 

management 
14.5.a.(i),(ii) 

The schemes and settings of the different control devices of a PGM  that are necessary for 

transmission system stability and for taking emergency action  
  X X X 

INFORMATION EXCHANGE   
General system 

management 
14.5.d.(i) 

Capability of a PGM to exchange information with the relevant system operator in real time or 

periodically  
  X X X 

PRIORITY RANKING OF 

PROTECTION AND CONTROL  

General system 

management 
14.5.c 

The PGM should organise its protection and control devices in accordance with the following 

priority ranking (from highest to lowest): (i) network and power-generating module 

protection; (ii) synthetic inertia, if applicable; (iii) frequency control (active power 

adjustment); (iv) power restriction; and (v) power gradient constraint; 

  X X X 

TRANSFORMER NEUTRL-

POINT TREATMENT   

General system 

management 
15.6.f 

The earthing arrangement of the neutral-point at the network side of step-up transformers 

shall comply with the specifications of the relevant system operator 
    X X 

ELECTRICAL PROTECTION 

SCHEMES AND SETTINGS 

General system 

management 
14.5.b 

The relevant system operator shall specify the schemes and settings necessary to protect the 

network, taking into account the characteristics of the PGM.  

The protection schemes needed for the PGM and the network as well shall be coordinated and 

agreed between the relevant system operator and the power-generating facility owner. 

Electrical protection of the PGM shall take precedence over operational controls, taking into 

account the security of the system and the health and safety of staff and of the public. 

  X X X 

INSTALLATION OF DEVICES 

FOR SYSTEM OPERATION 

AND / OR SECURITY  

General system 

management 
15.6.d 

If the relevant system operator  considers that it is necessary to install additional devices in a 

PGM in order to preserve or restore system operation or security, the relevant system 

operator or relevant TSO and the power-generating facility owner shall investigate that matter 

and agree on an appropriate solution 

    X X 

INSTRUMENTATION FOR 

FAULT AND DYNAMIC 

BEHAVIOUR RECORDING 

General system 

management 
15.6.b 

The PGM should be equipped with a facility to provide fault recording and monitoring of 

dynamic system behaviour. This facility should record: voltage, active power, reactive power 

and frequency. 

The dynamic system behaviour monitoring should include an oscillation trigger with the 

purpose of detecting poorly damped power oscillations. The fault recording equipment should 

satisfy specified  triggering criteria and sampling rates.  

    X X 

LOSS OF STABILITY 
General system 

management 
15.6.a Detect loss of angular stability     X X 

RATE OF CHANGE OF ACTIVE 

POWER 

General system 

management 
15.6.e 

The relevant system operator shall specify minimum and maximum limits on rates of change 

of active power output (ramping limits) in both an up and down direction of change of active 

power output for a power-generating module, taking into consideration the specific 

characteristics of prime mover technology 

    X X 

SIMULATION MODELS 
General system 

management 
  

Provision of simulation models that  properly reflect the behaviour of the power-generating 

module in both steady- state and dynamic simulations (50 Hz component) or in 

electromagnetic transient simulations 

    X X 

SYNCHRONISATION 
General system 

management 
16.4.a,b The PGM shall be equipped with the necessary synchronization facilities       X 

 



3 

 

Γενικές Απαιτήσεις – Ευστάθεια Τάσεως, Ευρωστία και Αποκατάσταση Λειτουργίας Συστήματος 

Title   Requirement type 
Related 

Articles 
Summary 

Type  

A      

Type 

Β 

Type  

C 

Type 

D 

AUTO RECLOSURES  
Robustness of 

Generating Units  
15.4.c 

Capability of a PGM to remain connected to the network during single-phase or three- phase 

auto-reclosures on meshed network lines 
    X X 

STEADY-STATE STABILITY  
Robustness of 

Generating Units  
15.4.a 

In the event of power oscillations, power-generating modules shall retain steady-state 

stability when operating at any operating point of the P-Q-capability diagram 
    X X 

RECONNECTION AFTER AN 

INCIDENTAL 

DISCONNECTION DUE TO A 

NETWORK DISTURBANCE  

System restoration 14.4.a,b Installation of automatic reconnection systems for conditions specified by the relevant TSO   X X X 

BLACK START System restoration 15.5.a 

Capability of recovery of a PGM from a total shutdown through a dedicated auxiliary power 

source without  

any electrical energy supply external to the power-generating facility 

    X X 

CAPABILITY TO TAKE PART IN 

ISOLATED NETWORKC 

OPERATION 

System restoration 15.5.b 

PGMs shall be capable of taking part in island operation if required by the relevant system 

operator ; 

In the event of a power surplus, PGMs shall be capable of reducing the active power output 

from a previous operating point to any new operating point within the P-Q-capability diagram 

as much as inherently technically feasible, but to at least 55 % of its maximum capacity; 

    X X 

QUICK RE-

SYNCHRONISATION   
System restoration 15.5.c.(i),(ii),(iii) 

(i) in case of disconnection from the network, the PGM shall be capable of quick re-

synchronisation in line with the protection strategy (ii) a power-generating module with a 

minimum re-synchronisation time greater than 15 minutes after its disconnection from any 

external power supply must be designed to trip to house-load from any operating point in its 

P-Q-capability diagram, (iii) PGMs shall be capable of continuing operation following tripping 

to house-load, irrespective of any auxiliary connection to the external network.  

    X X 

HIGH/LOW VOLTAGE 

DISCONNECTION     
Voltage stability 15.3 

Capability of automatic disconnection when voltage at the connection point reaches levels 

specified by the relevant 

system operator  

    X   

VOLTAGE RANGES          Voltage stability 16.2 

The PGM shall be capable of staying connected to the network and operating within specified 

ranges of the network voltage at the connection point and specified time periods; 

TSO may specify shorter periods of time during which power-generating modules shall be 

capable of remaining connected to the network in the event of simultaneous overvoltage and 

under-frequency or simultaneous under-voltage and over-frequency; 

      X 
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Πρόσθετες Απαιτήσεις για Σύγχρονες γεννήτριες  

Title   Requirement type Related Articles Summary Type A     Type Β Type C Type D 

POST FAULT ACTIVE POWER 

RECOVERY  

Robustness of 

Generating Units  
17.3, 51.4  

The PGM shall be capable of providing post-fault active power recovery in specified 

magnitude and time 
  X X X 

FAULT RIDE THROUGH 

CAPABILITY OF 

SYNCHRONOUS 

GENERATORS CONNECTED 

BELOW 110 kV  

Robustness of 

Generating Units  
14.3.a,b Capability of a synchronous PGM to stay connected during voltage sinks   X X   

FAULT RIDE THROUGH 

CAPABILITY OF 

SYNCHRONOUS 

GENERATORS CONNECTED 

AT 110 kV OR ABOVE  

Robustness of 

Generating Units  
16.3.a,b,c Capability of a synchronous PGM to stay connected during voltage sinks       X 

CAPABILITIES TO AID 

ANGULAR STABILITY  

Robustness of 

Generating Units  
19.3 

The relevant TSO and the power-generating facility owner shall enter into an agreement 

regarding technical capabilities of the power-generating module to aid angular stability 

under fault conditions 

      X 

VOLTAGE CONTROL SYSTEM 

(SIMPLE)   
Voltage stability 17.2.b 

The PGM shall be equipped with a permanent automatic excitation control system that 

can provide constant alternator  

terminal voltage at a selectable setpoint without instability over the entire operating 

range of the synchronous PGM 

  X X   

REACTIVE POWER 

CAPABILITY (SIMPLE) 
Voltage stability 17.2.a 

The relevant system operator shall have the right to specify the capability of a type B 

synchronous PGM to provide reactive power 
  X     

REACTIVE POWER 

CAPABILITY AT MAXIMUM 

ACTIVE POWER  

Voltage stability 18.2.b 

Specify a U-Q/Pmax-profile (U is the voltage at the connection point) within the 

boundaries of which the synchronous power-generating module shall be capable of 

providing reactive power at its maximum capacity. 

    X X 

REACTIVE POWER 

CAPABILITY BELOW 

MAXIMUM ACTIVE POWER  

Voltage stability 18.2.c 

When operating at an active power output below the maximum capacity, the 

synchronous PGMs shall be capable of operating at every possible operating point in the 

P-Q-capability diagram, at least down to minimum stable operating level.  

    X X 

VOLTAGE CONTROL SYSTEM Voltage stability 19.2 

Specifications and performance of an automatic voltage regulator with regard to steady-

state voltage and transient voltage control and  of the excitation control system.  

The latter shall include: bandwidth limitation, underexcitation limiter, overexcitation 

limiter, stator current limiter and a PSS function 

      X 
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Πρόσθετες Απαιτήσεις  για τις γεννήτριες πάρκων ΑΠΕ  

Title   
Requirement 

type 

Related 

Articles 
Summary 

Type 

A      

Type 

Β 

Type 

C 

Type 

D 

SYNTHETIC INERTIA CAPABILITY 
Frequency 

stability        
21.2 

The facility provided by a PPM to replace the effect of inertia of a synchronous PGM to a prescribed 

level of performance 
    X X 

POST FAULT ACTIVE POWER 

RECOVERY 

Robustness of 

Generating Units  
20.3.a, b 

The PPM shall be capable of providing post-fault active power recovery in specified magnitude and 

time 
  X X X 

FAULT RIDE THROUGH 

CAPABILITY OF POWER PARK 

MODULES CONNECTED BELOW 

110 kV  

Robustness of 

Generating Units  
14.3.a,b Capability of a PPM to stay connected during voltage sinks   X X   

FAULT RIDE THROUGH 

CAPABILITY OF POWER PARK 

MODULES CONNECTED AT 110 

kV OR ABOVE  

Robustness of 

Generating Units  
16.3.a,b,c Capability of a PPM to stay connected during voltage sinks       X 

REACTIVE CURRENT INJECTION Voltage stability 20.2.b,c 

the relevant system operator in coordination with the relevant TSO shall have the right to specify 

that a power park module be capable of providing fast fault current at the connection point in case of 

3-phase faults; the relevant system operator in coordination with the relevant TSO shall specify the 

characteristics, the timing and accuracy of the fast fault current; 

with regard to the supply of fast fault current in case of asymmetrical faults, the relevant system 

operator in coordination with the relevant TSO shall have the right to specify a requirement for 

asymmetrical current injection 

  X X X 

REACTIVE POWER CAPABILITY 

(SIMPLE) 
Voltage stability 20.2.a 

The relevant system operator shall have the right to specify the capability of a type B PPM to provide 

reactive power; 
  X     

PRIORITY TO ACTIVE OR 

REACTIVE POWER 

CONTRIBUTION 

Voltage stability 21.3.e 

TSO shall specify whether active power contribution or reactive power contribution has priority 

during faults for which  

fault-ride-through capability is required. 

    X X 

REACTIVE POWER CAPABILITY AT 

MAXIMUM ACTIVE POWER  
Voltage stability 21.3.b 

Specify a U-Q/Pmax-profile (U is the voltage at the connection point) within the boundaries of which 

the PPM  shall be capable of providing reactive power at its maximum capacity. 
    X X 

REACTIVE POWER CAPABILITY 

BELOW MAXIMUM ACTIVE 

POWER  

Voltage stability 21.3.c 

Specify a P-Q/Pmax-profile within the boundaries of which the power park module shall be capable 

of providing reactive power below maximum capacity; the power park module shall be capable of 

providing reactive power at any operating point inside its P-Q/Pmax-profile, if all units of that power 

park module are not out of service , otherwise there may be less reactive power capability, taking 

into consideration the technical availabilities; 

    X X 

REACTIVE POWER CONTROL 

MODES 
Voltage stability 21.3.d 

The PPM module shall be capable of providing reactive power automatically by either voltage control 

mode, reactive power control mode or power factor control mode; 
    X X 

POWER OSCILLATIONS DAMPING 

CONTROL 
Voltage stability 21.3.f 

If specified by the relevant TSO a power park module shall be capable of contributing to damping 

power oscillations.  
    X X 

 


