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ΔΙΑΓΩΓΗ
Σν Δγρεηξίδην Καηαλνκήο πεξηγξάθεη ηνλ Πξνγξακκαηηζκφ Καηαλνκήο (ΠΚ) ηεο
Διιεληθήο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.
Αληηθείκελν ηνπ ΠΚ είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
Καηαλεκφκελσλ Μνλάδσλ, ησλ Δθηάθησλ Δηζαγσγψλ, θαζψο θαη ε έθδνζε ησλ
ζρεηηθψλ Δληνιψλ Καηαλνκήο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ
πζηήκαηνο, ψζηε ε ζπλνιηθή απνξξφθεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην
χζηεκα λα δηελεξγείηαη ππφ φξνπο θαιήο θαη αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο, επρέξεηαο
αληηκεηψπηζεο απξφβιεπησλ ζπκβάλησλ ζην χζηεκα θαη ζηηο Μνλάδεο,
πνηφηεηαο ηξνθνδφηεζεο ηνπ Φνξηίνπ θαη ειαρηζηνπνίεζεο ηεο ζπλνιηθήο
εκεξήζηαο δαπάλεο.
ην πιαίζην απηφ ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο θαηαξηίδεη ην ΠΚ θαη εθδίδεη
Δληνιέο Καηαλνκήο γηα ηελ έγρπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην χζηεκα θαη γηα
ηελ παξνρή Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ.
Αθνινχζσο
Καηαλνκήο.

αλαθέξνληαη

πεξηιεπηηθά

ηα

πεξηερφκελα

ηνπ

Δγρεηξηδίνπ

ην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 γίλεηαη αλαθνξά ζηηο Δπηθνπξηθέο Τπεξεζίεο πνπ δεηνχληαη
απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο κέζσ κηαο αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο
πξνζθνξψλ. Δπίζεο, απηφ ην ηκήκα πεξηγξάθεη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο
επζχλεο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ
Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ.
ην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 πεξηγξάθνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ πκκεηερφλησλ ζηελ
αγνξά, νη θαλφλεο θαη νη αξρέο ηεο Γηαδηθαζίαο Καηαλνκήο, θαζψο θαη ε
ζπιινγή θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ Γηαδηθαζία Καηαλνκήο. Ζ
νξγάλσζε ηνπ Β κέξνπο ηνπ Δγρεηξηδίνπ είλαη ε αθφινπζε:
Οη παξάγξαθνη 2.1& 2.2 παξνπζηάδνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ
πζηήκαηνο, θαη ησλ Καηφρσλ Αδεηψλ Παξαγσγήο ζην πιαίζην ηεο Γηαδηθαζίαο
Καηαλνκήο, αληίζηνηρα.
Ζ παξάγξαθνο 2.3 πεξηγξάθεη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηεο Γηαδηθαζίαο
Καηαλνκήο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα εθδνζνχλ νη Δληνιέο Καηαλνκήο.
Ζ παξάγξαθνο 2.4 πεξηγξάθεη ηε ζπιινγή θαη ηελ αληαιιαγή ησλ
πιεξνθνξηψλ
θαηά
ηε
δηάξθεηα
ηεο
Γηαδηθαζίαο
Καηαλνκήο
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ είδνπο ηεο φπνηαο πιεξνθνξίαο πξέπεη λα
ζπιιερζεί, ηηο ρξνληθέο απαηηήζεηο ζπιινγήο, θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ Καηφρσλ
Αδεηψλ Παξαγσγήο, ησλ Δηζαγσγέσλ, ησλ Δθπξνζψπσλ Φνξηίνπ θαη ηνπ
Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ Γηαλνκήο γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ.
ην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ε θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Καηαλνκήο ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο θαη ζπγθεθξηκέλα
ηα δεδνκέλα εηζφδνπ, ε κεζνδνινγία επίιπζεο θαη ηα απνηειέζκαηα.
ην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ε θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Καηαλνκήο θαηά ηελ Ζκέξα Καηαλνκήο, ε απηφκαηε έθδνζε Δληνιψλ
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Καηαλνκήο απφ ην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Καηαλνκήο ζε Πξαγκαηηθφ Υξφλν
(Real Time Dispatch, RTD) θαη γεληθά ε Λεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο. Ζ
νξγάλσζή ηνπ είλαη ε αθφινπζε:
Ζ παξάγξαθνο 4.1 πεξηγξάθεη ηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο
θαηά ηελ Ζκέξα Καηαλνκήο, ηα δεδνκέλα εηζφδνπ, ηε κεζνδνινγία θαη ηα
απνηειέζκαηα.
Ζ παξάγξαθνο 4.2 πεξηγξάθεη ηελ απηφκαηε έθδνζε Δληνιψλ Καηαλνκήο απφ
ην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Καηαλνκήο ζε Πξαγκαηηθφ Υξφλν (Real Time
Dispatch, RTD), ηηο Δληνιέο Καηαλνκήο, ηελ επηθνηλσλία ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ
πζηήκαηνο κε ηνπο Καηφρνπο Αδεηψλ Παξαγσγήο ζρεηηθά κε ηηο Δληνιέο
Καηαλνκήο θαη ηελ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο ηνπο κε απηέο.
Σέινο, ζηελ παξάγξαθν 4.3 γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή πιεξνθνξηθψλ
ζπζηεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ην χζηεκα Γηαρείξηζεο ησλ Πιεξνθνξηψλ
Καηαλνκήο.
ην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 πεξηγξάθεηαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ πζηήκαηνο
Καηαγξαθήο ζε Πξαγκαηηθφ Υξφλν θαη νη δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο ησλ
πνζνηήησλ ελέξγεηαο / επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δηαδηθαζηψλ θαηαγξαθήο, ησλ δηαδηθαζηψλ δηαηήξεζεο ησλ αξρείσλ ηεο
Γηαδηθαζίαο Καηαλνκήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ ηεο Γηαδηθαζίαο Καηαλνκήο.
ην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 πεξηγξάθνληαη νη πλζήθεο Καηάζηαζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο
ηεο Γηαδηθαζίαο Πξνγξακκαηηζκνχ Καηαλνκήο (ΠΚ). Απηφ ην κέξνο ηνπ
Δγρεηξηδίνπ πεξηιακβάλεη ην αληηθείκελν, ηνλ νξηζκφ, ηηο θνηλνπνηήζεηο γηα ηηο
θαηαζηάζεηο Δθηάθησλ Αλαγθψλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε
ζπλαγεξκνχ, ηχπνπο ζπλαγεξκνχ, θαζνξηζκφ πξφζζεησλ ζπλαγεξκψλ, ηηο
δηαδηθαζίεο ζηηο πεξηπηψζεηο ελεξγνπνίεζεο ζπλαγεξκψλ, ηηο ελέξγεηεο πνπ
γίλνληαη απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
Καηαζηάζεσλ Δθηάθησλ Αλαγθψλ, ηελ θάιπςε θνξηίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ
απνζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε δηαθνπή, ηελ πεξηθνπή θνξηίσλ, θαη ηελ
απνθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ
Σν παξφλ ηκήκα παξνπζηάδεη ηνλ νξηζκφ ησλ Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ
δεηνχληαη απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο κέζσ κηαο αληαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο πξνζθνξψλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.

1.1 Δπικοςπικέρ Τπηπεζίερ (ΔΤ)
Δπηθνπξηθέο Τπεξεζίεο είλαη νη ππεξεζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά
ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο απφ ηα ζεκεία
έγρπζεο ζηα ζεκεία θαηαλάισζεο θαη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο
παξνρήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνπο θαηαλαισηέο.
Σα είδε ησλ Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ είλαη ηα αθφινπζα:
1) Πξσηεχνπζα Ρχζκηζε θαη Δθεδξεία,
2) Γεπηεξεχνπζα Ρχζκηζε θαη Δχξνο,
3) Σξηηεχνπζα Ρχζκηζε θαη ηξεθφκελε Δθεδξεία,
4) Σξηηεχνπζα Με ηξεθφκελε Δθεδξεία,
5) ηαηή Δθεδξεία,
6) Ρχζκηζε Σάζεο,
7) Δπαλεθθίλεζε ηνπ πζηήκαηνο.
Οη επί κέξνπο Δπηθνπξηθέο Τπεξεζίεο ππφ ζηνηρεία (1) έσο (4) αλαθέξνληαη
ζπλνπηηθά σο Δπηθνπξηθέο Τπεξεζίεο Ρχζκηζεο πρλφηεηαο θαη Δλεξγνχ
Ηζρχνο θαη ν αλαιπηηθφο νξηζκφο ηνπο γίλεηαη ζηνλ πξψην θαλνληζκφ (Policy 1:
Load Frequency Control and Performance) ηνπ ENTSO-E.
1.1.1 Ππυηεύοςζα Ρύθμιζη και Δθεδπεία
Ωο Πξσηεχνπζα Ρχζκηζε πζηήκαηνο νξίδεηαη ε ζπιινγηθή απηφκαηε
δηνξζσηηθή αληίδξαζε ησλ Μνλάδσλ Παξαγσγήο θαη ησλ Φνξηίσλ ζηηο
απνθιίζεηο ηεο πξαγκαηηθήο ζπρλφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηε ζπρλφηεηα
αλαθνξάο, κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη λα εμηζνξξνπεζεί ε ζπλνιηθή παξαγσγή
κε ηε ζπλνιηθή απνξξφθεζε ελέξγεηαο θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζπρλφηεηαο
εληφο ηξηάληα (30) δεπηεξνιέπησλ απφ ηελ εθδήισζε ηεο δηαηαξαρήο
ζπρλφηεηαο. Ζ ξχζκηζε κπνξεί λα κελ απνθαηαζηήζεη ηε ζπρλφηεηα ζηα
επίπεδα ηεο ζπρλφηεηαο αλαθνξάο. Δηδηθφηεξα, ε απηφκαηε δηνξζσηηθή
αληίδξαζε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο απηφκαηεο ξχζκηζεο ηεο ελεξγνχ ηζρχνο
εμφδνπ ησλ Μνλάδσλ αλάινγα κε ηνλ ζηαηηζκφ ηνπ ξπζκηζηή θνξηίνπ. Σν
θνξηίν αληηδξά ζηηο κεηαβνιέο ηεο ζπρλφηεηαο απηνξξπζκηδφκελν.
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Ζ Δθεδξεία Πξσηεχνπζαο Ρχζκηζεο είλαη ε κεηαβνιή ηεο παξαγφκελεο
Δλεξγνχ Ηζρχνο Μνλάδαο σο απηφκαηε αληίδξαζε ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθψλ ηεο,
έηζη ψζηε λα ιάβεη ρψξα ε Πξσηεχνπζα Ρχζκηζε πζηήκαηνο, γηα κηα απφθιηζε
ζπρλφηεηαο απφ ηε ζπρλφηεηα αλαθνξάο ίζε κε ±200 mHZ. Ζ κεηαβνιή ηεο
Δλεξγνχ Ηζρχνο Μνλάδαο πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα εληφο ηξηάληα (30)
δεπηεξνιέπησλ απφ ηελ εθδήισζε ηεο δηαηαξαρήο ηεο ζπρλφηεηαο θαη ην
επίπεδν παξαγσγήο Δλεξγνχ Ηζρχνο Μνλάδαο πξέπεη λα δηαηεξείηαη, αλάινγα
κε ηελ ηηκή ηεο απφθιηζεο ηεο ζπρλφηεηαο, ηνπιάρηζηνλ γηα δεθαπέληε (15)
ιεπηά.
εκεηψλεηαη φηη ε Δθεδξεία Πξσηεχνπζαο Ρχζκηζεο πνπ κπνξεί λα παξέρεη κηα
κνλάδα παξαγσγήο πεξηνξίδεηαη απφ ηελ δηαθνξά ηεο παξαγφκελεο ελεξγνχ
ηζρχνο ηεο κνλάδαο, πξηλ απφ ελδερφκελε δηαηαξαρή, 1απφ ηελ ηξέρνπζα
κέγηζηε ηθαλφηεηα παξαγσγήο ηεο γελλήηξηαο.
Ωο Πξσηεχνπζα Δθεδξεία πζηήκαηνο νξίδεηαη ε ζπιινγηθή ζπλεηζθνξά ησλ
Μνλάδσλ ηνπ πζηήκαηνο ζε Δθεδξεία Πξσηεχνπζαο Ρχζκηζεο, ε νπνία,
ζπλεπηθνπξνχκελε απφ ηα Φνξηία ηνπ πζηήκαηνο πνπ ζπκκεηέρνπλ
απηνξπζκηδφκελα ζηελ Δπηθνπξηθή Τπεξεζία, παξέρεη ηελ Πξσηεχνπζα
Ρχζκηζε πζηήκαηνο.
Σν ειάρηζην επίπεδν παξνρήο Πξσηεχνπζαο Δθεδξείαο γηα θάζε Control Block
ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ENTSO-E ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ
θαζαξή εηήζηα παξαγσγή ηνπ θαη ηελ ζέζπηζε ηνπ θαλφλα ηεο κε κεηαβνιήο
ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ ENTSO-E πεξηζζφηεξν απφ ±200mHz ζε πεξηπηψζεηο
ζπκβάλησλ 3000MW (απψιεηα παξαγσγήο ή θνξηίνπ).
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ππνινγίδεη ην χςνο παξνρήο Πξσηεχνπζαο
Δθεδξείαο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα ην σο άλσ ειάρηζην
επίπεδν παξνρήο ηεο, ζχκθσλα θαη κε δηεζλψο απνδεθηέο κεζφδνπο έηζη ψζηε
λα δηαζθαιίδεηαη ε πνζφηεηα πνπ θαη’ειάρηζηνλ απαηηείηαη απφ ηνλ ENTSOE0. Ζ απαίηεζε γηα Πξσηεχνπζα Δθεδξεία αλά Πεξίνδν Καηαλνκήο
αλαθνηλψλεηαη θαζεκεξηλά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο θαη
ιακβάλεηαη
ππφςε
ζηελ
επίιπζε
ηνπ
Ζκεξήζηνπ
Δλεξγεηαθνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο. Οη σξηαίεο ηηκέο γηα ηελ
ακνηβή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο πξνθχπηνπλ απφ ηελ επίιπζε ηνπ Ζκεξήζηνπ
Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, νη δε πνζφηεηεο θαη νη κνλάδεο παξαγσγήο
πνπ ηηο παξέρνπλ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επίιπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο
(αξρηθνχ θαη επηθαηξνπνηεκέλνπ).
1.1.2 Γεςηεπεύοςζα Ρύθμιζη και Δύπορ
Ζ Γεςηεπεύοςζα Ρύθμιζη ςζηήμαηορ (LFC: Load Frequency Control)
δηνξζψλεη ηηο απνθιίζεηο κεηαμχ Παξαγσγήο θαη Καηαλάισζεο (Εήηεζεο) εληφο
ελφο Control Block θαζψο επίζεο θαη ηηο απνθιίζεηο ηεο πρλφηεηαο ηνπ
πζηήκαηνο εληφο ηνπ Γηαζπλδεδεκέλνπ πγρξφλνπ πζηήκαηνο ηνπ ENTSO-E.
Ζ Γεπηεξεχνπζα Ρχζκηζε πζηήκαηνο ρξεζηκνπνηεί ην θεληξηθά εγθαηεζηεκέλν
ζχζηεκα ηεο Αςηόμαηηρ Ρύθμιζηρ Παπαγυγήρ (AGC: Automatic
Generation Control) γηα ηελ ζπλερή απνζηνιή εληνιψλ (set points), κε ηηο

1

Ωο Γηαηαξαρή νξίδεηαη ε απώιεηα παξαγσγήο πνπ δεκηνπξγεί κεηαβνιή ηεο ζπρλόηεηαο ζηελ ππό
εμέηαζε ζύγρξνλε δώλε. Σα αθξηβή ραξαθηεξηζηηθά ηεο νξίδνληαη ζην 0.
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νπνίεο ηειε-ξπζκίδεηαη ε παξαγσγή ελεξγνχ ηζρχνο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο.
Ζ ξχζκηζε απηή κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα ζε ρξνληθά πιαίζηα απφ δέθα (10)
δεπηεξφιεπηα έσο δεθαπέληε (15) ιεπηά απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ελψ ν
θχθινο ιεηηνπξγίαο ηνπ AGC είλαη 4 sec θαη κπνξεί λα αλαλεψλεη ηα setpoints
πνπ ζηέιλνληαη ζηηο κνλάδεο θάζε 8 sec. Ζ ξχζκηζε απηή επηδηψθεη ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θάικαηνο Ρχζκηζεο Πεξηνρήο (ACE: Area Control
Error), ην φξην αλνρήο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ
πζηήκαηνο. εκεηψλεηαη φηη ε πνηφηεηα ηεο ξχζηκζεο πνπ επηηπγράλεη θάζε
control block κέινο ηνπ ENTSO_E παξαθνινπζείηαη ζπζηεκαηηθά απφ εηδηθή
νκάδα εξγαζίαο ηνπ ENTSO_E, θαηφπηλ ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ κέγεζνο
ηνπ ACE.
Ωο ACE (MW) νξίδεηαη ην απνηέιεζκα ησλ απνθιίζεσλ πνπ παξνπζηάδεη ε
Παξαγσγή απφ ηε δήηεζε εμ αηηίαο ηεο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο δήηεζεο ή
ελφο ζπκβάληνο εληφο ελφο Control Block θαη είλαη ην άζξνηζκα ηεο απφθιηζεο
ησλ πξνγξακκάησλ αληαιιαγψλ (Po) απφ ηηο κεηξήζεηο (P) δηα κέζνπ ησλ
δηαζπλδέζεσλ ηνπ Control Block (ΓP=P-Po) θαη ηνπ ζθάικαηνο ζπρλφηεηαο (Κ
* Γf), ήηνη: ACE = ΓP + Κ * Γf.
Ο ζπληειεζηήο Κ [MW/Hz] γηα θάζε Control Block ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ
ζπζηήκαηνο ηνπ ENTSO-E ππνινγίδεηαη εηεζίσο κε βάζε ηελ θαζαξή εηήζηα
παξαγσγή ηνπ θαη ηελ ζεψξεζε ηεο ζπλνιηθήο ραξαθηεξηζηηθήο Φνξηίνπ –
πρλφηεηνο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ENTSO-E. 2
Σν Δχξνο Γεπηεξεχνπζαο Ρχζκηζεο (ζεηηθή θαη αξλεηηθή εθεδξεία) είλαη ην
πεξηζψξην ηεο κεηαβνιήο ηεο ελεξγνχ ηζρχνο κίαο κνλάδαο παξαγσγήο φηαλ
απηή ζπκκεηέρεη ζηελ Απηφκαηε Ρχζκηζε Παξαγσγήο θαη νξίδεηαη σο ε δηαθνξά
LFCmax – LFCmin, είλαη δειαδή ην εχξνο κεηαμχ ηεο ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο
παξαγφκελεο ελεξγνχ ηζρχνο κνλάδαο πνπ ιεηηνπξγεί ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ
AGC.
Ζ ζεηηθή (ελαιιαθηηθά αλαθέξεηαη σο άλσ) ή αξλεηηθή (ελαιιαθηηθά αλαθέξεηαη
σο θάησ) Δθεδξεία Γεπηεξεχνπζαο Ρχζκηζεο είλαη ηα πεξηζψξηα αχμεζεο ή
κείσζεο αληίζηνηρα ηεο παξαγφκελεο ελεξγνχ ηζρχνο κίαο κνλάδαο
ιακβάλνληαο ππφςε ην ηξέρνλ επίπεδν ηεο παξαγφκελεο ελεξγνχ ηζρχνο.
Αληίζηνηρα πξνθχπηνπλ ηα κεγέζε ηεο ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο δεπηεξεχνπζαο
εθεδξείαο ηνπ πζηήκαηνο σο άζξνηζκα ησλ εθάζηνηε εθεδξεηψλ φισλ ησλ
κνλάδσλ παξαγσγήο πνπ είλαη ζπγρξνληζκέλεο ζην δίθηπν θαη πξαγκαηηθά
παξέρνπλ ηελ ελ ινγσ επηθνπξηθή ππεξεζία.
Σν ειάρηζην κέγεζνο ηεο Γεπηεξεχνπζαο Δθεδξείαο πνπ πξέπεη λα δηαηεξεί ν
Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ θαζνξίδεηαη κε
βάζε θαλφλεο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 0, ιακβάλνληαο πάληνηε
ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ή ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη
θαλφλεο απηνί είλαη ζε κεγάιν βαζκφ εκπεηξηθνί θαη πξνζαξκνζκέλνη ζην
εθάζηνηε χζηεκα θαη ηελ ηξέρνπζα ή επιφγσο αλακελφκελε θαηάζηαζή ηνπ
Σα βαζηθά θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ δεπηεξεχνπζαο εθεδξείαο
είλαη:

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε ηηκή ηνπ Κ γηα ην Δπξσπατθφ θαη ην Διιεληθφ χζηεκα, γηα ην 2013:
26.844 MW/Hz θαη 468 MW/Hz, αληίζηνηρα.
2
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 Ζ αλακελφκελε δήηεζε θνξηίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο.
 Ζ εθηηκφκελε έγρπζε ηζρχνο απφ ΑΠΔ ζην ζχζηεκα θαη ζην δίθηπν.
 Ζ ηηκή ελεξγνχ ηζρχνο ηνπ κεγαιχηεξνπ ζηνηρείνπ έγρπζεο ή/θαη απφιεςεο
ηνπ πζηήκαηνο (π.ρ. κηα εηζαγσγή 500MW απφ θάπνηα δηαζχλδεζε, ή/θαη
εμαγσγή ελέξγεηαο ζην/απφ ην ζχζηεκα).
 Ζ ηηκή ελεξγνχ ηζρχνο ηεο κεγαιχηεξεο κνλάδαο παξαγσγήο ηνπ
πζηήκαηνο ή/θαη ζπλδπαζκνχ κνλάδσλ.
 Ζ πιεξνθφξεζε θαη εθηίκεζε ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο γηα ηελ
αμηνπηζηία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη ηεο ζχλδεζήο ηνπο
ζην χζηεκα.
 Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή απφ κνλάδεο ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ε νπνία
ραξαθηεξίδεηαη απφ κεησκέλε αμηνπηζηία θαη απμεκέλε πηζαλφηεηα κε
πξνγξακκαηηζκέλσλ δηαθνπψλ (forced outage rate).
Ζ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο δεπηεξεχζαο εθεδξείαο γηα ηηο αλάγθεο
αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο είλαη απφ ηηο βαζηθέο επζχλεο ηνπ
Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο. Γεδνκέλνπ φηη απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν
αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δχλαηαη, ζηα πιαίζηα
απηήο, λα εληέιιεη ηηο κνλάδεο παξαγσγήο, κε θαηάιιειε Δληνιή ε νπνία
κπνξεί λα απνζηέιιεηαη ηειεθσληθά ή ειεθηξνληθά3.
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δηαζέηεη εξγαιεία ινγηζκηθνχ γηα ηελ απηφκαηε
παξαγσγή θαη έθδνζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ Δληνιψλ Καηαλνκήο. Ζ
δεπηεξεχνπζα ξχζκηζε πινπνηείηαη απηφκαηα απφ ην χζηεκα Απηφκαηεο
Ρχζκηζεο Παξαγσγήο (ΑΡΠ –AGC), ην νπνίν ιακβάλεη σο είζνδν ηηο κεηξήζεηο
ζπρλφηεηαο, ξνψλ ηζρχνο ζηηο δηαζπλδεηηθέο γξακκέο, ηηο ηξέρνπζεο
παξαγσγέο θαη ηθαλφηεηεο ησλ κνλάδσλ θαη ζηέιλεη setpoints ζηηο ππφ
απηφκαηε ξχζκηζε κνλάδεο. Οη ηηκέο ησλ setpoints πνπ απνζηέιινληαη ζε θάζε
κνλάδα θπκαίλνληαη πέξημ ελφο αληίζηνηρνπ ζεκείνπ βάζεο (base point) ψζηε κε
ηε ζπλνιηθή ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ απηψλ λα γίλεηαη ε
δηφξζσζε ηνπ ACE. Ta αλαθεξζέληα base points γηα θάζε κνλάδα πξνθχπηνπλ
σο απνηέιεζκα ηεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο Οηθνλνκηθήο Καηαλνκήο
Πξαγκαηηθνχ Υξφλνπ (ΚΠΥ) πνπ επηιχεηαη αλά πεληάιεπην απφ θαηάιιειν
ινγηζκηθφ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, παξφηη ην ζεκείν
βάζεο ελεκεξψλεηαη πεξηνδηθά ζε θάζε πεληάιεπην, νη Δληνιέο Καηαλνκήο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ην χζηεκα ΑΡΠ δχλαηαη λα εθδίδνληαη ζε πνιχ πην ζπρλά
ρξνληθά δηαζηήκαηα (ηεο ηάμεο ησλ νθηψ δεπηεξνιέπησλ) ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε ηαρεία απφθξηζε ησλ κνλάδσλ ζηηο κεηαβνιέο ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ πζηήκαηνο.
Ζ αξηζκεηηθή ηηκή ηνπ Αλακελφκελνπ Ρπζκνχ κεηαβνιήο παξαγσγήο ππφ
Απηφκαηε Ρχζκηζε Παξαγσγήο (ΑΡΠ) αλά ηερλνινγία Μνλάδσλ θαζνξίδεηαη
εηεζίσο απφ ηε ΡΑΔ κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο,

Ζ ειεθηξνληθή απνζηνιή ηεο Δληνιήο Καηαλνκήο γίλεηαη κέζσ εμεηδηθεπκέλνπ θαη
απνθιεηζηηθνχ (dedicated) ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη κεηάδνζεο Δληνιψλ Καηαλνκήο ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν.
3
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εηεζίσο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηνπο, γηα έθαζηε απφ ηηο εμήο
ηερλνινγίεο Μνλάδσλ:
 ιηγληηηθέο κνλάδεο,
 αηκνειεθηξηθέο κνλάδεο κε θαχζηκν Πεηξέιαην ή Φπζηθφ Αέξην,
 αλζξαθηθέο κνλάδεο,
 αεξηνζηξνβηιηθέο κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ κε ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ θαη
κνλάδεο Μεραλψλ Δζσηεξηθήο Καχζεσο,
 κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ θαη
 πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο.
Οη αξηζκεηηθέο ηηκέο ηνπ Αλακελφκελνπ Ρπζκνχ κεηαβνιήο παξαγσγήο ππφ
ΑΡΠ αλά ηερλνινγία κνλάδσλ αληαλαθινχλ ην βέιηηζην ξπζκφ πνπ δχλαληαη λα
επηηχρνπλ κνλάδεο παξαγσγήο ηεο αληίζηνηρεο ηερλνινγίαο νη νπνίεο είλαη
πιήξσο εθνδηαζκέλεο κε ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ, θαη ππφ ζπλζήθεο θαιήο
ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο.
Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο παξαγσγήο ππφ ΑΡΠ (MW/ιεπηφ) πνπ
δειψλνπλ νη Παξαγσγνί γηα ηηο κνλάδεο ηνπο, ν Γηαρεηξηζηήο δηεμάγεη δνθηκέο
πνπ ζπλίζηαληαη ζε απνζηνιή εληνιψλ (set points) πξνο ηηο κνλάδεο κε βήκαηα
ηεο ηάμεο 10-50MW θαη κέηξεζε ηεο απφθξηζεο ηνπο κεηά απφ έλα (1)-(5)
ιεπηά θαη εθηηκά απφ ην κέζν φξν ησλ κεηξνχκελσλ ξπζκψλ (MW/ιεπηφ) ηνλ
πξαγκαηηθφ ξπζκφ κεηαβνιήο παξαγσγήο ππφ ΑΡΠ.
Πέξαλ ηεο απαίηεζεο εμαζθάιηζεο ζεηηθήο (αλσ) θαη αξλεηηθήο (θάησ)
δεπηεξεχνπζαο εθεδξείαο, ε νπνία ελεξγνπνηείηαη εληφο δεθαπεληαιέπηνπ,
ππάξρεη θαη ε απαίηεζε εμαζθάιηζεο ηνπ ειάρηζηνπ ξπζκνχ κε ηνλ νπνίν
πξέπεη λα εθηειείηαη ε δεπηεξεχνπζα ξχζκηζε έηζη ψζηε λα γίλεηαη γξήγνξε
εμάιεηςε ηνπ ΑCE θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζθαικάησλ, λα
δηαζθαιίδεηαη ε γξήγνξε απνθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα
πξέπεη νπνζδήπνηε λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δεπηεξεχνπζα ξχζκηζε κνλάδεο κε
ραξαθηεξηζηηθά ηαρείαο απφθξηζεο φηαλ ιεηηνπξγνχλ ζε απηφκαην έιεγρν
ηειεξχζκηζεο ηεο ελεξγνχ παξαγσγήο ηεο.
Όπσο θαη ε θαλνληθή Γεπηεξεχνπζα, ε γξήγνξε Γεπηεξεχνπζα δηαθξίλεηαη ζε
ζεηηθή (αλσ) θαη αξλεηηθή (θάησ). Οη εθάζηνηε απαηηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο γηα
γξήγνξε (άλσ θαη θάησ) Γεπηεξεχνπζα Δθεδξεία θαζνξίδνληαη θαζεκεξηλά απφ
ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο βάζεη ηεο αλακελφκελεο Γηαζεζηκφηεηαο ησλ
Μνλάδσλ Παξαγσγήο θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο
ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο θαη κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ αλάιπζεο αζθάιεηαο
(security analysis).
Οη απαηηήζεηο γξήγνξεο Γεπηεξεχζαο Δθεδξείαο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηνπ ηη
ζεσξείηαη κεηαβνιή κηθξήο θιίκαθαο ζην χζηεκα. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ
πζηήκαηνο θαζνξίδεη ηελ πνζφηεηα ηζρχνο πνπ ζεσξεί σο κεηαβνιή κηθξήο
θιίκαθαο εθηειψληαο κηα ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
πζηήκαηνο, κε έκθαζε θαηά πξψην ιφγν ζην θάικα Διέγρνπ Πεξηνρήο θαη
δεπηεξεπφλησο ζηα πξνθίι ηεο θαηαλάισζεο θαη ηεο παξαγσγήο ηζρχνο. Οη
απαηηήζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηνρεχνπλ ζηελ εμαζθάιηζε γξήγνξεο
απφθξηζεο ζε ηέηνηνπ είδνπο κεηαβνιέο θαη δηαηήξεζεο ηνπ θάικαηνο Διέγρνπ
Πεξηνρήο εληφο ρακειψλ νξίσλ. ηελ πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία νδεγνχλ ζηελ
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δηαηήξεζε κίαο ηνπιάρηζηνλ κνλάδαο παξαγσγήο κε ηαρεία αληαπφθξηζε
(πςειφ ξπζκφ κεηαβνιήο εμφδνπ) ζην χζηεκα.
εκεηψλεηαη φηη νη απαηηήζεηο απηέο είλαη δπλακηθέο θαη εμαξηψληαη ζε κεγάιν
βαζκφ απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηά ζπλέπεηα κπνξεί λα
κεηαβιεζνχλ αλά πάζα ζηηγκή. ε θάζε πεξίπησζε, φιεο νη πξναλαθεξζείζεο
απαηηήζεηο Γεπηεξεχνπζαο Δθεδξείαο δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ επίιπζε ηεο Καηαλνκήο
Πξαγκαηηθνχ Υξφλνπ, ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο θαη ηνπ Ζκεξήζηνπ
Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ.
εκεηψλεηαη νηη νη απαηηήζεηο δεπηεξεχνπζαο εθεδξείαο, επεηδή ζπλδένληαη
άκεζα κε ηελ πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο, ελδέρεηαη λα
κεηαβάιινληαη ζε ελδνεκεξήζην profil, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε θνξά
εθεδξείαο, up θαη down.
Οη σξηαίεο ηηκέο γηα ηελ ακνηβή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο πξνθχπηνπλ απφ ηελ
επίιπζε ηνπ Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, νη δε πνζφηεηεο θαη νη
κνλάδεο παξαγσγήο πνπ ηηο παξέρνπλ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
1.1.3 Σπιηεύοςζα Ρύθμιζη και Δθεδπεία
Ζ Δθεδξεία Σξηηεχνπζαο Ρχζκηζεο είλαη ην πεξηζψξην ηεο αχμεζεο ηεο
παξαγφκελεο ελεξγνχ ηζρχνο κνλάδαο κεηαμχ ελελήληα (90) δεπηεξνιέπησλ θαη
δεθαπέληε (15) ιεπηψλ κεηά απφ ηε ζρεηηθή Δληνιή Καηαλνκήο. Ζ Σξηηεχνπζα
Δθεδξεία πζηήκαηνο είλαη ε ζπιινγηθή ζπλεηζθνξά φισλ ησλ κνλάδσλ ζηελ
Δθεδξεία Σξηηεχνπζαο Ρχζκηζεο.
Ζ ξχζκηζε αθνξά ζηε κεηαβνιή ηεο ελεξγνχ ηζρχνο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο
πνπ ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο εληέιεη κε ζρεηηθή Δληνιή Καηαλνκήο,
βαζηζκέλεο ζην θξηηήξην ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο έγρπζεο
ελέξγεηαο ζην χζηεκα.
Ζ Σξηηεχνπζα ξχζκηζε ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνοσο
έλα εξγαιείν κε δηπιφ ζηφρν:
- Γηαηήξεζε ή επαλαθνξά ηεο Πξσηεχνπζαο θαη Γεπηεξεχνπζαο Δθεδξείαο ηνπ
πζηήκαηνο ζηηο επηζπκεηέο ηηκέο ηνπο
Καηά ηε δηάξθεηα κίαο δηαηαξαρήο ή ελφο ζπκβάληνο ηνπ πζηήκαηνο, ν
Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο έρεη σο πξψην κέιεκα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
ζηαζεξφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο. ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έπεηαη ησλ
παξαπάλσ γεγνλφησλ γίλεηαη ρξήζε ηεο Πξσηεχνπζαο θαη Γεπηεξεχνπζαο
ξχζκηζεο, δεδνκέλεο ηεο ηαρείαο απφθξηζήο ηνπο, γηα λα αληηκεησπηζζεί ε
δηαηαξαρή. Καηά ζπλέπεηα κεηψλνληαη νη αληίζηνηρεο δηαζέζηκεο πνζφηεηεο
εθεδξεηψλ θάησ απφ ηηο επηζπκεηέο ηηκέο ηνπο. Ωο δεχηεξν επίπεδν
αληίδξαζεο, ε ηξηηεχνπζα ξχζκηζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαλαθέξεη ή λα
δηαηεξήζεη ηηο πνζφηεηεο απηέο ζηελ επηζπκεηή ηηκή ηνπο ψζηε λα είλαη δπλαηή
ε αληηκεηψπηζε θάπνηνπ επφκελνπ ζπκβάληνο.
- Δπαλαθαζνξηζκφ ηεο παξαγσγήο ελεξγνχ ηζρχνο ησλ κνλάδσλ
Ζ πξναλαθεξεζείζα δηαηαξαρή ελδέρεηαη λα έρεη επηβάιιεη κηα λέα θαηάζηαζε
θφξηηζεο ζην χζηεκα ε νπνία δελ θαιχπηεηαη πιένλ κε ην βέιηηζην νηθνλνκηθά
ηξφπν. Γηα ην ιφγν απηφ επηιχεηαη ην πξνβιεκα ΚΠΥ ην νπνίν, ιακβάλνληαο
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ππφςε ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο, ππνινγίδεη ηε
βέιηηζηε παξαγσγή γηα ην ζχλνιν ησλ ζπγρξνληζκέλσλ ζην χζηεκα κνλάδσλ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη ρξήζε ηεο ζηξεθφκελεο Σξηηεχνπζαο εθεδξείαο
ψζηε λα θαιπθζεί αθελφο κελ ε απαίηεζε νηθνλνκηθήο θφξηηζεο ησλ κνλάδσλ,
αθεηέξνπ δε ε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ εθεδξεηψλ ηνπ πζηήκαηνο.
Σν ειάρηζην κέγεζνο ηεο Σξηηεχνπζαο Δθεδξείαο πνπ πξέπεη λα δηαηεξεί ν
Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ θαζνξίδεηαη κε
βάζε θαλφλεο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 0 ιακβάλνληαο πάληνηε
ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ή ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Σα βαζηθά θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ ηξηηεχνπζαο εθεδξείαο
είλαη:
 Ζ πξφβιεςε γηα ηελ εκεξήζηα αηρκή ηνπ ζπλνιηθνχ θνξηίνπ ηνπ πζηήκαηνο
 Ζ δηαζεζηκφηεηα ησλ κνλάδσλ Παξαγσγήο ηνπ πζηήκαηνο
 Ζ θαηάζηαζε θαη ε αλακελφκελε θφξηηζε ησλ δηαζπλδέζεσλ
 Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή απφ κνλάδεο ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ε νπνία
ραξαθηεξίδεηαη απφ κεησκέλε αμηνπηζηία θαη απμεκέλε πηζαλφηεηα κε
πξνγξακκαηηζκέλσλ δηαθνπψλ (forced outage rate).
1.1.3.1 Σηρεθόμενη Εθεδρεία
Ωο Σξηηεχνπζα ηξεθφκελε Δθεδξεία Μνλάδνο νξίδεηαη ε Δθεδξεία
Σξηηεχνπζαο Ρχζκηζεο Μνλάδαο, ε νπνία είλαη ζπγρξνληζκέλε ζην χζηεκα.
1.1.3.2 Μη Σηρεθόμενη Εθεδρεία
Ωο Σξηηεχνπζα Με ηξεθφκελε Δθεδξεία Μνλάδνο νξίδεηαη ε Δθεδξεία
Σξηηεχνπζαο Ρχζκηζεο Μνλάδαο, ε νπνία δελ είλαη ζπγρξνληζκέλε ζην
χζηεκα.
1.1.4 ηαηή Δθεδπεία
Ωο ηαηή Δθεδξεία Μνλάδνο νξίδεηαη ε κέγηζηε πνζφηεηα ελεξγνχ ηζρχνο πνπ
κπνξεί λα δηαηεζεί ζην χζηεκα απφ κηα κε ζπλδεδεκέλε κνλάδα παξαγσγήο,
εληφο κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ απφ είθνζη (20) ιεπηά έσο ηέζζεξηο (4) ψξεο κεηά
ηελ έθδνζε κηαο Δληνιήο Καηαλνκήο ζπγρξνληζκνχ, φπσο απηφ ην κέγεζνο
νξίδεηαη ζηα Γεισκέλα Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Μνλάδαο.
Ωο ηαηή Δθεδξεία πζηήκαηνο νξίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ ηαηψλ Δθεδξεηψλ
φισλ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο, νη νπνίεο έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ή κπνξνχλ
λα πξνγξακκαηηζζνχλ γηα λα παξέρνπλ ηέηνηα ππεξεζία γηα θάζε Πεξίνδν
Καηαλνκήο. Ο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ παξνρή απηήο ηεο ππεξεζίαο
δηελεξγείηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη δπλαηή
ε Ρχζκηζε Δλεξγνχ Ηζρχνο θαη πρλφηεηαο ελφςεη απξφβιεπησλ δηαηαξαρψλ
ηεο ηζνξξνπίαο θνξηίνπ ηνπ πζηήκαηνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα
κηαο Ζκέξαο Καηαλνκήο.
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1.1.5 Ρύθμιζη Σάζηρ
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο επηηεξεί δηαξθψο ηα επίπεδα ηάζεο ζε φινπο
ηνπο δπγνχο ηνπ πζηήκαηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ απξφζθνπηε ξνή
ελέξγεηαο ζην χζηεκα. ηα πιαίζηα απηά ιακβάλεη κεηξήζεηο ηάζεσο κέζσ
ησλ κεηξεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο θαηά ηφπνπο Τπνζηαζκνχο
θαη ηνπ νινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ θαη Παξαθνινχζεζεο (SCADA)
ην νπνίν απνηειεί ηκήκα ηνπ ζπλνιηθφηεξνπ ζπζηήκαηνο ελεξγεηαθήο
δηαρείξηζήο ηνπ (EMS). Σν ζχζηεκα απηφ εμαζθαιίδεη κεηξήζεηο πξαγκαηηθνχ
ρξφλνπ πνπ θαιχπηνπλ φια ηα βαζηθά θπζηθά κεγέζε ηνπ πζηήκαηνο
(Δπίπεδα Σάζεσλ, ξνέο ηζρχνο θηι.). Δμ απηψλ, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο
ζπλζέηεη ηελ ηξέρνπζα εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πζηήκαηνο ε νπνία
απνηειεί ηε βάζε ηεο αθφινπζεο ηερληθήο αλάιπζεο.
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ρξεζηκνπνηεί εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία ινγηζκηθνχ
(Έιεγρνο επζηάζεηαο ηάζεσο – VSA, αλάιπζε ξνψλ θνξηίνπ - Load Flow, θηι)
ψζηε λα εληνπίζεη ελδερφκελν επεξρφκελν θίλδπλν γηα ηελ επζηάζεηα ηνπ
πζηήκαηνο θαη λα πξνζδηνξίζεη ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα. Οη δπλαηφηεηεο
επέκβαζεο ηνπ Γηαρεηξηζηή αλαιχνληαη ζε:
1.1.5.1 Φρήζη Σηαηών Σηοιτείων Ανηιζηάθμιζης
Ωο ζηαηά ζηνηρεία αληηζηάζκηζεο ζεσξνχληαη νη ππθλσηέο ζηα επίπεδα ηάζεο
150kV θαη 20/22kV4 θαη ηα πελία (reactors) ησλ Απηνκεηαζρεκαηηζηψλ (ΑΜ).
Σα ζηαηά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζε βαζκίδεο νη νπνίεο είλαη θαζνξηζκέλεο
παξαγσγήο αέξγνπ ηζρχνο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ ηα θαηαζθεπαζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
1.1.5.2 Φρήζη Σύγτρονων Σηοιτείων Ανηιζηάθμιζης
Ωο χγρξνλα ηνηρεία Αληηζηάζκηζεο ζεσξνχληαη νη ζχγρξνλνη θηλεηήξεο πνπ
ζπλδένληαη ζην επίπεδν ησλ 150kV θαη φιεο νη κνλάδεο παξαγσγήο. ε
αληίζεζε κε ηα ζηαηά ζηνηρεία, ηα ζχγρξνλα πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα
αθξηβνχο ξχζκηζεο ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ ηάζεο, κέζσ ηεο κεηαβνιήο ηεο
δηέγεξζήο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ επηιεγεί θάπνην ζχγρξνλν ζηνηρείν γηα ηελ
παξνρή ηεο ελ ιφγσ επηθνπξηθήο ππεξεζίαο ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο
δχλαηαη λα δηακνξθψζεη ηελ αλάινγε Δληνιή Καηαλνκήο πξνζδηνξίδνληαο
άιινηε ηελ επηζπκεηή έγρπζε Αέξγνπ ηζρχνο θαη άιινηε ηελ επηζπκεηή ηάζε
ηνπ ζηνηρείνπ ζηελ έμνδφ ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο
παξαθνινπζεί ηελ απφθξηζε ηνπ ηνηρείνπ Αληηζηάζκηζεο ζηηο Δληνιέο
Καηαλνκήο πνπ έρεη εθδψζεη θαη απνζηείιεη ζε απηφ βάζεη ησλ κεηξήζεσλ πνπ
ιακβάλεη κέζσ ηνπ πζηήκαηνο SCADA.
1.1.5.3 Διατείριζη Ασηομεηαζτημαηιζηών

Παξφηη ην επίπεδν ηάζεο ησλ 20/22kV είλαη κέξνο ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο θαη θαηά ζπλέπεηα,
δελ εκπίπηεη άκεζα ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο, φζνλ αθνξά ηελ
παξνρή αέξγσλ απν ππθλσηέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην επίπεδν απηφ, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ
Γηθηχνπ ηνπο εληάζζεη θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο.
4
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Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δχλαηαη, θαηά πεξίπησζε, λα επηιέμεη λα
ξπζκίζεη ηελ ηάζε ζε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ πζηήκαηνο κέζσ ηεο αιιαγήο ησλ
επηινγψλ ιήςεο (taps) ησλ Απηνκεηαζρεκαηηζηψλ ηνπ πζηήκαηνο5.
1.1.5.4 Σειρά ενεργοποίηζης
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ρξεζηκνπνηεί ηα παξαπάλσ κέζα θαηά θαλφλα
κε ηελ αθφινπζε ζεηξά ελεξγνπνίεζεο, εθηφο αλ ζπληξέρνπλ ηερληθνί ιφγνη πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ πζηήκαηνο θαη ηελ ηνπνινγία ησλ
δηαζέζηκσλ κέζσλ αληηζηάζκηζεο, κε απνηέιεζκα λα αλαηξέπεηαη ε παξαθάησ
ζεηξά:
 Θέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο ησλ reactors
 Υξήζε ππθλσηψλ ζηα 20kV
 Υξήζε ππθλσηψλ ζηα 150kV
 Γηαρείξηζε Αέξγνπ θφξηηζεο ηελ γελλεηξηψλ
 Υξεζηκνπνίεζε ζχγρξνλσλ ππθλσηψλ (θηλεηήξσλ)
 Αιιαγή ιήςεο (tap) ΑΜ
Όιεο νη παξαπάλσ επηινγέο, πιελ απηήο πνπ ζρεηίδεηαη κε κνλάδεο
παξαγσγήο, πινπνηνχληαη κε ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ Δληνιψλ πξνο ην
Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ.
1.1.6 Δπανεκκίνηζη ηος ζςζηήμαηορ
Ζ Δπηθνπξηθή Τπεξεζία Δπαλεθθίλεζεο ηνπ πζηήκαηνο είλαη ε ππεξεζία πνπ
παξέρεηαη απφ ηηο κνλάδεο παξαγσγήο (πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ Μνλάδεο
Δπαλεθθίλεζεο) κεηά απφ κηα γεληθή ή κεξηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
πζηήκαηνο. πλίζηαηαη ζηε δπλαηφηεηα απηψλ ησλ κνλάδσλ λα εθθηλνχλ ρσξίο
εμσηεξηθή ηξνθνδφηεζε θαη λα εγρένπλ ελέξγεηα ζην ζχζηεκα εληφο κίαο (1)
ψξαο γηα ζεξκηθή κνλάδα ή εληφο δεθαπέληε (15) ιεπηψλ γηα πδξνειεθηξηθή
κνλάδα.
Παξά ην δηαξθή έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηνπ πζηήκαηνο πθίζηαηαη πάληα ε
πηζαλφηεηα νινθιεξσηηθήο θαηάξξεπζεο ηνπ πζηήκαηνο (black out). ηελ
πεξίπησζε απηή ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πιάλνπ απνθαηάζηαζεο ηνπ πζηεκαηνο
(restoration plan). Οη ελέξγεηεο ηνπ Γηαρεηξηζηή δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθά
επίπεδα ρξφλνπ.
1.1.6.1 Προεηοιμαζία ανηιμεηώπιζης ολικής καηάρρεσζης
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο αλαιχεη ηα
πζηήκαηνο θαη εμεηάδεη πιάλα ελεξγεηψλ πνπ
ζελάξηα ζπκβάλησλ. Βάζεη απηψλ ζρεδηάδεη ην
πεξίπησζε. Δπίζεο κεξηκλά γηα ηελ χπαξμε
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ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ζα αθνινζεζνχλ ζε πηζαλά
πιάλν απνθαηάζηαζεο θαηά
ησλ θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ

Αλαθέξεηαη ζηνπο ΑΜ 400kV/150kV
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έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο απνθαηάζηαζεο ηνπ πζηήκαηνο. Σα ζηνηρεία απηά
πξνέξρνληαη ηφζν απφ εγρψξηα παξαγσγή φζν θαη απφ ηηο Γηαζπλδέζεηο.
Όζνλ αθνξά ηηο Γηαζπλδέζεηο ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο πξνβαίλεη ζηε
ζχλαςε θαηάιιεισλ ζπκθσληψλ κε φκνξνπο Γηαρεηξηζηέο νη νπνίεο
εμαζθαιίδνπλ ακνηβαία ππνζηήξημε ζε πεξίπησζε νιηθήο θαηάξξεπζεο θάπνηνπ
ζπζηήκαηνο. Ζ ππνζηήξημε απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, πέξα απφ ηελ
παξνρή ηάζεσο ζε πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν ζχλδεζεο θαη παξνρή θάπνηαο
πξνζπκθσλεκέλεο πνζφηεηαο ελεξγνχ ηζρχνο.
Όζνλ αθνξά ηελ εγρψξηα παξαγσγή, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο κεξηκλά
γηα ηε δηαζεζηκφηεηα κνλάδσλ παξαγσγήο κε δπλαηφηεηα εθθίλεζεο ζε
θαηάζηαζε νιηθήο θαηάξξεπζεο (black start) θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία
ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίσλ ησλ θέληξσλ ειέγρνπ ελέξγεηαο κε ηηο κνλάδεο
παξαγσγήο. Οη κνλάδεο απηέο είλαη θαηά θαλφλα πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο πνπ
εθθηλνχλ κε αλεμάξηεην ζχζηεκα γελλεηξηψλ diesel.
Όιεο νη κνλάδεο πνπ έρνπλ δειψζεη δπλαηφηεηα εθθίλεζεο ζε θαηάζηαζε
νιηθήο θαηάξξεπζεο νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηε δπλαηφηεηα απηή αλά πάζα
ζηηγκή θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα ελεκεξψλνπλ άκεζα ην Γηαρεηξηζηή ηνπ
πζηήκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε ζρεηηθή αδπλακία
είηε απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ ίδηα ηε κνλάδα είηε κε ηε βνεζηηηθή γελλήηξηα diesel.
1.1.6.2 Ενέργειες αποκαηάζηαζης ηοσ Σσζηήμαηος ζε περίπηωζη ολικής
καηάρρεσζης
ε πεξίπησζε νιηθήο θαηάξξεπζεο ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο επηιέγεη
θαηά πεξίπησζε ην θαηάιιειν πιάλν απνθαηάζηαζεο. Σα πιάλα
απνθαηάζηαζεο δηαθξίλνληαη ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ε απηά πνπ
βαζίδνληαη ζε δηαδνρηθή ηξνθνδφηεζε ζηνηρείσλ ηνπ πζηήκαηνο θαη ζε εθείλα
πνπ βαζίδνληαη ζε παξάιιειν ζρεκαηηζκφ λεζίδσλ θαη επαθφινπζν
ζπγρξνληζκφ ηνπο.
ε θάζε πεξίπησζε, ηα βήκαηα απνθαηάζηαζεο βαζίδνληαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ
ηζνδπγίνπ ελέξγεηαο θαη ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ ηάζεσο. ηα πιαίζηα
απηά ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δχλαηαη λα εληέιιεη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ,
νπνηαδήπνηε κνλάδα παξαγσγήο θαη ην Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ λα πξνβνχλ
ζηηο επηζπκεηέο ελέξγεηεο ρνξήγεζεο παξαγσγήο ή δεχμεο θνξηίνπ αλεμάξηεηα
απφ νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή επίιπζε ηεο Αγνξάο θαη πξνγελέζηεξν
πξνγξακκαηηζκφ.

1.2 ςμπληπυμαηική Δνέπγεια ςζηήμαηορ (Δ)
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο έρεη ηελ επζχλε ζχκθσλα κε ην Νφκν λα
ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο εθεδξείαο θαη
ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ απνθιίζεσλ Παξαγσγήο - Εήηεζεο θαηά ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ πζηήκαηνο, ηδίσο δε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αηρκψλ ηνπ θνξηίνπ ηνπ
πζηήκαηνο. Δάλ ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο εθηηκά φηη ε θάιπςε ηνπ
πξνβιεπφκελνπ θνξηίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ εθεδξεηψλ δελ δηαζθαιίδεηαη
απφ ηηο θαηαλεκφκελελεο κνλάδεο πξνλνεί γηα ηελ εμαζθάιηζε ελέξγεηαο κέζσ
ηεο παξνρήο πκπιεξσκαηηθήο Δλέξγεηαο πζηήκαηνο.
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Ζ πκπιεξσκαηηθή Δλέξγεηα πζηήκαηνο κπνξεί λα παξέρεηαη κε επζχλε ηνπ
Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο εθφζνλ πξνέξρεηαη απφ Έθηαθηεο Δηζαγσγέο.

1.3 Τποσπεώζειρ ηος Γιασειπιζηή ζσεηικά με ηιρ Δπικοςπικέρ
Τπηπεζίερ
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη
ηε δηαρείξηζε ησλ Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ πζηήκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ:
 επνπηεχεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ Καηαλεκφκελσλ Μνλάδσλ λα παξέρνπλ
Δπηθνπξηθέο Τπεξεζίεο ζχκθσλα κε ηα Γεισκέλα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπο
 εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηηο εμαηξέζεηο θαη ηηο ηερληθέο πιεξνθνξίεο
ησλ Καηαλεκφκελσλ Μνλάδσλ γηα παξνρή Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο εμαζθαιίδεη φηη φιεο νη απαξαίηεηεο
Δπηθνπξηθέο Τπεξεζίεο είλαη δηαζέζηκεο γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία
ηνπ πζηήκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ επνπηεχεη ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ θαη
παξερφκελσλ Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ αλά Πεξίνδν Καηαλνκήο θαη αλά
ππεξεζία.
Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε δηαρείξηζε ησλ Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ
δηελεξγνχληαη απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο κε ηξφπν ψζηε λα
ειαρηζηνπνηνχληαη νη ζπλνιηθέο δαπάλεο απφ ηελ δήηεζε ηεο απαηηνχκελεο
πνζφηεηαο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΚΑΣΑΝΟΜΗ
Ζ εθπφλεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο αξρίδεη ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο
επίιπζεο ηνπ Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ (ΖΔΠ).

2.1 Τποσπεώζειρ ηος Γιασειπιζηή ηος ςζηήμαηορ ζηο Πλαίζιο
ηηρ Γιαδικαζίαρ Καηανομήρ
ην πιαίζην ηεο Γηαδηθαζίαο Καηαλνκήο ν Γηαρεηξηζηήο:
1) Δπηθαηξνπνηεί ηελ Πξφβιεςε Φνξηίνπ, ηηο Αλάγθεο Δθεδξεηψλ, ηελ
Πξφβιεςε ησλ εγρχζεσλ απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη ηελ
Πξφβιεςε γηα ηνπο Πεξηνξηζκνχο Μεηαθνξάο ηνπ πζηήκαηνο.
2) Λακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ Δπηθνπξηθψλ
Τπεξεζηψλ.
3) Καηαξηίδεη ην Πξφγξακκα Καηαλνκήο γηα θάζε Ζκέξα Καηαλνκήο, ην νπνίν
δχλαηαη λα ηξνπνπνηεί, εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν.
4) Απνζηέιιεη ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο παξαγσγήο ην Πξφγξακκα Καηαλνκήο
ην νπνίν αθνξά ηηο Μνλάδεο ηνπο. Δπίζεο ν Γηαρεηξηζηήο απνζηέιιεη ην
Πξφγξακκα ησλ Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ ηηο νπνίεο νη Μνλάδεο είλαη
ππνρξεσκέλεο λα παξέρνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
5) Δθδίδεη θαη απνζηέιιεη ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο παξαγσγήο ηηο Δληνιέο
Καηαλνκήο νη νπνίεο ηνπο αθνξνχλ.
6) Γηαρεηξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ
Καηαλνκήο.
7) Γεκνζηνπνηεί ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε Γηαδηθαζία
Καηαλνκήο.
8) Πξνηείλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
Γηαδηθαζίαο Καηαλνκήο.

2.2 Τποσπεώζειρ Καηόσυν Άδειαρ Παπαγυγήρ ζηο Πλαίζιο
ηηρ Γιαδικαζίαρ Καηανομήρ
Οη θάηνρνη άδεηαο παξαγσγήο ππνρξενχληαη ζην πιαίζην ηεο Γηαδηθαζίαο
Καηαλνκήο:
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1) Να ιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε νη Μνλάδεο ηνπο λα είλαη
δηαζέζηκεο πξνο ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηα Γεισκέλα Υαξαθηεξηζηηθά
ηνπο.
2) Να απνζηέιινπλ άκεζα ζηνλ Γηαρεηξηζηή δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κεξηθή
ή νιηθή κε δηαζεζηκφηεηα ησλ κνλάδσλ. Ζ απνζηνιή ησλ ζρεηηθψλ
δειψζεσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ
παξέρνληαη ζηνπο Παξαγσγνχο απφ ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ
Γηαρεηξηζηή.
3) Να εθαξκφδνπλ ην Πξφγξακκα Καηαλνκήο θαη λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο
ηηο Δληνιέο Καηαλνκήο πνπ εθδίδεη ν Γηαρεηξηζηήο.
4) Να γλσζηνπνηνχλ άκεζα ζην Γηαρεηξηζηή νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ηελ
αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Μνλάδαο.

2.3 Κανόνερ Ππογπάμμαηορ Καηανομήρ
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο θαηαξηίδεη ην Πξφγξακκα Καηαλνκήο θαη εθδίδεη
ζρεηηθέο Δληνιέο Καηαλνκήο κε ζθνπφ ηελ αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηνπ
πζηήκαηνο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ, κε βάζε ηηο
αθφινπζεο αξρέο:
1) Οη Καηαλεκφκελεο Μνλάδεο πξνγξακκαηίδνληαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ
πλνιηθνχ Φνξηίνπ ηνπ πζηήκαηνο θαη ηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ
Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο.
Σν πλνιηθφ Φνξηίν ηνπ πζηήκαηνο ζπλίζηαηαη αθελφο κελ απφ ηελ
Πξφβιεςε ηνπ Φνξηίνπ ηνπ πζηήκαηνο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ
Γηαρεηξηζηή, αθεηέξνπ δε απφ ην πξφγξακκα ησλ εμαγσγψλ δηα κέζνπ ησλ
δηαζπλδέζεσλ θαη ην θνξηίν ησλ αληιεηηθψλ κνλάδσλ, φπσο απηφ
πξνέθπςε απφ ηελ επίιπζε ηνπ ΖΔΠ.
2) Οη έθηαθηεο εηζαγσγέο ελέξγεηαο πξνγξακκαηίδνληαη εθφζνλ νη κνλάδεο ηεο
πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ δελ επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο θαη
ησλ απαξαίηεησλ εθεδξεηψλ.
3) Δπεηδή κεξηθέο κνλάδεο παξαγσγήο ρξεηάδνληαη αξθεηφ ρξφλν απφ ηελ
αθή έσο ηνλ ζπγρξνληζκφ ηνπο, ν Γηαρεηξηζηήο δχλαηαη λα δίδεη εληνιή
ζηνπο παξαγσγνχο λα δηαηεξνχλ ηηο κνλάδεο ζε εηνηκφηεηα ή λα δεηά ηελ
αθή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ή πξηλ ηελ Ζκέξα Καηαλνκήο, ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη επαξθήο δηαζεζηκφηεηα παξαγσγήο. Ο παξαγσγφο πνπ
ρξεζηκνπνηεί ζεξκηθέο κνλάδεο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζηελ αθή ηνπ
ζρεηηθνχ ιέβεηα ησλ κνλάδσλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ Γηαρεηξηζηή
ηνπ πζηήκαηνο.
4) Αιιαγή ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζε ζρέζε κε ηελ
ππνβιεζείζα επηηξέπεηαη κφλν γηα εχινγε αηηία (φπσο βιάβεο, δηαθνπέο
ιεηηνπξγίαο, επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο, θ.ι.π.). Γηα αιιαγή δηαζεζηκφηεηαο ζε
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άιιεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. εξγαζίεο ζπληήξεζεο6) απαηηείηαη πξνεγνχκελε
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηαρεηξηζηή.
5) Ο πξνγξακκαηηζκφο ρξήζεο ησλ δηαζπλδέζεσλ, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ
επίιπζε ηνπ ΖΔΠ δελ επηδέρεηαη γεληθά κεηαβνιέο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ζηελ αγνξά Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. Θα πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη ν
Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηζάγεη ζην
Πξφγξακκα Καηαλνκήο ηα πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ δηα κέζνπ ησλ
δηαζπλδέζεσλ, φπσο απηά έρνπλ πξνθχςεη κεηά απφ ηελ δηαδηθαζία
επηβεβαίσζεο ηνπο (matching), φπσο απηή είλαη ζεζκνζεηεκέλν λα γίλεηαη
κε ηνπο γεηηνληθνχο Γηαρεηξηζηέο κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηνπ ENTSO-E
(Policy 2: Scheduling and Accounting).
6) ηα πιαίζηα ηεο αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο, ν Γηαρεηξηζηήο,
ηελ πξνεγνπκέλε ηεο Ώξαο Καηαλνκήο, θαηαξηίδεη ην Πξφγξακκα
Καηαλνκήο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε Ώξα Καηαλνκήο σο επίζεο θαη γηα ην
ππφινηπν ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο κε βάζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη
ζηελ δηάζεζή ηνπ θαη ελεκεξψλεη ηνπο παξαγσγνχο.
7) Ζ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ ΠΚ [1] είλαη παξφκνηα κε εθείλε ηνπ ΖΔΠ. Ο
ρξνληθφο νξίδνληαο ηνπ ΠΚ είλαη φιε ε Ζκέξα Καηαλνκήο αλ ε θαηάξηηζε
γίλεηαη ηελ πξνεγνχκελε ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο ή απφ ηελ επφκελε ψξα
θαηαλνκήο έσο ην ηέινο ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο αλ ε επίιπζε γίλεηαη εληφο
ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο.
8) Καηά ηελ επίιπζε ηνπ ΠΚ ρξεζηκνπνηνχληαη ε επηθαηξνπνηεκέλε Πξφβιεςε
Φνξηίνπ ζηα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο αληί ησλ κε-ηηκνινγνχκελσλ Γειψζεσλ
Φνξηίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επίιπζε ηνπ ΖΔΠ. Δπίζεο είλαη
δπλαηφλ λα θαηαλεκεζεί ηαηή Δθεδξεία, εάλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην, γηα
ηελ αλαπιήξσζε ήδε ρξεζηκνπνηνχκελεο Σξηηεχνπζαο Δθεδξείαο.

2.4 ςλλογή και Ανηαλλαγή Πληποθοπιών καηά ηην Γιαδικαζία
Καηανομήρ
2.4.1 Ανηικείμενο ηηρ ςλλογήρ και Ανηαλλαγήρ Πληποθοπιών καηά ηη
Γιαδικαζία Καηανομήρ
ην πιαίζην ηεο Γηαδηθαζίαο Καηαλνκήο ν Γηαρεηξηζηήο ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ Μνλάδσλ θαη ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπο,
ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ Γηαζπλδέζεσλ, ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ
Γηαλνκήο θαζφζνλ απηή επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο, θαζψο θαη
ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο.
Οη Υξήζηεο ηνπ πζηήκαηνο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο
ζηνλ Γηαρεηξηζηή άκεζα φηαλ ιάβνπλ γλψζε ησλ ζρεηηθψλ πξαγκαηηθψλ
πεξηζηαηηθψλ, ή φηαλ ε επέιεπζε απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ εχινγα
πηζαλνινγείηαη.

Αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
παξνπζηάδνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV.
6
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2.4.2 Τποσπεώζειρ παποσήρ πληποθοπιών ηυν καηόσυν άδειαρ
παπαγυγήρ
Ο θάηνρνο άδεηαο παξαγσγήο ν νπνίνο έρεη ππνβάιεη Πξνζθνξά Έγρπζεο ή /
θαη Γήισζε Σερλννηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ ζηνλ Ζκεξήζην Δλεξγεηαθφ
Πξνγξακκαηηζκφ (ΖΔΠ), ππνρξενχηαη, αλεμάξηεηα απφ ηελ έληαμε ηεο
Πξνζθνξάο Έγρπζεο ζην Πξφγξακκα ΖΔΠ, λα ελεκεξψλεη άκεζα θαη
αηηηνινγεκέλα ηνλ Γηαρεηξηζηή ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ αληίζηνηρε Λήμε
Πξνζεζκίαο Τπνβνιήο ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ελέξγεηαο ηεο Μνλάδαο, φπσο
απηή πξνθχπηεη απφ ηελ αληίζηνηρε Πξνζθνξά Έγρπζεο ζηνλ ΖΔΠ,
πξνβιέπεηαη λα κεηαβιεζεί ή έρεη κεηαβιεζεί, γηα κία ή πεξηζζφηεξεο
Πεξηφδνπο Καηαλνκήο ηεο ππφςε Ζκέξαο Καηαλνκήο, θαηά πέληε (5) MWh
ηνπιάρηζηνλ.
Σα αξρεία πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ησλ θαηφρσλ άδεηαο παξαγσγήο θαη ηνπ
Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο έρνπλ ηππνπνηεκέλε κνξθή, πξνζηαηεχνληαη απφ
θσδηθνχο αζθαιείαο θαη ε κνξθή ηνπο παξνπζηάδεηαη ζην Δγρεηξίδην ηεο
Αγνξάο.
Σα αξρεία απηά ζπιιέγνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ
Γηαρεηξηζηή ηνπ πηήκαηνο θαη απνηεινχλ ηα αλαγθαία δεδνκέλα ψζηε λα
εηζαρζνχλ ζηηο ζρεηηθέο πηζηνπνηεκέλεο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ ζαλ ζθνπφ ηελ
επίιπζε ηνπ Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ (ΖΔΠ) θαη ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο (ΠΚ).
Κάζε θάηνρνο άδεηαο παξαγσγήο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ
Γηαρεηξηζηή ηε κέγηζηε δηαζέζηκε ηζρχ ηεο Μνλάδαο ηνπ, γηα θάζε Πεξίνδν
Καηαλνκήο ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
1) ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ππνβάιεη Πξνζθνξά Έγρπζεο ζην πιαίζην
ηνπ ΖΔΠ γηα ηε Μνλάδα, ε νπνία εληνχηνηο ήηαλ δηαζέζηκε πξηλ ηε Λήμε
ηεο Πξνζεζκίαο Τπνβνιήο ή θαηέζηε δηαζέζηκε κεηά απφ απηή,
2) ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ππνβάιεη ζην πιαίζην ηνπ ΖΔΠ Γήισζε Με
Γηαζεζηκφηεηαο (Οιηθήο ή Μεξηθήο) γηα ηε Μνλάδα, νη ιφγνη ηεο νπνίαο δελ
ζπληξέρνπλ πιένλ κε απνηέιεζκα ε κέγηζηε δηαζέζηκε ηζρχο ηεο Μνλάδαο
λα έρεη απνθαηαζηαζεί ή απμεζεί.
3) ηελ πεξίπησζε πνπ ε κνλάδα είλαη δηαζέζηκε κεηά απφ βιάβε ή
ζπληήξεζε δεηείηαη έγθξηζε γηα ηελ αθή ηεο απφ ηνλ Σνκέα Λεηηνπξγίαο
(Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ Δλέξγεηαο) ηνπ Γηαρεηξηζηή. ε πεξίπησζε αθήο
κνλάδνο ρσξίο πξνεγνχκελε ελεκέξσζε, ν Γηαρεηξηζηήο δχλαηαη λα
δεηήζεη ηε ζβέζε ηεο ρσξίο θακία νηθνλνκηθή απνδεκίσζε ηνπ παξαγσγνχ.
4) Ο παξαγσγφο νθείιεη λα ελεκεξψλεη γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν
ζπγρξνληζκνχ ηεο κνλάδνο ηνπ ηνλ Σνκέα Λεηηνπξγίαο (Δζληθφ Κέληξν
Διέγρνπ Δλέξγεηαο) ηνπ Γηαρεηξηζηή θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή
απηνχ.
5) Ο παξαγσγφο νθείιεη λα ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ Σνκέα Λεηηνπξγίαο (Δζληθφ
Κέληξν Διέγρνπ Δλέξγεηαο) ηνπ Γηαρεηξηζηή γηα ηελ αθξηβή αηηία κεηαβνιήο
ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηεο κνλάδνο.
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6) Ο παξαγσγφο νθείιεη λα ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ Σνκέα Λεηηνπξγίαο (Δζληθφ
Κέληξν Διέγρνπ Δλέξγεηαο) ηνπ Γηαρεηξηζηή γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα
ζην ρψξν ηεο κνλάδνο πνπ ζα είρε επίδξαζε ζηελ δηαζεζηκφηεηα ηεο, ζηελ
αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο ηεο αιιά θαη ζηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
ζηαζκνχ.
7) Πξηλ απφ νπνηνδήπνηε ρεηξηζκφ γηα ηνλ ζπγρξνληζκφ ή θξάηεζε κνλάδνο ν
παξαγσγφο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηελ Τπεξεζία Λεηηνπξγίαο (Δζληθφ
Κέληξν Διέγρνπ Δλέξγεηαο) ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο, θαζψο επίζεο
θαη ηα αξκφδηα γηα ηνπο ρεηξηζκνχο Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Διέγρνπ
Δλέξγεηαο.
8) Ο Υεηξηζηήο ηεο κνλάδνο παξαγσγήο νθείιεη λα εηζάγεη ην εθάζηνηε
κέγηζην ηεο κνλάδνο ηνπ ζην αληίζηνηρν πξνο ηνχην ηεξκαηηθφ πνπ ππάξρεη
ζην control room ηεο κνλάδνο, ψζηε ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ
Γηαρεηξηζηή γηα ηελ επίιπζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν λα δηαζέηεη ηελ
θαηάιιειε πιεξνθνξία. Ζ ππνρξέσζε απηή δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ην λα
ελεκεξψλεη άκεζα θαη ην Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ Δλέξγεηαο γηα ηελ αιιαγή
ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηεο κνλάδνο.
9) Ο Γηαρεηξηζηήο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο παξαγσγνχο δχλαηαη λα
εγθξίλεη αλαζεσξήζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο πληεξήζεσλ ησλ
Μνλάδσλ Παξαγσγήο, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ
παξαγσγνχ.
ε ζρέζε κε ηνπο θαηφρνπο Τδξνειεθηξηθψλ Μνλάδσλ ηζρχνπλ επηπιένλ ηα
αθφινπζα:
1) Κάζε θάηνρνο άδεηαο παξαγσγήο Καηαλεκφκελεο Τδξνειεθηξηθήο
Μνλάδαο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνλ Σνκέα Λεηηνπξγίαο (Δζληθφ Κέληξν
Διέγρνπ Δλέξγεηαο) ηνπ Γηαρεηξηζηή γηα ηε ζηάζκε ηνπ ηακηεπηήξα θαζψο
θαη ηελ αλακελφκελε κεηαβνιή απηήο, πεξηνδηθά ή εθηάθησο, φπσο θξίλεηαη
αλαγθαίν απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο.
2) Δπίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη ην Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ
Δλέξγεηαο γηα ηελ παξνρή χδαηνο ζηνλ ηακηεπηήξα ηνπ ΤΖ (ζηηγκηαία ή
κέζε γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν).
3) ε πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξνχληαη πςειέο παξνρέο χδαηνο ζηνπο
ηακηεπηήξεο ησλ ΤΖ, νη παξαγσγνί έρνπλ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλνπλ
άκεζα ην Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ Δλέξγεηαο γηα ιήςε ηπρφλ αλαγθαίσλ
κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θξαγκάησλ ησλ ηακηεπηήξσλ.
4) ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αλάγθε κεηαβνιήο ησλ πνζνηήησλ ησλ
ππνρξεσηηθψλ λεξψλ ιφγσ πςειψλ παξνρψλ ή δηαθνξνπνίεζεο ησλ
αξδεπηηθψλ αλαγθψλ, ν παξαγσγφο νθείιεη λα ελεκεξψζεη άκεζα ην
Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ Δλέξγεηαο ηνπ Γηαρεηξηζηή. Όηαλ ε αλάγθε
κεηαβνιήο ησλ ελ ιφγσ πνζνηήησλ ησλ ππνρξεσηηθψλ λεξψλ αθνξά ζηελ
ηξέρνπζα Ζκέξα Καηαλνκήο (intraday), ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο
είλαη αξκφδηνο λα θαηαλείκεη ηηο πξφζζεηεο πνζφηεηεο εληφο ηεο Ζκέξαο
Καηαλνκήο κε ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο
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θαη λα κε δηαηαξάζζεηαη θαηά ην δπλαηφ ε ιεηηνπξγία ηεο Αγνξάο ρεηηθή
δήισζε αιιαγήο ηεο Δβδνκαδηαίαο Γήισζεο Γηαρείξηζεο Τπνρξεσηηθψλ
Νεξψλ ππνρξενχηαη ν παξαγσγφο λα απνζηέιιεη ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ
πζηήκαηνο ψζηε λα εηζάγεηαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη λα
ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ επίιπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο.
Κάζε Κάηνρνο Άδεηαο Παξαγσγήο Μνλάδνο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο
(ΑΠΔ) ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηνλ Γηαρεηξηζηή ζε θάζε πεξίπησζε βιάβεο
ή δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.
Ο παξαγσγφο νθείιεη γηα θάζε αιιαγή ζηελ δηαζεζηκφηεηα ηεο κνλάδνο ηνπ
πιελ ηεο ελεκέξσζεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Διέγρνπ Δλέξγεηαο ηνπ Γηαρεηξηζηή
λα ελεκεξψλεη άκεζα θαη ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ Γηαρεηξηζηή κε ηελ
απνζηνιή (upload) ησλ θαηάιιεισλ πξνο ηνχην ειεθηξνληθψλ θαθέισλ. Σν
πεξηερφκελν θαη ε κνξθή (xml) ησλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ έρεη γλσζηνπνηεζεί
ζηνπο παξαγσγνχο νη νπνίνη έρνπλ εθνδηαζζεί απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή κε
θαηάιιεια εξγαιεία δηακφξθσζήο ηνπο.
Ο Γηαρεηξηζηήο δελ έρεη θακία επζχλε γηα ην αλ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ
δελ δχλαηαη λα ρεηξηζζεί ηελ κνλάδα κε ηελ πξαγκαηηθή ηεο ηθαλφηεηα ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν παξαγσγφο δελ έρεη ελεκεξψζεη ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα
ηνπ.
Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ ζπληεξήζεσλ ησλ κνλάδσλ γίλεηαη αξρηθά ζε εηήζηα
βάζε θαη ην πξφγξακκα επηθαηξνπνηείηαη αθνινχζσο ζε κεληαία ή θαη
ζπληνκφηεξε βάζε.
ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V δίδεηαη εθηελήο πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πληήξεζεο ησλ Μνλάδσλ.

2.4.3 Τποσπεώζειρ παποσήρ πληποθοπιών ηυν Δκπποζώπυν Φοπηίος
και ηος Γιασειπιζηή ηος Γικηύος
Δθπξφζσπνο Φνξηίνπ ν νπνίνο έρεη ππνβάιεη Γήισζε Φνξηίνπ πνπ
ζπκπεξηιήθζεθε ζην Πξφγξακκα ΖΔΠ, ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηεί άκεζα ζηνλ
Γηαρεηξηζηή θάζε πιεξνθνξία ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη ηηο
πνζφηεηεο ελέξγεηαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο Μεηξεηέο ηνπο νπνίνπο
εθπξνζσπεί.
Δθπξφζσπνο Φνξηίνπ ν νπνίνο δελ έρεη ππνβάιεη Γήισζε Φνξηίνπ ζην
πιαίζην ηνπ ΖΔΠ γηα νξηζκέλε Καηεγνξία Μεηξεηψλ, Μεηξεηέο ηνπο νπνίνπο
εθπξνζσπεί (νιηθά ή κεξηθά) θαηά ηελ ππφςε Ζκέξα Καηαλνκήο ζχκθσλα κε
ηνλ Πίλαθα Αληηζηνίρεζεο Μεηξεηψλ θαη Δθπξνζψπσλ Φνξηίνπ, ππνρξενχηαη
λα ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο γηα ην ζπλνιηθφ Φνξηίν
πνπ αλακέλεη λα απνξξνθεζεί αλά Πεξίνδν Καηαλνκήο ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο
απφ ηνπο Μεηξεηέο απηνχο.
ε πεξίπησζε πνπ νη Δθπξφζσπνη Φνξηίνπ ή / θαη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ
Γηαλνκήο ζρεδηάδνπλ λα πξνβνχλ ζε Πεξηθνπή Φνξηίνπ, ε νπνία αλακέλεηαη λα
πξνθαιέζεη κείσζε θνξηίνπ πνπ ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) MW ζε νξηζκέλν
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εκείν χλδεζεο ζην χζηεκα, ππνρξενχληαη λα ελεκεξψζνπλ άκεζα θαη
αηηηνινγεκέλα ηνλ Γηαρεηξηζηή.
ε πεξίπησζε πνπ ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ ζρεδηάδεη λα πξνβεί ζε
ρεηξηζκνχο ηνπ Γηθηχνπ νη νπνίνη αλακέλεηαη λα πξνθαιέζνπλ κείσζε Φνξηίνπ
πνπ ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) MW ζε νξηζκέλν εκείν χλδεζεο ηνπ Γηθηχνπ
ζην χζηεκα, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη άκεζα θαη αηηηνινγεκέλα ηνλ
Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο.
Ο Γηαρεηξηζηήο δχλαηαη λα εγθξίλεη αλαζεσξήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
πληεξήζεσλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζή
ησλ εκπιεθνκέλσλ ζπκκεηερφλησλ ηεο αγνξάο.
Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ ζπληεξήζεσλ γίλεηαη αξρηθά ζε εηήζηα βάζε θαη ην
πξφγξακκα επηθαηξνπνηείηαη αθνινχζσο ζε κεληαία ή θαη ζπληνκφηεξε βάζε.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΣΗ ΗΜΔΡΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ
3.1 Γιαδικαζία Ππογπάμμαηορ Καηανομήρ
Μεηά ηελ δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ (ΖΔΠ) ν Γηαρεηξηζηήο:
 ιακβάλεη απφ ηνπο παξαγσγνχο δειψζεηο γηα ηπρφλ αιιαγέο ζηε
δηαζεζηκφηεηα ησλ κνλάδσλ ηνπο
 ιακβάλεη ππφςε ηπρφλ αιιαγέο ζην ζχζηεκα φπσο κεηαβνιή ζηε δήηεζε ή
δηαθνξνπνίεζε ζηε ηθαλφηεηα κεηαθνξάο ησλ δηαζπλδεηηθψλ γξακκψλ ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη
 εθηειεί ην Πξφγξακκα Καηαλνκήο φηαλ απαηηείηαη. ψζηε λα πξνθχπηεη ην
Πξφγξακκα Φφξηηζεο ησλ Μνλάδσλ, ην πξφγξακκα ησλ Δπηθνπξηθψλ
Τπεξεζηψλ θαη
ν έιεγρνο ηπρφλ ελεξγνπνίεζεο ηνπ Γηαδσληθνχ
Πεξηνξηζκνχ.
Όπσο αλαθέξεηαη ζην Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο [3], απφ ηελ επίιπζε
ηνπ Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ (ΖΔΠ) πξνθχπηνπλ ελδεηθηηθά
απνηειέζκαηα γηα ηελ Πξσηεχνπζα, ηελ Γεπηεξεχνπζα θαη ηελ Σξηηεχνπζα
Δθεδξεία. Σα απνηειέζκαηα απηά επηθαηξνπνηνχληαη θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο ελψ ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ Γεπηεξεχνπζα
Δθεδξεία επηθαηξνπνηνχληαη πεξαηηέξσ θαηά ηελ Καηαλνκή ζε Πξαγκαηηθφ
Υξφλν.
Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο πξέπεη λα
δεκνζηεχνληαη έσο ηηο 18:00 ηεο πξνεγνχκελεο ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο (18:00
D-1).
3.1.1 Γεδομένα Διζόδος Ππογπάμμαηορ Καηανομήρ
Γηα θάζε Ζκέξα Καηαλνκήο, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο θαηαξηίδεη ην
Πξφγξακκα Καηαλνκήο κε βάζε ηα αθφινπζα δεδνκέλα, ηα νπνία αθνξνχλ
θάζε Πεξίνδν Καηαλνκήο ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο:
1) Σα δεχγε Σηκήο (€/MWh) - Πνζφηεηαο Δλέξγεηαο (MWh) πνπ αληηζηνηρνχλ
ζηηο βαζκίδεο ηεο θιηκαθσηήο ζπλάξηεζεο ησλ Πξνζθνξψλ Έγρπζεο ησλ
Καηαλεκφκελσλ Μνλάδσλ, αλεμάξηεηα εάλ ε αληίζηνηρε Πξνζθνξά
Έγρπζεο εληάρζεθε ζην Πξφγξακκα ΖΔΠ ή φρη. Γεληθά γηα ηηο εηζαγσγέο
ιακβάλεηαη ππφςε κφλνλ ε πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο
Πξνζθνξέο Έγρπζεο γηα Δηζαγσγή, θαηά ην ηκήκα πνπ απηέο έρνπλ
εληαρζεί ζην Πξφγξακκα ΖΔΠ, θαζψο επίζεο θαη ε έγρπζε πνπ αληηζηνηρεί
ζηα πξνγξάκκαηα δηφξζσζεο ησλ δηαθνξψλ ησλ ξνψλ θνξηίνπ ησλ
δηαζπλδέζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ κεηά απφ ηελ επίιπζε ηνπ Ζκεξήζηνπ
Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηβεβαίσζεο
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(matching) ησλ αληαιιαγψλ ελέξγεηαο κε ηνπο γεηηνληθνχο Γηαρεηξηζηέο
πξνθχςεη αιιαγή ησλ πξνγξακκάησλ εηζαγσγψλ, ηφηε νη ηειηθά
επηβεβαησκέλεο πνζφηεηεο είλαη εθείλεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ
θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο.
2) Σα δεχγε ηηκήο ηζρχνο (€/MW) θαη Δθεδξείαο Πξσηεχνπζαο Ρχζκηζεο
(MW), θαη ηα δεχγε ηηκήο ηζρχνο (€/MW) θαη Δχξνπο Γεπηεξεχνπζαο
Ρχζκηζεο (MW), πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο Πξνζθνξέο Δθεδξεηψλ ησλ
Καηαλεκφκελσλ Μνλάδσλ, αλεμάξηεηα εάλ ε αληίζηνηρε Πξνζθνξά
Δθεδξεηψλ εληάρζεθε ζην Πξφγξακκα ΖΔΠ ή φρη.
3) Σελ επηθαηξνπνηεκέλε πξφβιεςε ηεο πνζφηεηαο παξαγσγήο ελέξγεηαο
(MWh) απφ Αλαλεψζηκεο Μνλάδεο (ΑΠΔ) θαη ΖΘ/ΖΘΤΑ.
4) Σελ πνζφηεηα ελέξγεηαο (MWh) γηα ηελ νπνία ν Γηαρεηξηζηήο ππνβάιιεη Με
Σηκνινγνχκελεο Πξνζθνξέο Έγρπζεο, φπσο απηή ε πνζφηεηα
πεξηιήθζεθε ζην Πξφγξακκα ΖΔΠ. Απηέο αθνξνχλ ηα ππνρξεσηηθά λεξά,
ηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, ηηο δηνξζψζεηο ησλ
δηαθνξψλ ξνψλ ζηηο δηαζπλδέζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ δηαζπλδέζεσλ
πνπ αθνξνχλ εγγχεζε εκπνξηθψλ πξνγξακκάησλ.
5) Σελ πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο Γειψζεηο Φνξηίνπ γηα
Δμαγσγή ή γηα Αληιεηηθέο Μνλάδεο, θαηά ην ηκήκα πνπ απηέο έρνπλ
εληαρζεί ζην Πξφγξακκα ΖΔΠ, θαζψο θαη ηηο Γειψζεηο Φνξηίνπ πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε πξνγξάκκαηα δηνξζψζεσλ δηαθνξψλ ησλ ξνψλ θνξηίνπ
ζηηο δηαζπλδέζεηο. ε πεξίπησζε εθαξκνγήο δπλαηφηεηαο ππνβνιήο
Σηκνινγνχκελσλ Γειψζεσλ Φνξηίνπ γηα Πειάηεο, ηελ πνζφηεηα ελέξγεηαο
πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην κέξνο ησλ Γειψζεσλ απηψλ πνπ είλαη
ηηκνινγνχκελν θαη θαηά ην ηκήκα πνπ απηέο έρνπλ εληαρζεί ζην Πξφγξακκα
ΖΔΠ.
ε πεξίπησζε πνπ κεηά απφ ηελ επίιπζε ηνπ Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηβεβαίσζεο (matching) ησλ
αληαιιαγψλ ελέξγεηαο κε ηνπο γεηηνληθνχο Γηαρεηξηζηέο πξνθχςεη αιιαγή
ησλ πξνγξακκάησλ εμαγσγψλ, ηφηε νη ηειηθά επηβεβαησκέλεο πνζφηεηεο
είλαη εθείλεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Καηαλνκήο.
6) Σηο Γειψζεηο Σερλννηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ θαη ηδίσο αλαθνξηθά κε ηηο
θαζνξηδφκελεο ζε απηέο ηερληθέο δπλαηφηεηεο ησλ Μνλάδσλ ζρεηηθά κε ηελ
Σερληθά Διάρηζηε Παξαγσγή ησλ Μνλάδσλ, ηνπο ξπζκνχο κεηαβνιήο ηεο
παξαγσγήο ηνπο, ηνπο ρξφλνπο παξακνλήο ζε θαηάζηαζε ή κεηαβνιήο
κεηαμχ θαηαζηάζεσλ, ηελ κέγηζηε εκεξήζηα πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ
κπνξεί λα παξαρζεί, ηνλ κέγηζην αξηζκφ ελαχζεσλ αλά έηνο, θαζψο θαη ηελ
παξνρή Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ αλά Τπεξεζία, θαη ην εηδηθφ θφζηνο
εθθίλεζεο απφ ςπρξή, ελδηάκεζε ή ζεξκή θαηάζηαζε αλακνλήο.
7) Σηο Γειψζεηο Με Γηαζεζηκφηεηαο (Οιηθήο ή Μεξηθήο) ησλ Μνλάδσλ.
8) Σηο επηθαηξνπνηεκέλεο Πξνβιέςεηο Φνξηίνπ, Αλαγθψλ Δθεδξεηψλ θαη
Γηαδσληθψλ Πεξηνξηζκψλ Μεηαθνξάο ηνπ πζηήκαηνο.
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9) Σνλ Πίλαθα πληειεζηψλ Απσιεηψλ Δγρχζεσο θαη ηνλ Πίλαθα πληειεζηψλ
Απσιεηψλ Φνξηίνπ γηα ην θνξηίν Πειαηψλ πνπ ζπλδένληαη ζην Γίθηπν
Γηαλνκήο.
10) Σελ Καζαξή Ηθαλφηεηα Μεηαθνξάο θάζε Γηαζχλδεζεο.
11) Σν ζχλνιν ησλ ινηπψλ Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ αλά ππεξεζία, νη νπνίεο
εθηηκάηαη απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή φηη είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ.
12) Σα ζηνηρεία θφζηνπο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ησλ Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ
βαζηζκέλα ζηηο πξνζθνξέο Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΖΔΠ.
13) Σηο Έθηαθηεο Δηζαγσγέο εθφζνλ απηέο απαηηνχληαη.
14) Σελ ππνινγηδφκελε ηηκή ηεο επηπιένλ πξνζθεξφκελεο ελέξγεηαο απφ
Μνλάδεο πνπ έρνπλ δειψζεη έθηαθηε αχμεζε ηεο κέγηζηεο δηαζέζηκεο
ηζρχνο ηνπο, θαζψο θαη ηελ επηπιένλ πνζφηεηα ελέξγεηαο ε νπνία κπνξεί
λα παξαζρεζεί απφ ηηο Μνλάδεο απηέο. Σα αληίζηνηρα δεχγε ηηκήο θαη
πνζφηεηαο ελέξγεηαο ζεσξνχληαη γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο σο Πξνζθνξέο Έγρπζεο.
15) Πεξηζηαηηθά ηα νπνία γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ Γηαρεηξηζηή θαη
16) Άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη ή/θαη γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ
Γηαρεηξηζηή, θαζψο θαη άιια ηερληθά δεδνκέλα θαη δεδνκέλα
πξνζνκνίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο.
3.1.2 Μεθοδολογία Δπίλςζηρ Ππογπάμμαηορ Καηανομήρ
3.1.2.1 Υπολογιζμός Τιμής Προζθοράς Ενέργειας Εκηάκηως Διαθέζιμων
Μονάδων.
ηελ πεξίπησζε Μνλάδαο γηα ηελ νπνία κεηά ηε Λήμε Πξνζεζκίαο Τπνβνιήο
ηεο πξνζθνξάο ηεο δειψλεηαη έθηαθηε αχμεζε ηεο κέγηζηεο δηαζέζηκεο ηζρχνο,
ην χζηεκα Δπίιπζεο ηεο Αγνξάο ππνινγίδεη ηελ ηηκή ηεο επηπιένλ
πξνζθεξφκελεο ελέξγεηαο απφ ηε Μνλάδα απηή, γηα θάζε Πεξίνδν Καηαλνκήο
ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο.
Ωο επηπιένλ πξνζθεξφκελε ελέξγεηα λνείηαη ε ελέξγεηα ε νπνία δχλαηαη λα
παξαρζεί απφ ηε Μνλάδα επηπιένλ ηεο ζπλνιηθά πξνζθεξφκελεο ελέξγεηαο
πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ Πξνζθνξά Έγρπζεο πνπ ππνβιήζεθε ζηνλ ΖΔΠ γηα
ηελ ίδηα Ζκέξα Καηαλνκήο, ιφγσ ηεο δήισζεο έθηαθηεο αχμεζεο ηεο κέγηζηεο
δηαζέζηκεο ηζρχνο ηεο Μνλάδαο. ηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
Μνλάδα δελ έρεη ππνβιεζεί Πξνζθνξά Έγρπζεο ή έρεη ππνβιεζεί Γήισζε
Οιηθήο Με Γηαζεζηκφηεηαο γηα ηελ ππφςε Ζκέξα Καηαλνκήο, σο επηπιένλ
πξνζθεξφκελε ελέξγεηα λνείηαη ην ζχλνιν ηεο ελέξγεηαο πνπ δχλαηαη λα
παξαρζεί ιφγσ ηεο δήισζεο έθηαθηεο αχμεζεο ηεο κέγηζηεο δηαζέζηκεο ηζρχνο
ηεο Μνλάδαο.
Ζ ηηκή ηεο επηπιένλ πξνζθεξφκελεο ελέξγεηαο απφ κία Μνλάδα πξνζδηνξίδεηαη
θαηά Σηκνινγνχκελε Βαζκίδα Πξνζθνξάο Έγρπζεο θαη πξνθχπηεη σο ν κέζνο
φξνο ησλ ηηκψλ ελέξγεηαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Πξνζθνξέο Έγρπζεο πνπ
ππνβιήζεθαλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε Μνλάδα γηα ηελ αληίζηνηρε Πεξίνδν
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Καηαλνκήο ηεο αληίζηνηρεο εκέξαο ηεο εβδνκάδαο ζην δηάζηεκα 26 εβδνκάδσλ
πνπ πξνεγνχληαη ηεο εβδνκάδαο ηεο ππφςε Ζκέξαο Καηαλνκήο. Γηα ηνλ
ππνινγηζκφ απηφ ιακβάλνληαη ππφςε νη Σηκνινγνχκελεο Βαζκίδεο Πξνζθνξάο
Έγρπζεο ησλ αλσηέξσ Πξνζθνξψλ Έγρπζεο, ησλ νπνίσλ ε ελέξγεηα
αληηζηνηρεί ζην επίπεδν ηεο επηπιένλ πξνζθεξφκελεο ελέξγεηαο. ε θάζε
πεξίπησζε νη ηηκέο ελέξγεηαο ησλ δηαδνρηθψλ βαζκίδσλ ζα πξέπεη λα είλαη κε
θζίλνπζεο.
Τπάξρνπλ επίζεο νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο πνπ αληηκεησπίδνληαη σο εμήο:
1) ηελ πεξίπησζε πνπ ε κνλάδα έρεη ήδε ππνβάιιεη πξνζθνξά κε 10
βαζκίδεο γηα ηελ ψξα πνπ δειψλεηαη πξφζζεηε δηαζεζηκφηεηα, ηφηε ε
πξνζθνξά γηα ηε 10ε βαζκίδα εθαξκφδεηαη θαη γηα ηελ πξφζζεηε
δηαζεζηκφηεηα.
2) ηελ πεξίπησζε πνπ ε κνλάδα έρεη ππνβάιιεη πξνζθνξά κε ιηγφηεξεο απφ
10 βαζκίδεο γηα ηελ ψξα πνπ δειψλεηαη πξφζζεηε δηαζεζηκφηεηα, ηφηε:


Δάλ ε ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή (πνπ ν ππνινγηζκφο ηεο
πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ) είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ πξνζθνξά γηα
ηελ ηειεπηαία βαζκίδα, ηφηε ε πξνζθνξά γηα ηελ ηειεπηαία
βαζκίδα εθαξκφδεηαη γηα ηελ πξφζζεηε δηαζεζηκφηεηα.



Δάλ ε ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή (πνπ ν ππνινγηζκφο ηεο
πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ) είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνζθνξά
γηα ηελ ηειεπηαία βαζκίδα, ηφηε ε ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή
εθαξκφδεηαη γηα ηελ πξφζζεηε δηαζεζηκφηεηα.

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ θαζφινπ ηζηνξηθά ζηνηρεία πξνζθνξψλ γηα
κηα
κνλάδα, θαη ε κνλάδα ήηαλ αξρηθά ζπλνιηθά κε δηαζέζηκε, ηφηε
εθαξκφδεηαη ην ειάρηζην κέζν κεηαβιεηφ θφζηνο γηα ηελ πξφζζεηε
δηαζεζηκφηεηα .
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ θαζφινπ ηζηνξηθά ζηνηρεία πξνζθνξψλ γηα
κηα κνλάδα, θαη ε κνλάδα απηή ήηαλ αξρηθά κεξηθψο κε δηαζέζηκε, ηφηε
εθαξκφδεηαη ε
πξνζθνξά ηεο ηειεπηαίαο βαζκίδαο γηα ηελ πξφζζεηε
δηαζεζηκφηεηα.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ηζηνξηθά ζηνηρεία 26 εβδνκάδσλ γηα κηα
κνλάδα, αιιά ππάξρνπλ ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ιηγφηεξεο απφ 26 εβδνκάδεο,
ηφηε ρξεζηκνπνηνχληαη απηά ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
ζηαζκηζκέλεο κέζεο ηηκήο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ πξφζζεηε δηαζεζηκφηεηα.
ε πεξίπησζε πνπ ε κνλάδα δειψλεη πξφζζεηε δηαζεζηκφηεηα γηα ηελ
ηειεπηαία ψξα ηεο ηειεπηαίαο Κπξηαθήο ηνπ Οθησβξίνπ («25ε» ψξα, ιφγσ
εθαξκνγήο ηεο ρεηκεξηλήο ψξαο), ηφηε εθαξκφδεηαη ε πξνζθνξά ηεο ηειεπηαίαο
βαζκίδαο ηεο γηα ηελ πξφζζεηε δηαζεζηκφηεηα.
Γεληθά ηζρχεη: ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ηζηνξηθά ζηνηρεία πξνζθνξψλ
γηα κηα κνλάδα, ηφηε εθαξκφδεηαη ε πξνζθνξά ηεο ηειεπηαίαο βαζκίδαο γηα ηελ
πξφζζεηε δηαζεζηκφηεηα.
3.1.2.2 Μεθοδολογία Σσνεκηίμηζης Απωλειών Εγτύζεων και Φορηίοσ
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Δλψ ζηελ επίιπζε ηνπ Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ (ΖΔΠ)
ρξεζηκνπνηνχληαη νη κε-ηηκνινγνχκελεο δειψζεηο θνξηίνπ, ζηελ θαηάξηηζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο (ΠΚ) ρξεζηκνπνηείηαη ε Πξφβιεςε Φνξηίνπ.
Ζ Πξφβιεςε Φνξηίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ΠΚ δελ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο
απψιεηεο κεηαθνξάο. Τπνινγίδεηαη ζηα απνθαινχκελα «εκεία Αγνξάο».
Δπνκέλσο νη πξνζθνξέο έγρπζεο πνπ γίλνληαη ζηα ζεκεία έγρπζεο πξέπεη λα
αλαρζνχλ ζηα «εκεία Αγνξάο», λα ιεθζνχλ δειαδή θαη γηα απηέο ππφςε νη
απψιεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο. Παξνκνίσο ζηηο Γειψζεηο Φνξηίνπ ζα
πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ νη απψιεηεο ηνπ Γηθηχνπ.
Πιένλ ζπγθεθξηκέλα:
 Απφ ηηο πνζφηεηεο ελέξγεηαο ζε MWh ησλ Σηκνινγνχκελσλ Βαζκίδσλ
Πξνζθνξψλ Έγρπζεο Σ-ΠΔ θαη ησλ Με Σηκνινγνχκελσλ Πξνζθνξψλ
Έγρπζεο ΜΣ-ΠΔ αθαηξνχληαη νη απψιεηεο ηνπ πζηήκαηνο πνπ
επηκεξίδνληαη ζε απηέο, εθαξκφδνληαο κε γξακκηθφ ηξφπν ηηο αληίζηνηρεο
αξηζκεηηθέο ηηκέο ηνπ Πίλαθα πληειεζηψλ Απσιεηψλ Δγρχζεσλ. Αλάινγε
αθαίξεζε απσιεηψλ δηελεξγείηαη γηα ηηο Έθηαθηεο Δηζαγσγέο.
 ηηο πνζφηεηεο ελέξγεηαο ζε MWh ησλ Σηκνινγνχκελσλ Βαζκίδσλ
Γειψζεσλ Φνξηίνπ Σ-ΓΦ, πξνζηίζεληαη θαηά πεξίπησζε νη απψιεηεο ηνπ
Γηθηχνπ πνπ επηκεξίδνληαη ζε απηέο, εθαξκφδνληαο κε γξακκηθφ ηξφπν ηηο
αληίζηνηρεο αξηζκεηηθέο ηηκέο ηνπ Πίλαθα πληειεζηψλ Απσιεηψλ Φνξηίνπ.
3.1.2.3 Μεθοδολογία Καηάρηιζης Προγράμμαηος Καηανομής
Ζ κεζνδνινγία ηνπ Μεραληζκνχ Δπίιπζεο Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο
ζπλίζηαηαη ζηελ θαηάζηξσζε θαη επίιπζε πξνβιήκαηνο αληίζηνηρνπ κε ην
πξφβιεκα ηνπ ΖΔΠ, κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο θαη ηε
κεζνδνινγία ηνπ Μεραληζκνχ Δπίιπζεο ΖΔΠ, πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην
Δγρεηξίδην ηνπ Κψδηθα πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. Δπηπιένλ,
ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο:
1) ηηο άγλσζηεο κεηαβιεηέο ηνπ πξνβιήκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη νη
πνζφηεηεο Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ, φπσο απηέο έρνπλ επηθαηξνπνηεζεί
κεηά ηελ ιχζε ηνπ Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ (ΖΔΠ).
2) Ζ ζπλνιηθή δαπάλε παξαγσγήο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ επίιπζε
ηνπ πξνβιήκαηνο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ελδερφκελε δαπάλε ρξήζεο
Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ, φπσο απηέο έρνπλ επηθαηξνπνηεζεί κεηά ηελ ιχζε
ηνπ Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ (ΖΔΠ).
3) Καηά ηελ θαηάζηξσζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ πξνβιήκαηνο ιακβάλνληαη
ππφςε νη θαλφλεο Γηαδηθαζίαο Καηαλνκήο (παξάγξαθνο 2.3 ηνπ
παξφληνο).
4) ην ΠΚ εληάζζνληαη νη αθφινπζεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο ζε MWh:
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ηνπο (matching) κε ηνπο γεηηνληθνχο Γηαρεηξηζηέο. ε απηήλ ηελ
πεξίπησζε ιακβάλνληαη ππφςε νη ηειηθψο ζπκθσλεζείζεο
πνζφηεηεο αληαιιαγψλ.


Ζ Τπνρξεσηηθή παξαγσγή ησλ Τδξνειεθηξηθψλ Μνλάδσλ, ε
πνζφηεηα ππνρξεσηηθήο παξαγσγήο απφ
Καηαλεκφκελεο
Μνλάδεο ΖΘΤΑ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί ζρεηηθνί Δηδηθνί
Λεηηνπξγηθνί Οξνη απφ ηε ΡΑΔ θαη ην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ησλ
κνλάδσλ πνπ επξίζθνληαη ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία.



Σν αληιεηηθφ θνξηίν φπσο απηφ πξνέθπςε απφ ηελ επίιπζε ηνπ
Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ή απφ ελδερφκελε
ρξήζε αληιίαο γηα αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ηνπ πζηήκαηνο
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (π.ρ. πξφβιεκα ειαρίζηνπ θνξηίνπ
ζπζηήκαηνο).



Σν ελδερφκελν ηηκνινγνχκελν θνξηίν Πειαηψλ, φπσο απηφ
πξνέθπςε απφ ηελ επίιπζε ηνπ Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ.



Οη ππνρξεσηηθέο εγρχζεηο θαη ηα θνξηία πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
πξνγξάκκαηα δηνξζψζεσλ δηαθνξψλ ησλ ξνψλ θνξηίνπ ζηηο
δηαζπλδέζεηο.



Σα πξνγξάκκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εγγπήζεηο εκπνξηθψλ
πξνγξακκάησλ,
επηζηξνθψλ
εθηάθησλ
εηζαγσγψλ
θαη
επηζηξνθψλ εγγπήζεσλ εκπνξηθψλ πξνγξακκάησλ.

3.1.2.4 Μαθημαηική Διαηύπωζη ηοσ Προβλήμαηος Προγράμμαηος
Καηανομής
Αθνινχζσο παξνπζηάδεηαη ε καζεκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ Πξνβιήκαηνο ηνπ
Πξνγξακκαηηζκνχ Καηαλνκήο. Γίλεηαη εζηίαζε ζηελ παξνπζίαζε ηεο
Αληηθεηκεληθήο πλάξηεζεο, ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηηο
πξνθχπηνπζεο νξηαθέο ηηκέο.
Ζ καζεκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ΠΚ είλαη ε ίδηα κε απηήλ ηνπ ΖΔΠ
κε ηελ πξφζζεηε δπλαηφηεηα ηεο νξηνζέηεζεο (ή ηνπ πεξηνξηζκνχ) ησλ
κεηαβιεηψλ ηνπ ΖΔΠ, π.ρ. αλάζεζε επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ. ε αληίζεζε κε
ηνλ ΖΔΠ, θαηά ηνλ ΠΚ ρξεζηκνπνηείηαη ε Πξφβιεςε Φνξηίνπ πζηήκαηνο αληί
ησλ κε Σηκνινγνχκελσλ Γειψζεσλ Φνξηίνπ.
Κάζε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ΠΚ απφ απηφ ηνπ πξνβιήκαηνο ΖΔΠ
θαηαγξάθεηαη θαη δεκνζηνπνηείηαη, καδί κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ΠΚ. Οη
ζρεηηθέο δηαθνξέο (πρ πξνζζήθε πεξηνξηζκψλ νξηνζέηεζεο κεηαβιεηψλ ηνπ
ΖΔΠ) ζπλνδεχνληαη απφ ηελ θαηάιιειε αηηηνιφγεζε απηψλ, φπνπ επεμεγείηαη ε
αλάγθε πξνζζήθεο ηνπο.
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνη απφ απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο εκθαλίδνληαη
ζπζηεκαηηθά, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηε ΡΑΔ θαη
πξνηείλεη ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ, θαζψο ηα
αίηηα απηψλ αλαπφθεπθηα κεηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο.
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3.1.2.4.1 Αληηθεηκεληθή πλάξηεζε Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο
Ζ κέζνδνο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ ΠΚ απνβιέπεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ
θνηλσληθνχ πιενλάζκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα κίαο Ζκέξαο Καηαλνκήο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηα αθφινπζα:
 Σν Κφζηνο Απνζπγρξνληζκνχ ησλ κνλάδσλ ην νπνίν ιακβάλεηαη ίζν κε ην
Δηδηθφ Κφζηνο Δθθίλεζεο απφ ελδηάκεζε θαηάζηαζε αλακνλήο.
 Σν Κφζηνο Παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ κνλάδεο παξαγσγήο.
 Σν Κφζηνο Παξνρήο Πξσηεχνπζαο Δθεδξείαο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο.
 Σν Κφζηνο Παξνρήο Γεπηεξεχνπζαο Δθεδξείαο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο.
 Σν Κφζηνο Παξνρήο Σξηηεχνπζαο Με-ηξεθφκελεο Δθεδξείαο ησλ κνλάδσλ
παξαγσγήο.
χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα [1], ην Κφζηνο Απνζπγρξνληζκνχ ζεσξείηαη ίζν κε ην
Δηδηθφ Κφζηνο Δθθίλεζεο απφ Δλδηάκεζε Καηάζηαζε ελψ ην Κφζηνο Δθθίλεζεο
ζηελ Αληηθεηκεληθή πλάξηεζε ζεσξείηαη ίζν κε κεδέλ.
3.1.2.4.2 Πεξηνξηζκνί ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο
Σν πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο ηνπ ΠΚ έρεη δχν ηχπνπο πεξηνξηζκψλ:
Πεξηνξηζκνί ζρεηηθνί κε ην χζηεκα θαη πεξηνξηζκνί ζρεηηθνί κε ηηο κνλάδεο ηνπ
πζηήκαηνο.
Οη πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ην χζηεκα πνπ ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ζέηεη
πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηίζεη ην Πξφγξακκα Καηαλνκήο πξνθχπηνπλ κεηά απφ
ζρεηηθή Μειέηε ηνπ πζηήκαηνο κε ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ-εθαξκνγψλ,
φπσο κειέηε ξνψλ θνξηίνπ, έιεγρνο επζηάζεηαο ηάζεσο (πξφγξακκα VSA),
πξνγξάκκαηα πξφβιεςεο θνξηίνπ, πξνγξάκκαηα πξφβιεςεο αηνιηθήο
παξαγσγήο θ.ιπ.
Οη πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ην χζηεκα πνπ ππνρξενχηαη λα επηβάιιεη ν
Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Καηαλνκήο ζηφρν έρνπλ ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
πζηήκαηνο.
 Πεξηνξηζκνί ζρεηηθνί κε ην χζηεκα:
o Πεξηνξηζκνί Ηζνδπγίνπ Δλέξγεηαο γηα θάζε Πεξίνδν Καηαλνκήο.
o Απαηηήζεηο Δθεδξείαο
Δπηθνπξηθή Τπεξεζία:

γηα

θάζε

Πεξίνδν

Καηαλνκήο



Πεξηνξηζκνί Πξσηεχνπζαο Δθεδξείαο



Πεξηνξηζκνί Γεπηεξεχνπζαο Δθεδξείαο θαη



Πεξηνξηζκνί
Σξηηεχνπζαο
Δθεδξείαο
ηξεθνκέλεο θαη κε ηξεθνκέλεο)

αλά

(άζξνηζκα

o Πεξηνξηζκνί Γηθηχνπ:
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Πεξηνξηζκνί νκάδαο Γηαζπλδέζεσλ



Σνπηθνί Πεξηνξηζκνί Γηθηχνπ νη νπνίνη έρνπλ ζαλ
απνηέιεζκα πεξηνξηζκνχο ηζρχνο (Γεληθνί Πεξηνξηζκνί)

 Πεξηνξηζκνί ζρεηηθνί κε ηηο κνλάδεο:
o Γπλαηφηεηα παξνρήο Πξσηεχνπζαο Δθεδξείαο.
o Γπλαηφηεηα παξνρήο Δχξνπο Γεπηεξεχνπζαο Δθεδξείαο.
o Γπλαηφηεηα παξνρήο Σξηηεχνπζαο ηξεθφκελεο Δθεδξείαο
o Γπλαηφηεηα παξνρήο Σξηηεχνπζαο κε ηξεθφκελεο Δθεδξείαο
o Πεξηνξηζκφο Ηζρχνο (κέγηζην - ειάρηζην)
o Πεξηνξηζκφο Ρπζκνχ Μεηαβνιήο Παξαγσγήο (αλφδνπ / θαζφδνπ)
o Λεηηνπξγία ππφ θαζεζηψο Απηφκαηεο Ρχζκηζεο Παξαγσγήο
(ΑΡΠ)
o Σξφπνη Λεηηνπξγίαο
o Πεξηνξηζκφο Διάρηζηνπ Υξφλνπ Αλφδνπ θαηά ηελ εθθίλεζε
o Πεξηνξηζκφο
Διάρηζηνπ
απνζπγρξνληζκφ

Υξφλνπ

Καζφδνπ

θαηά

ηνλ

o Πεξηνξηζκνί Υξφλνπ Δθθίλεζεο
o Πεξηνξηζκνί Υξφλνπ απνζπγρξνληζκνχ.
Δπίζεο, θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο, γίλεηαη ζχλδεζε
ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο ησλ κνλάδσλ
παξαγσγήο γηα δχν δηαδνρηθέο εκέξεο επίιπζεο.
3.1.2.5 Αποηελέζμαηα ηοσ Προγράμμαηος Καηανομής
Σα απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο είλαη:
 Σν σξηαίν πξφγξακκα παξαγσγήο ελέξγεηαο ησλ θαηαλεκφκελσλ κνλάδσλ
 Σν σξηαίν πξφγξακκα
θαηαλεκφκελσλ κνλάδσλ

παξνρήο

Πξσηεχνπζαο

Δθεδξείαο

ησλ

 Σν σξηαίν πξφγξακκα παξνρήο Γεπηεξεχνπζαο Δθεδξείαο, αχμεζεο –
κείσζεο παξαγσγήο, (Secondary up – down reserve) ησλ θαηαλεκφκελσλ
κνλάδσλ
 Σν σξηαίν πξφγξακκα παξνρήο Σξηηεχνπζαο Δθεδξείαο, αχμεζεο
παξαγσγήο, (ζηξεθφκελεο θαη κε ζηξεθφκελεο) ησλ θαηαλεκφκελσλ
κνλάδσλ
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δεκνζηεχεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ
Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 18:00 ηεο
πξνεγνχκελεο ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο (18:00 D-1).
Σα απνηειέζκαηα ηνπ σο άλσ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο είλαη επίζεο
δηαζέζηκα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά θαη κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο (πιαηθφξκα) ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο, ζην νπνίν έρνπλ
πξφζβαζε φινη.
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ηελ σο άλσ πιαηθφξκα εκθαλίδνληαη επίζεο ηα πξνγξάκκαηα εηζαγσγψλ θαη
εμαγσγψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο, φπσο απηά έρνπλ
ηπρφλ ηξνπνπνηεζεί ζε ζρέζε κε εθείλα ηεο επίιπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ
Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, κεηά ηελ δηαδηθαζία επηβεβαίσζήο
ηνπο (matching) απφ ηνπο αξκφδηνπο Γηαρεηξηζηέο.
Ζ θνηλνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο
παξαγσγήο, θαηά ην Άξζξν 55 ηνπ ΚΓ, επάγεηαη γη απηνχο ηηο αληίζηνηρεο
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ έθδνζε Δληνιψλ Καηαλνκήο ηνπ
Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο γηα ιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ ζχκθσλα κε ην
Πξφγξακκα Καηαλνκήο. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δχλαηαη λα εθδίδεη
Δληνιέο Καηαλνκήο νη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ ην Πξφγξακκα Καηαλνκήο,
αλάινγα κε ην βαζκφ απφθιηζεο ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνχ
ζπζηήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη ηηο κνλάδεο
παξαγσγήο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, απφ απηέο πνπ ειήθζεζαλ ππφ-ςε θαηά ηελ
θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο.
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο, εθδίδεη ηηο Δληνιέο Καηαλνκήο κε ηξφπν ψζηε
λα εθαξκφζεη θαηά ην δπλαηφλ ην Πξφγξακκα Καηαλνκήο, ιακβάλνληαο ππφςε
ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηα ηπρφλ
έθηαθηα ζπκβάληα, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηνπ
πζηήκαηνο ηδίσο ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα ηνπ πζηήκαηνο, ηελ ηάζε θαη ηελ
έληαζε ζε ζεκαληηθνχο θφκβνπο ή ζηνηρεία ηνπ πζηήκαηνο.

3.2 Δπικαιποποίηζη Ππογπάμμαηορ Καηανομήρ
Δάλ κεηά ηελ εθπφλεζε ηνπ πξψηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο ππάξμνπλ
ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηα δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ειήθζεζαλ ππφςε
ζηελ θαηάξηηζή ηνπ, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δχλαηαη λα εθπνλήζεη λέν
Πξφγξακκα Καηαλνκήο γηα ηελ επφκελε Ζκέξα Καηαλνκήο(Άξζξν 55 παξ.1).
εκαληηθέο απνθιίζεηο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζεσξνχληαη:
1) Βιάβε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ κνλάδσλ ή δηαζπλδέζεσλ πνπ θαζηζηνχλ
αλαγθαία ηελ επαλεμέηαζε ηεο επάξθεηαο ησλ Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη
ηεο πκπιεξσκαηηθήο Δλέξγεηαο ηνπ πζηήκαηνο (Άξζξν 55 παξαγξ.3Α).
ηελ πεξίπησζε απηή, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, γίλεηαη αλαζεψξεζε
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο.
2) Βιάβε ζεκαληηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.
3) Άιινπ ζπκβάληνο πνπ νδεγεί ή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα ζεκαληηθή
αιιαγή ζην Φνξηίν ηνπ πζηήκαηνο.
4) Αδπλακία δήισζεο δηαζεζηκφηεηνο κνλάδνο παξαγσγνχ πνπ βξίζθεηαη
εθηφο ιεηηνπξγίαο (αδπλακία ζπγρξνληζκνχ, βιάβε κνλάδνο θ.ιπ) ε νπνία
θξίλεηαη ζεκαληηθή απφ ην Γηαρεηξηζηή, δηφηη ελδέρεηαη λα επεξεάδεη ηελ
αζθάιεηα ηνπ πζηήκαηνο ή λα εθηξέπεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Αγνξάο.
5) Αδπλακία θάιπςεο ηνπ Φνξηίνπ ηνπ πζηήκαηνο θαη πξνγξακκαηηζκφο
εηζαγσγψλ έθηαθηεο αλάγθεο.
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6) Δπηθαηξνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ εθεδξεηψλ (Πξσηεχνπζα, Γεπηεξεχνπζα
θαη Σξηηεχνπζα) θαη ησλ Γηαδσληθψλ Πεξηνξηζκψλ, εθφζνλ ηα δεδνκέλα
πνπ έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο
έρνπλ κεηαβιεζεί.
7) Τπνβνιή λέαο Γήισζεο Δβδνκαδηαίαο Γηαρείξηζεο Τπνρξεσηηθψλ Νεξψλ
απφ παξαγσγφ.
8) Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δνθηκψλ κνλάδσλ ζε δνθηκαζηηθή
ιεηηνπξγία.
9) Δπηθαηξνπνίεζε ηεο Πξφβιεςεο ηεο έγρπζεο απφ κνλάδεο Αλαλεψζηκσλ
Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη ΖΘ/ΖΘΤΑ.

Οη σο άλσ απνθιίζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ
επηθαηξνπνηεκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο, ψζηε ηα απνηειέζκαηά ηνπ λα
πξνζεγγίδνπλ θαηά ην δπλαηφλ ηελ πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.

3.3 Υπονοδιάγπαμμα Καηάπηιζηρ Ππογπάμμαηορ Καηανομήρ
Ζ θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο (ΠΚ) απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ
πζηήκαηνο ιακβάλεη ρψξα γηα θάζε Ζκέξα Καηαλνκήο (D) θαη εθηειείηαη
ζχκθσλα κε ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο ζρεηηδφκελεο πξνζεζκίεο πνπ πεξηγξάθνληαη
ζηνλ Πηλ.1.
Πιν.1. Υπονοδιάγπαμμα Ππογπάμμαηορ Καηανομήρ
D-1
D-1
D-1

Ημέπα

Ώπα
14:00
18:00
14:00 - 18:00

D-1
D-1

18:00 – 24:00
18:00 - 24:00
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Δνέπγεια
Έλαξμε Πξνζεζκίαο Καηάξηηζεο ΠΚ
Λήμε Πξνζεζκίαο Καηάξηηζεο πξώηνπ ΠΚ
Γεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξώηνπ ΠΚ θαη
ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερόλησλ
Καηάξηηζε λένπ ΠΚ εάλ πξνθύςνπλ λεώηεξα δεδνκέλα
Γεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ λεώηεξσλ ΠΚ
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ
4.1 Καηάπηιζη ηος Ππογπάμμαηορ Καηανομήρ καηά ηην Ημέπα
Καηανομήρ
Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο ππάξμνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο
δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζχγθξηζε κε εθείλα πνπ ειήθζεζαλ ππφςε
ζηελ θαηάξηηζε ηνπ ηειεπηαίνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο, ν Γηαρεηξηζηήο
εθπνλεί λέν Πξφγξακκα Καηαλνκήο (intraday) γηα ηηο επφκελεο Πεξηφδνπο
Καηαλνκήο ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα λέα δεδνκέλα κε
βάζε ην Άξζξν 55 παξ.2 ηνπ ΚΓ.
εκαληηθέο απνθιίζεηο δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεσξνχληαη:
1) Βιάβε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ κνλάδσλ ή δηαζπλδέζεσλ πνπ θαζηζηνχλ
αλαγθαία ηελ επαλεμέηαζε ηεο επάξθεηαο ησλ Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη
ηεο πκπιεξσκαηηθήο Δλέξγεηαο ηνπ πζηήκαηνο (Άξζξν 55 παξαγξ.3Α).
ηελ πεξίπησζε απηή, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, γίλεηαη αλαζεψξεζε
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο.
2) Βιάβε ζεκαληηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.
3) Άιινπ ζπκβάληνο πνπ νδεγεί ή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα ζεκαληηθή
αιιαγή ζην Φνξηίν ηνπ πζηήκαηνο.
4) Αδπλακία δήισζεο δηαζεζηκφηεηνο κνλάδνο παξαγσγνχ πνπ βξίζθεηαη
εθηφο ιεηηνπξγίαο (αδπλακία ζπγρξνληζκνχ, βιάβε κνλάδνο θ.ιπ) ε νπνία
θξίλεηαη ζεκαληηθή απφ ην Γηαρεηξηζηή, δηφηη ελδέρεηαη λα επεξεάδεη ηελ
αζθάιεηα ηνπ πζηήκαηνο ή λα εθηξέπεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Αγνξάο.
5) Αδπλακία θάιπςεο ηνπ Φνξηίνπ ηνπ πζηήκαηνο θαη πξνγξακκαηηζκφο
εηζαγσγψλ έθηαθηεο αλάγθεο.
6) Δπηθαηξνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ εθεδξεηψλ (Πξσηεχνπζα, Γεπηεξεχνπζα
θαη Σξηηεχνπζα) θαη ησλ Γηαδσληθψλ Πεξηνξηζκψλ, εθφζνλ ηα δεδνκέλα
πνπ έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο
έρνπλ κεηαβιεζεί.
7) Τπνβνιή λέαο Γήισζεο Δβδνκαδηαίαο Γηαρείξηζεο Τπνρξεσηηθψλ Νεξψλ
απφ παξαγσγφ.
8) Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δνθηκψλ κνλάδσλ ζε δνθηκαζηηθή
ιεηηνπξγία..
9) Δπηθαηξνπνίεζε ηεο Πξφβιεςεο ηεο έγρπζεο απφ κνλάδεο Αλαλεψζηκσλ
Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη ΖΘ/ΖΘΤΑ.
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10) Οπνηαδήπνηε άιιε αηηία πνπ ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο θξίλεη
ζεκαληηθή ψζηε λα θαηαξηίζεη λέν Πξφγξακκα Καηαλνκήο.
Οη σο άλσ απνθιίζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ
επηθαηξνπνηεκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο, ψζηε ηα απνηειέζκαηά ηνπ λα
πξνζεγγίδνπλ θαηά ην δπλαηφλ ηελ πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.
4.1.1 Γεδομένα Διζόδος Ππογπάμμαηορ Καηανομήρ ενδοημεπηζίυρ καηά
ηην Ημέπα Καηανομήρ
Σα δεδνκέλα εηζφδνπ ηνπ ελδνεκεξήζηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ Πξνγξάκκαηνο
Καηαλνκήο είλαη ηα ίδηα κε εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.1.1 ηνπ
παξφληνο θαη αθνξνχλ ηηο ππφινηπεο Πεξηφδνπο Καηαλνκήο ηεο Ζκέξαο
Καηαλνκήο. ηελ πεξίπησζε βεβαίσο ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ Πξνγξάκκαηνο
Καηαλνκήο ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη ηπρφλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ησλ
δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο απηά πεξηγξάθεθαλ ηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν.
Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ επίιπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο εληφο
ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο ιακβάλνληαη ζαλ αξρηθέο ζπλζήθεο γηα ηηο κνλάδεο
παξαγσγήο, νη πξαγκαηηθέο παξαγσγέο απηψλ ζην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο
ψξαο.
4.1.2 Μεθοδολογία καηάπηιζηρ ηος Ππογπάμμαηορ Καηανομήρ
ενδοημεπηζίυρ καηά ηην Ημέπα Καηανομήρ
Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο
ρξεζηκνπνηείηαη ε ίδηα κεζνδνινγία κε εθείλε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ
παξάγξαθν 3.1.2. Ζ κφλε κεηαμχ ηνπο δηαθνξά είλαη ν ρξνληθφο νξίδνληαο γηα
ηνλ νπνίν θαηαξηίδεηαη ην επηθαηξνπνηεκέλν Πξφγξακκα Καηαλνκήο. ηελ
πεξίπησζε ηνπ, εάλ Π είλαη ε Πεξίνδνο θαηαλνκήο θαηά ηελ νπνία γίλεηαη ε
εθπφλεζε ηνπ, ε επίιπζή ηνπ αθνξά ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ επφκελε
Πεξίνδν Καηαλνκήο (Π+1) κέρξη ην ηέινο ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο. Αληηζέησο ην
Πξφγξακκα Καηαλνκήο αθνξά κία νιφθιεξε Ζκέξα Καηαλνκήο, ηελ επνκέλε
εθείλεο ηεο επίιπζεο ηνπ.
4.1.3 Αποηελέζμαηα ηος Ππογπάμμαηορ Καηανομήρ ενδοημεπηζίυρ καηά
ηην Ημέπα Καηανομήρ
Σα απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο πνπ θαηαξηίδεηαη θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο αθνξνχλ ηηο επφκελεο Πεξηφδνπο Καηαλνκήο
θαη είλαη:
 Σν σξηαίν πξφγξακκα παξαγσγήο ελέξγεηαο ησλ θαηαλεκφκελσλ κνλάδσλ
 Σν σξηαίν πξφγξακκα
θαηαλεκφκελσλ κνλάδσλ

παξνρήο

Πξσηεχνπζαο

Δθεδξείαο

ησλ

 Σν σξηαίν πξφγξακκα παξνρήο Γεπηεξεχνπζαο Δθεδξείαο, αχμεζεο –
κείσζεο παξαγσγήο, (Secondary up – down reserve) ησλ θαηαλεκφκελσλ
κνλάδσλ
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 Σν σξηαίν πξφγξακκα παξνρήο Σξηηεχνπζαο Δθεδξείαο, αχμεζεο
παξαγσγήο, (ζηξεθφκελεο θαη κε ζηξεθφκελεο) ησλ θαηαλεκφκελσλ
κνλάδσλ
Σα απνηειέζκαηα ηνπ σο άλσ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο είλαη δηαζέζηκα ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά θαη κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο
(πιαηθφξκα) MMS ηνπ ΑΓΜΖΔ, ζην νπνίν έρνπλ πξφζβαζε φινη νη
ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά.

4.1.4 Υπονοδιάγπαμμα Καηάπηιζηρ ηος Ππογπάμμαηορ Καηανομήρ
ενδοημεπηζίυρ καηά ηην Ημέπα Καηανομήρ
Ζ θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Ζκέξαο
Καηαλνκήο ιακβάλεη ρψξα νπνηαδήπνηε ψξα ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο θξηζεί
απαξαίηεην απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο γηα ηηο ππφινηπεο πεξηφδνπο
ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο (D) θαη εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο
ζρεηηδφκελεο πξνζεζκίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πηλ.2.
Πιν.2. Υπονοδιάγπαμμα Ππογπάμμαηορ Καηανομήρ καηά ηην Ημέπα Καηανομήρ
Ημέπα
D

Ώπα
00:00 – 22:00

D

00:00 - 22:00

Δνέπγεια
Καηάξηηζε λένπ ΠΚ (intraday), εάλ πξνθύςνπλ λεώηεξα
δεδνκέλα
Γεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ λεώηεξσλ intraday
ΠΚ

4.2 Ππόγπαμμα Οικονομικήρ Φόπηιζηρ ηυν Μονάδυν ζε
Ππαγμαηικό Υπόνο
Σν Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Φφξηηζεο ησλ Μνλάδσλ ζε Πξαγκαηηθφ Υξφλν,
(Real Time Dispatch - RTD), εθηειείηαη απηφκαηα θάζε πέληε (5) ιεπηά, κε
ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ θφξηηζεο (ζε MW) ησλ θαηαλεκφκελσλ
κνλάδσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ιεηηνπξγίαο. Ο ππνινγηζκφο απηφο γίλεηαη κε
βάζε ηηο ηερληθν-νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ Παξαγσγψλ, κεηξήζεηο θαη άιια
δεδνκέλα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν ιεηηνπξγίαο κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ Δλέξγεηαο. Οη ηηκέο
νηθνλνκηθήο θφξηηζεο (MW) ησλ κνλάδσλ, πνπ ππνινγίδεη
ην RTD
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην πξφγξακκα Απηνκάηνπ Διέγρνπ Παξαγσγήο
(Automatic Generation Control - AGC) σο ηηκέο αθεηεξίαο (basepoints), γηα
ηελ απηφκαηε δεπηεξεχνπζα ξχζκηζε ησλ κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε
ηειεξχζκηζε ηεο ελεξγνχ παξαγσγήο ηνπο.. Δπίζεο, νη ηηκέο νηθνλνκηθήο
θφξηηζεο ησλ κνλάδσλ, πνπ εθδίδεη ην RTD, πξνσζνχληαη κέζσ ηνπ
πζηήκαηνο Διέγρνπ Δλέξγεηαο (ΔΔ) πξνο ηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο θαη
εκθαλίδνληαη ζε θαηάιιειεο ζπζθεπέο κε θσηεηλή έλδεημε (displays), πνπ έρνπλ
εγθαηαζηαζεί ζηηο αίζνπζεο ειέγρνπ ησλ ζηαζκψλ.
Γηα ηηο κνλάδεο πνπ δελ ηειεξπζκίδεηαη ε παξαγσγή ηνπο απφ ην AGC, oη ηηκέο
θφξηηζεο (MW) πνπ εκθαλίδνληαη ζηα displays απνηεινχλ Δληνιέο Καηαλνκήο,
νη νπνίεο πξνβιέπεηαη λα πινπνηνχληαη κε ρεηξηζκνχο ηνπ αξκφδηνπ
πξνζσπηθνχ ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο (εθηφο εάλ θάπνηα κνλάδα έρεη
κεραληζκφ απηφκαηεο εθηέιεζεο θαη γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηηο εληνιέο θφξηηζεο).
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη φηαλ κία κνλάδα ιεηηνπξγεί ππφ ηνλ απηφκαην έιεγρν ηεο
ηειεξχζκηζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ AGC δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνπο
ρεηξηζηέο ησλ ζηαζκψλ νη επηζπκεηέο ηηκέο πνπ κεηαδίδνληαη απφ ην RTD κέζσ
ησλ displays.
Σν RTD ρξεζηκνπνηεί έλα κνληέιν γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ (Linear
Programming – LP) γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο ηεο ηξέρνπζαο
παξαγσγήο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ
(κέγηζηα θαη ειάρηζηα φξηα ιεηηνπξγίαο, ξπζκνχο κεηαβνιήο θνξηίνπ) θαη δελ
πεξηιακβάλεη ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηελ έθδνζε εληνιψλ γηα
ζπγρξνληζκφ / απφ-ζπγρξνληζκφ κνλάδσλ (Unit Commitment)
αιιά
ρξεζηκνπνηεί σο δεδνκέλε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο (κνλάδεο εληφο
ή εθηφο ιεηηνπξγίαο, κνλάδεο πνπ παξέρνπλ ή φρη ηελ ππεξεζία ηεο απηφκαηεο
δεπηεξεχνπζαο ξχζκηζεο) ζην ρξφλν πνπ ιακβάλεη ηα δεδνκέλα κεηξήζεσλ
απφ ην ΔΔ.
Tν RTD αλαγλσξίδεη ηα ηξέρνληα φξηα ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο,
ιακβάλνληαο ππφςε πέξαλ ησλ ηερληθννηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ
Παξαγσγψλ θαη ηα φξηα πνπ ζέηνπλ νη ιεηηνπξγνί ηνπ ζπζηήκαηνο (dispatchers)
θαη ηηο ηπρφλ επαλαδειψζεηο (re-declarations) πνπ θάλνπλ νη ρεηξηζηέο ησλ
κνλάδσλ παξαγσγήο κέζσ θαηάιιεισλ πιεθηξνινγίσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα
displays πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηηο αίζνπζεο ειέγρνπ ησλ ζηαζκψλ.
Σν RTD ιακβάλεη ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο, φπσο
απηνί εθθξάδνληαη απφ ην κνληέιν ησλ δχν δσλψλ (Βνξξάο – Νφηνο) πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη
θαη
ζηελ
επίιπζε
ηνπ
Ζκεξήζηνπ
Δλεξγεηαθνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο.
Σν RTD είλαη έλα επηβνεζεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ έθδνζε Δληνιψλ Καηαλνκήο
πξνο ηηο κνλάδεο παξαγσγήο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ιεηηνπξγίαο θαη είλαη
απαξαίηεην ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ
Παξαγσγψλ, ελψ κε ηελ ειεθηξνληθή κεηάδνζε ησλ εληνιψλ δηεπθνιχλεηαη
παξάιιεια θαη ε θαηαγξαθή ηνπο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Λεηηνπξγφο ηνπ πζηήκαηνο είλαη ζε ζέζε λα εθδψζεη
Δληνιέο Καηαλνκήο γηα ηε θφξηηζε ησλ κνλάδσλ, παξά ηε ιχζε ηνπ RTD ψζηε
λα αληηκεησπίζεη έθηαθηεο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. ε απηήλ πεξίπησζε,
ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεη ηελ αθξηβή ψξα πνπ
δφζεθε ε ζπγθεθξηκέλε Δληνιή Καηαλνκήο, ην πεξηερφκελν απηήο, θαζψο θαη
ηελ έθηαθηε θαηάζηαζε ηνπ πζηήκαηνο πνπ αληηκεηψπηδε. ε πεξίπησζε πνπ
δίδνληαη ζπζηεκαηηθά Δληνιέο Καηαλνκήο δηαθνξεηηθέο ηεο ιχζεο ηνπ RTD, ν
Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηε ΡΑΔ θαη πξνηείλεη ηξφπνπο
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ, θαζψο ηα αίηηα απηψλ
αλαπφθεπθηα κεηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο.
4.2.1 Δνηολέρ Καηανομήρ
Ζ εθηέιεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Φφξηηζεο ησλ Μνλάδσλ ζε
Πξαγκαηηθφ Υξφλν παξάγεη ηηο Δληνιέο Καηαλνκήο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Πιελ
απηψλ, Δληνιέο Καηαλνκήο αξρίδνπλ λα εθδίδνληαη ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο. Γηα ηηο Δληνιέο Καηαλνκήο ηζρχνπλ ηα
αθφινπζα.
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 Οη Δληνιέο Καηαλνκήο εθδίδνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Καηαλεκφκελσλ
Μνλάδσλ, ησλ Καηαλεκφκελσλ Μνλάδσλ ΖΘΤΑ, ησλ πκβεβιεκέλσλ
Μνλάδσλ θαη ησλ Μνλάδσλ Δθεδξείαο Δθηάθησλ Αλαγθψλ.
 Κάζε Δληνιή Καηαλνκήο απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζε κία θαη κφλν Μνλάδα.
 Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δχλαηαη λα εθδίδεη Δληνιέο Καηαλνκήο γηα
ηηο κνλάδεο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη Ζζ/ΖΘΤΑ, πνπ
αθνξνχλ φκσο απνθιεηζηηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξαγσγήο ηνπο γηα
ιφγνπο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο.
 Ζ θνηλνπνίεζε ησλ Δληνιψλ Καηαλνκήο ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο
παξαγσγήο, ζπλεπάγεηαη γηα απηνχο ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ έθδνζε Δληνιψλ Καηαλνκήο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ
κνλάδσλ ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ.
 Ο Γηαρεηξηζηήο δχλαηαη λα εθδίδεη Δληνιέο Καηαλνκήο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν,
νη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ εθείλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο, αλάινγα κε
ην βαζκφ απφθιηζεο ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
 Οη Δληνιέο Καηαλνκήο κπνξνχλ λα εθδνζνχλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ
ηεο έθδνζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο θαη ηεο έλαξμεο ηεο ρξνληθήο
πεξηφδνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη.
 Κάζε κεηαγελέζηεξε Δληνιή Καηαλνκήο αληηθαζηζηά θάζε πξνγελέζηεξε
αλαθνξηθά κε ην ιεηηνπξγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Μνλάδαο ην νπνίν
πξνζδηνξίδεηαη ζηε κεηαγελέζηεξε Δληνιή.
 ηηο Δληνιέο Καηαλνκήο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εληνιέο κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο Απηφκαηεο Ρχζκηζεο Παξαγσγήο (ΑΡΠ) θαη ηνπ Μεραληζκνχ
έθδνζεο Δληνιψλ Καηαλνκήο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (ΚΠΥ ή RTD).
4.2.2 Σύποι Δνηολών Καηανομήρ ππορ Μονάδερ Παπαγυγήρ
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο εθδίδεη ηνπο παξαθάησ ηχπνπο Δληνιψλ
Καηαλνκήο, πξνο Μνλάδεο Παξαγσγήο:
 Δληνιή Καηαλνκήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο παξαγσγήο Δλεξγνχ θαη / ή
Άεξγνπ Ηζρχνο θαη / ή επηπέδνπ Σάζεο ησλ Μνλάδσλ.
 Δληνιή Καηαλνκήο γηα ηνλ ζπγρξνληζκφ Μνλάδαο.
 Δληνιή Καηαλνκήο γηα ηνλ απνζπγρξνληζκφ Μνλάδαο.
 Δληνιή Καηαλνκήο γηα ηελ παξνρή Δπηθνπξηθήο Τπεξεζίαο.
4.2.3 Έκδοζη Δνηολών Καηανομήρ
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο εθδίδεη ηηο Δληνιέο Καηαλνκήο κε ηξφπν ψζηε
λα εθαξκφζεη θαηά ην δπλαηφλ ην Πξφγξακκα Καηαλνκήο, ιακβάλνληαο ππφςε
ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηα ηπρφλ
έθηαθηα πεξηζηαηηθά, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηνπ
πζηήκαηνο, ηδίσο αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα ηνπ πζηήκαηνο, ηελ ηάζε θαη
ηελ έληαζε ζε ζεκαληηθνχο θφκβνπο ή ζηνηρεία ηνπ πζηήκαηνο. Γηα ην ζθνπφ
απηφ, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο, πέξαλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο,
ιακβάλεη ππφςε ηδίσο:

Έθδνζε 3

ειίδα 44

 Σελ πνζφηεηα ηεο θαζαξήο παξαγσγήο ελέξγεηαο θάζε Μνλάδαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κνλάδσλ απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο
Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο.
 Σελ πνζφηεηα θαζαξήο ξνήο ελέξγεηαο κέζσ ησλ Γηαζπλδέζεσλ, θαηά ηε
ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο. ε απηή ηελ πνζφηεηα ζπλππνινγίδεηαη θαη ε
πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ πξννξίδεηαη γηα δηφξζσζε ησλ απνθιίζεσλ
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (compensation program) ζχκθσλα κε ηνπο
θαλφλεο ηνπ ENTSO-E.
 Σελ πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ απνξξνθάηαη απφ ην χζηεκα ζε θάζε εκείν
χλδεζεο Δπηιεγφλησλ Πειαηψλ θαη ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο κε ην χζηεκα,
θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο.
 Σελ εθηίκεζε ηνπ ηξέρνληνο θαη ηνπ αλακελφκελνπ Φνξηίνπ ηνπ πζηήκαηνο.
 Σε κεηαβνιή ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο, ηδίσο
αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα ηνπ πζηήκαηνο, θαζψο θαη ηελ ηάζε θαη ηελ
έληαζε ζε ζεκαληηθνχο θφκβνπο ή ζηνηρεία ηνπ πζηήκαηνο, θαηά ηε
ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο.
 Σα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Μνλάδσλ φπσο απηά γίλνληαη γλσζηά
θαηά ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαη κε βάζε ηελ έγθαηξε θαη αλαιπηηθή κνξθή
πνπ απηά ηα ζηνηρεία δηαβηβάδνληαη ζην Κέληξν Διέγρνπ Δλέξγεηαο ηνπ
Γηαρεηξηζηή.
 Λνηπέο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ζπιιέγεη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ή
ππνβάιινληαη ζε απηφλ θαηά ηε Γηαδηθαζία Καηαλνκήο θαη ηελ Γηαδηθαζία
Γλσζηνπνίεζεο εκαληηθψλ Πεξηζηαηηθψλ.
4.2.4 Πεπιεσόμενο ηυν Δνηολών Καηανομήρ
1) Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο εθδίδεη Δληνιέο Καηαλνκήο κε ηηο νπνίεο
θαζνξίδεη ηελ παξαγσγή Δλεξγνχ Ηζρχνο ησλ Μνλάδσλ, ηνλ ζπγρξνληζκφ
ή απνζπγρξνληζκφ ηνπο ζην χζηεκα, ηελ παξνρή Δπηθνπξηθψλ
Τπεξεζηψλ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο.
2) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζηηο Δληνιέο Καηαλνκήο θαζνξίδνληαη αξηζκεηηθέο
ηηκέο γηα ηελ Άεξγν Ηζρχ Μνλάδαο ή γηα ην επίπεδν ηάζεο Μνλάδαο, νη
ηηκέο απηέο αλαθέξνληαη ζην εκείν χλδεζεο ηεο Μνλάδαο κε ην χζηεκα
ή ην Γίθηπν.
3) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζηηο Δληνιέο Καηαλνκήο θαζνξίδνληαη αξηζκεηηθέο
ηηκέο γηα ηελ Δλεξγφ Ηζρχ Μνλάδαο, νη ηηκέο απηέο δχλαληαη λα
αλαθέξνληαη ζην εκείν χλδεζεο ηεο Μνλάδαο κε ην χζηεκα ή ην Γίθηπν
ή ζηε κηθηή παξαγσγή Μνλάδαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βνεζεηηθψλ
θνξηίσλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Λεηηνπξγνχ
πζηήκαηνο θαη ηνπ θάζε Παξαγσγνχ, γηα ακνηβαία δηεπθφιπλζε γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο
(π.ρ. έιεγρνο απφ ην ζχζηεκα Απηφκαηεο Ρχζκηζεο Παξαγσγήο) θαη ηελ
ηερληθή ππνδνκή πνπ δηαηίζεηαη απφ θάζε κνλάδα παξαγσγήο.
Ωο παξάδεηγκα αλαθέξεηαη φηη ν εμνπιηζκφο πνπ δηαζέηνπλ νη
πεξηζζφηεξνη ζηαζκνί παξαγσγήο γηα ηειεξχζκηζε απφ ην Απηφκαην
χζηεκα Παξαγσγήο ππνζηεξίδεη ηνλ έιεγρν κε φξνπο κηθηήο παξαγσγήο
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αιιά ππάξρνπλ θαη λένη ζηαζκνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ έιεγρν απηφ κε
φξνπο «θαζαξήο» (net) παξαγσγήο. Δπίζεο, νη αξηζκεηηθέο ηηκέο ησλ
εληνιψλ, πνπ εθδίδεη ην RTD γηα ηηο κνλάδεο παξαγσγήο (νη ηηκέο πνπ
εκθαλίδνληαη ζηα displays ησλ ζηαζκψλ θαη κεηαδίδνληαη επίζεο σο
basepoints ζην AGC) δχλαληαη λα αλαθέξνληαη ζε «θαζαξή» (net)
παξαγσγή αιιά κπνξεί λα αλαθέξνληαη θαη ζηε κηθηή παξαγσγή ηνπο
(gross values). Αξρηθά ν ππνινγηζκφο ησλ ηηκψλ θφξηηζεο γίλεηαη γηα ηελ
επηζπκεηή θαζαξή παξαγσγή θάζε κνλάδαο (net values), φπσο απηή
ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ
Παξαγσγψλ, ελψ ζηνλ ππνινγηζκφ απηφ ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη
αληίζηνηρεο απψιεηεο γηα ηε κεηαθνξά ηεο ηζρχνο πνπ εγρέεηαη απφ θάζε
κνλάδα ζην δίθηπν πςειήο ηάζεο. Ζ
κεηαηξνπή ησλ επηζπκεηψλ
θνξηίζεσλ απφ ηηκέο ζε θαζαξή παξαγσγή ζε αληίζηνηρεο κηθηήο γίλεηαη κε
πξνζεγγηζηηθφ ηξφπν, κε θαηάιιειε πξνζαχμεζε, αληίζηνηρα πξνο ηελ
πξνβιεπφκελε θαηαλάισζε ησλ βνεζεηηθψλ θάζε κνλάδαο (γηα θάζε
κνλάδα παξαγσγήο ν Παξαγσγφο
πξνθαζνξίδεη ηελ νλνκαζηηθή
θαηαλάισζε ησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ζαλ ζπλάξηεζε ηεο
θαζαξήο παξαγσγήο γηα φιν ην εχξνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζε έλα
Πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε δήισζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηεο κνλάδαο).
4) ρεηηθά κε ηηο Μνλάδεο πλδπαζκέλνπ Κχθινπ κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο
αεξηνζηξνβίινπο (ΚΓ άξζξν 57 παξ.Ε.) θαη Καηαλεκφκελεο Μνλάδεο
ΖΘΤΑ, πνπ έρνπλ εγθεθξηκέλεο απαγνξεπκέλεο δψλεο θαηά ηε ιεηηνπξγία
ηνπο (ΚΓ άξζξν 241, παξ. 7 θαη παξ.22 αληίζηνηρα ), δηεπθξηλίδεηαη φηη ν
Παξαγσγφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηέηνηνπ ηχπνπ κνλάδεο, ππνρξενχηαη λα
κεξηκλά εγθαίξσο ψζηε λα ελεκεξψλεη ην ζχζηεκα Απηφκαηεο Ρχζκηζεο
Παξαγσγήο (ΑΡΠ) θαη ην (RTD) ζρεηηθά κε ηα λέα φξηα ιεηηνπξγίαο ηεο
κνλάδνο (ηερληθά κέγηζηα θαη ηερληθά ειάρηζηα) πνπ δηακνξθψλνληαη ππφ
ηνλ λέν ζπλδπαζκφ αεξηνζηξνβίισλ-αηκνζηξνβίινπ πνπ εληάζζνληαη ζε
ιεηηνπξγία, αθνχ έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή πξνθνξηθή Δληνιή Καηαλνκήο γηα
έληαμε ζε ιεηηνπξγία ή θξάηεζε απφ ηε ιεηηνπξγία, ζρεηηθνχ αεξηνζηξνβίινπ.
Όκνηεο ππνρξεψζεηο εθπνξεχνληαη θαη γηα ηνπο παξαγσγνχο ΤΖ κε
πεξηζζφηεξεο απφ κηα κνλάδα αλα ζηαζκφ.

5) Γηα θάζε Μνλάδα ην επίπεδν παξαγσγήο Δλεξγνχ Ηζρχνο πνπ θαζνξίδεηαη
κε Δληνιέο Καηαλνκήο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηεο ηερληθά ειάρηζηεο
Παξαγσγήο ηεο Μνλάδαο.
6) Αλαθνξηθά κε ηηο Δληνιέο Καηαλνκήο ζπγρξνληζκνχ θαη απνζπγρξνληζκνχ
Μνλάδσλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
o Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο πξν ηεο εθδφζεσο Δληνιήο
Καηαλνκήο ζπγρξνληζκνχ Μνλάδαο ή κεηά ηελ έθδνζε Δληνιήο
Καηαλνκήο απνζπγρξνληζκνχ Μνλάδαο, κπνξεί λα εθδίδεη
Δληνιέο Καηαλνκήο πνπ αθνξνχλ ηε ζεξκηθή θαηάζηαζε ηεο
Μνλάδαο, κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ςπρξή, ζεξκή θαη ελδηάκεζε. Οη
θάηνρνη άδεηαο παξαγσγήο ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ηνλ
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Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο γηα ηε ζεξκηθή θαηάζηαζε ηεο
Μνλάδαο.
o ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κία Δληνιή Καηαλνκήο
ζπγρξνληζκνχ δελ πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε αξηζκεηηθή ηηκή γηα
ηελ παξαγσγή Δλεξγνχ Ηζρχνο, ηεθκαίξεηαη φηη ε Δληνιή αθνξά
ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο κεηά απφ ηνλ ζπγρξνληζκφ ζηελ
ηερληθά ειάρηζηε παξαγσγή ηεο Μνλάδαο, ελψ φηαλ ε Δληνιή
Καηαλνκήο ζπγρξνληζκνχ δελ πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε
αξηζκεηηθή ηηκή γηα ηελ παξαγσγή Άεξγνπ Ηζρχνο, ηεθκαίξεηαη φηη
ε Δληνιή αθνξά παξαγσγή Άεξγνπ Ηζρχνο κεδέλ (0) MVAR κεηά
ηνλ ζπγρξνληζκφ.
o ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κία Δληνιή Καηαλνκήο
απνζπγρξνληζκνχ δελ πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε αξηζκεηηθή ηηκή
γηα ηελ παξαγσγή Άεξγνπ Ηζρχνο, ηεθκαίξεηαη φηη ε Δληνιή αθνξά
ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο Αέξγνπ Ηζρχνο ζε κεδέλ (0) MVAR ζην
ζεκείν πγρξνληζκνχ θαηά ην ρξφλν Απνζπγρξνληζκνχ.
7) Αλαθνξηθά κε ηηο Δληνιέο Καηαλνκήο πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ηεο ηάζεο
ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
o Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δχλαηαη λα εθδίδεη Δληνιέο
Καηαλνκήο ζρεηηθά κε ηελ πξνζαξκνγή ηεο παξαγσγήο Άεξγνπ
Ηζρχνο (επαγσγηθήο ή ρσξεηηθήο) απφ ηηο Μνλάδεο.
o Δληνιή Καηαλνκήο ε νπνία αθνξά ηελ παξαγσγή Άεξγνπ Ηζρχνο
κπνξεί λα θαζνξίδεη ηελ αξηζκεηηθή ηηκή γηα ηελ ηάζε πνπ πξέπεη
λα επηηεπρζεί ζην εκείν χλδεζεο ηεο Μνλάδαο.
o Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ππφςε
θαηά ηελ έθδνζε Δληνιήο Καηαλνκήο Δλεξγνχ Ηζρχνο ηελ
επίδξαζε ηεο Δληνιήο απηήο ζηελ ηθαλφηεηα ηεο Μνλάδαο γηα
παξαγσγή Άεξγνπ Ηζρχνο, φπσο επίζεο θαη θαηά ηελ έθδνζε
Δληνιήο Καηαλνκήο Άεξγνπ Ηζρχνο ηελ επίδξαζε ηεο Δληνιήο
απηήο ζηελ ηθαλφηεηα ηεο Μνλάδαο γηα παξαγσγή Δλεξγνχ
Ηζρχνο.
o Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δχλαηαη, εθφζνλ ην απαηηνχλ νη
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο, λα εθδίδεη Δληνιέο
Καηαλνκήο γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο Άεξγνπ Ηζρχνο
(ρσξεηηθήο ή επαγσγηθήο).
o Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δχλαηαη λα εθδίδεη Δληνιέο
Καηαλνκήο κε αληηθείκελν ηελ παξαγσγή Άεξγνπ Ηζρχνο απφ
επηκέξνπο κνλάδεο κίαο Μνλάδαο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ.
8) Αλαθνξηθά κε ηηο Δληνιέο Καηαλνκήο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνρή
Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
o Οη Δληνιέο Καηαλνκήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή
Πξσηεχνπζαο Δθεδξείαο εθδίδνληαη θαη επηθαηξνπνηνχληαη θάζε
θνξά πνπ εθηειείηαη ην Πξφγξακκα Καηαλνκήο.
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o Οη Δληνιέο Καηαλνκήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή
Γεπηεξεχνπζαο Ρχζκηζεο εθδίδνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε
ηειεθσληθή Δληνιή Καηαλνκήο ε νπνία θαζνξίδεη ηελ αξρή ή ην
ηέινο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο. Σν δηαζέζηκν Δχξνο
Γεπηεξεχνπζαο, εληφο ηνπ νπνίνπ ε Μνλάδα κπνξεί λα παξέρεη
ηελ ππεξεζία ηεο δεπηεξεχνπζαο ξχζκηζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
ιεηηνπξγίαο, θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ ζηαζκνχ θαη ηα
φξηα ηνπ κεηαδίδνληαη ηειεπηθνηλσληαθά πξνο ην Κέληξν Διέγρνπ
Δλέξγεηαο.
o ηελ πεξίπησζε πνπ ζην Πξφγξακκα Καηαλνκήο (ΠΚ) ππάξρνπλ
δηαθνξνπνηήζεηο γηα φηη αθνξά ηελ έγρπζε ελέξγεηαο κνλάδνο
παξαγσγνχ,κεηαμχ πξνγξάκκαηνο ελέξγεηαο θαη πξνγξάκκαηνο
παξνρήο Γεπηεξεχνπζαο εθεδξείαο, ηελ ίδηα Πεξίνδν Καηαλνκήο,
ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο απνθαζίδεη ηειηθά γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκφ γελλεηξηψλ (αεξηνζηξνβίισλ ή
κνλάδσλ πδξαπιηθψλ) πνπ ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ ζε ιεηηνπξγία
απφ ην ζπγθεθξηκέλν παξαγσγφ, πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ζην
ζχζηεκα ε αλαγθαία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ψξα πνζφηεηα ελέξγεηαο
(πνζφηεηα πξννξηδφκελε γηα θάιπςε θνξηίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε
δπλαηφηεηεο παξνρήο δεπηεξεχνπζαο εθεδξείαο).
o Οη Δληνιέο Καηαλνκήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή
Σξηηεχνπζαο Δθεδξείαο εθδίδνληαη θαη επηθαηξνπνηνχληαη θάζε
θνξά πνπ εθηειείηαη ην Πξφγξακκα Καηαλνκήο θαη αθνξνχλ
ηξεθφκελε θαη Με ηξεθφκελε Σξηηεχνπζα Δθεδξεία.
9) ρεηηθά κε ηηο Καηαλεκφκελεο Μνλάδεο ΖΘΤΑ, ν Γηαρεηξηζηήο εθδίδεη
Δληνιέο Καηαλνκήο γηα κεηαβνιή ηεο παξαγσγήο ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε
ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη ε Δγθξηζε Δηδηθψλ Λεηηνπξγηθψλ Όξσλ γηα
Καηαλεκφκελε Μνλάδα ΖΘΤΑ,
4.2.5 Αποζηολή ηυν Δνηολών Καηανομήρ
Οη Δληνιέο Καηαλνκήο απνζηέιινληαη απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο
ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο παξαγσγήο κε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο
Πιεξνθνξηψλ Καηαλνκήο.
ηα πιαίζηα απηά ε θφξηηζε ησλ κνλάδσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εθηέιεζε
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο (αξρηθνχ ή επηθαηξνπνηεκέλνπ) γλσζηνπνηείηαη
άκεζα ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο παξαγσγήο, ψζηε λα γλσξίδνπλ εθ ησλ
πξνηέξσλ πσο έρεη πξνγξακκαηηζζεί ε θφξηηζε ησλ κνλάδσλ ηνπο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία είλαη γεληθά
ελδεηθηηθή.
Πιένλ ησλ αλσηέξσ, Δληνιέο Καηαλνκήο παξάγνληαη απφ ην πξφγξακκα
Απηνκάηνπ Διέγρνπ Παξαγσγήο (Automatic Generation Control - AGC), γηα ηελ
απηφκαηε δεπηεξεχνπζα ξχζκηζε ησλ κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε
ηειεξχζκηζε ηεο ελεξγνχ παξαγσγήο ηνπο θαη απφ ην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο
Φφξηηζεο ησλ Μνλάδσλ ζε Πξαγκαηηθφ Υξφλν (Real Time Dispatch – RTD),
δεο παξάγξαθν 4.2 ηνπ παξφληνο.
Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ νη αλσηέξσ Δληνιέο Καηαλνκήο κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ
Σειεπηθνηλσληαθνχ πζηήκαηνο ηνπ Γηαρεηξηζηή ζην ζηαζκφ παξαγσγήο σο
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αλαινγηθά ζήκαηα (set points). Σα ζήκαηα πνπ εθδίδνληαη απφ ην AGC
κεηαδίδνληαη πξνο ηνπο ξπζκηζηέο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο, κέζσ θαηάιιεινπ
εμνπιηζκνχ, γηα απηφκαηε εθηέιεζε ελψ ηα ζήκαηα πνπ εθδίδνληαη απφ ην RTD
εκθαλίδνληαη ζε νζφλε (display), πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ ζηε
αίζνπζα ειέγρνπ (control room) θάζε κνλάδαο . Ο Υεηξηζηήο Φνξηίνπ ηεο
κνλάδαο έρεη πιένλ ηελ επζχλε πινπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο Δληνιήο Καηαλνκήο,
ελψ ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ Γηαρεηξηζηή.
ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ Καηαλνκήο, ε
νπνία θαζηζηά αδχλαηε ηελ απνζηνιή Δληνιήο Καηαλνκήο ζχκθσλα κε ηα
αλσηέξσ, ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά κέζα επηθνηλσλίαο φπσο ε
ηειεθσληθή επηθνηλσλία, ε ηειενκνηνηππία θαη / ή ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.
Δληνιέο Καηαλνκήο πνπ αθνξνχλ ζπγρξνληζκφ – απνζπγρξνληζκφ κνλάδαο,
επίπεδν ηάζεσο θαη παξαγσγή Άεξγνπ ηζρχνο θαη παξνρήο Γεπηεξεχνπζαο
Ρχζκηζεο δηαβηβάδνληαη ζηελ παξνχζα θάζε απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ζηηο κνλάδεο
παξαγσγήο κέζσ ηειεθψλνπ.
Δληνιέο Καηαλνκήο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνρή Πξσηεχνπζαο θαη Σξηηεχνπζαο
Δθεδξείαο εκθαλίδνληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (πιαηθφξκα) ηνπ
Γηαρεηξηζηή ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο
(αξρηθνχ ή επηθαηξνπνηεκέλνπ).
4.2.6 Τποσπέυζη ςμμόπθυζηρ ηυν Καηόσυν Άδειαρ Παπαγυγήρ ππορ
ηιρ Δνηολέρ Καηανομήρ
1) Οη θάηνρνη άδεηαο παξαγσγήο δηαζθαιίδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο
Μνλάδαο ηνπο φπσο απηφο νξίδεηαη ζηηο Δληνιέο Καηαλνκήο πνπ
ιακβάλνπλ θαη κεηαβάιινπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ ηνπο κφλνλ
θαηφπηλ Δληνιήο Καηαλνκήο θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ξεηά
νξίδνληαη ζην παξφλ Δγρεηξίδην Καηαλνκήο.
2) ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ζπκκφξθσζε πξνο Δληνιή Καηαλνκήο
είλαη αδχλαηε ιφγσ πεξηνξηζκψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο, νη νπνίνη
πεξηιακβάλνληαη ζηα Γεισκέλα Υαξαθηεξηζηηθά ηεο, ν θάηνρνο ηεο άδεηαο
παξαγσγήο ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο. ηελ
πεξίπησζε απηή ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο, δχλαηαη λα αλαθαιέζεη
ηελ αξρηθή Δληνιή Καηαλνκήο θαη λα εθδψζεη λέα.
3) ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ζπκκφξθσζε πξνο Δληνιή Καηαλνκήο
θαηέζηε αδχλαηε ιφγσ απξφβιεπηνπ θσιχκαηνο ην νπνίν νθείιεηαη
απνθιεηζηηθά ζε ιφγνπο αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ηεο Μνλάδαο, ν θάηνρνο άδεηαο παξαγσγήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη
άκεζα ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο (παξάγξαθνο 2.2. ηνπ παξφληνο).
ηελ πεξίπησζε απηή ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δχλαηαη λα εθδψζεη
λέα Δληνιή Καηαλνκήο ζχκθσλα κε ηα λέα Γεισκέλα Υαξαθηεξηζηηθά ηεο
Μνλάδαο.
4) Οη θάηνρνη άδεηαο παξαγσγήο ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Δληνιή Καηαλνκήο
πνπ αθνξά ηνλ πγρξνληζκφ ή Απνζπγρξνληζκφ Μνλάδαο ηνπο, εθφζνλ
ηελ εθηεινχλ κε κέγηζηε απφθιηζε δέθα (10) ιεπηψλ απφ ην ρξφλν πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ Δληνιή.
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5) Οη θάηνρνη άδεηαο παξαγσγήο ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Δληνιή Καηαλνκήο
πνπ αθνξά ηελ παξαγσγή Δλεξγνχ Ηζρχνο απφ Μνλάδα ηνπο, εθφζνλ
εθηεινχλ ηελ Δληνιή κε κέγηζηε κε ζπζηεκαηηθή απφθιηζε ±5 MW απφ ηελ
ηηκή παξαγσγήο Δλεξγνχ Ηζρχνο, θαη εληφο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ
νξίδεηαη ζηελ Δληνιή.
6) Αλαθνξηθά κε ηνλ Έιεγρν Σάζεο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
 Οη θάηνρνη άδεηαο παξαγσγήο ππνρξενχληαη λα επηηξέπνπλ ηε δηαθχκαλζε
ηεο παξαγσγήο Άεξγνπ Ηζρχνο ησλ Μνλάδσλ ππφ ηνλ έιεγρν απηφκαηνπ
ξπζκηζηή ηάζεο.
 Οη θάηνρνη άδεηαο παξαγσγήο ζπκκνξθψλνληαη κε Δληνιέο Καηαλνκήο πνπ
αθνξνχλ ηελ παξαγσγή Άεξγνπ Ηζρχνο απφ Μνλάδα ηνπο, εθφζνλ ηηο
εθηεινχλ εληφο δχν (2) ιεπηψλ απφ ηε ιήςε ησλ Δληνιψλ φηαλ νη Δληνιέο
αθνξνχλ άκεζε κεηαβνιή ηεο παξαγσγήο Άεξγνπ Ηζρχνο, ή εληφο ηνπ
κεγαιχηεξνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε απηέο, θαη κε κε
ζπζηεκαηηθή απφθιηζε απφ ηελ ηηκή παξαγσγήο Άεξγνπ Ηζρχνο πνπ
νξίδεηαη ζηηο Δληνιέο Καηαλνκήο ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ηα ±2 MVAR.
 ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία εθδίδνληαη ηαπηφρξνλα Δληνιέο Καηαλνκήο
κε αληηθείκελν ηελ παξαγσγή Δλεξγνχ θαη Άεξγνπ Ηζρχνο απφ ηελ ίδηα
Μνλάδα, ε πξνζεζκία επίηεπμεο ηεο παξαγσγήο Άεξγνπ Ηζρχνο κπνξεί λα
παξαηείλεηαη κέρξη ην ρξφλν πνπ νξίδεηαη ζηηο Δληνιέο Καηαλνκήο γηα ηελ
επίηεπμε ηεο παξαγσγήο Δλεξγνχ Ηζρχνο.
 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ απηφκαηνπ ξπζκηζηή ηάζεο ζπληζηά ηε κφλε πεξίπησζε
θαηά ηελ νπνία επηηξέπεηαη κεηαβνιή ηεο παξαγσγήο Άεξγνπ Ηζρχνο απφ
Μνλάδα ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί Δληνιή Καηαλνκήο θαη ρσξίο λα ηζρχνπλ
ηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ σο άλσ πεξίπησζε.
 ε πεξίπησζε πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ απηφκαηνπ ξπζκηζηή ηάζεο νδεγεί ζηελ
παξαγσγή Άεξγνπ Ηζρχνο εθηφο ησλ νξίσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηα
Γεισκέλα Υαξαθηεξηζηηθά Μνλάδαο, ν θάηνρνο άδεηαο παξαγσγήο
ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη άκεζα ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο.
 Ο θάηνρνο άδεηαο παξαγσγήο ζπκκνξθψλεηαη κε Δληνιή Καηαλνκήο πνπ
αθνξά αιιαγή ζέζεο κεηαγσγέα ηνπ Μεηαζρεκαηηζηή Μνλάδαο ηνπ, εθφζνλ
ηελ εθηειεί εληφο ελφο (1) ιεπηνχ απφ ηε ιήςε ηεο Δληνιήο φηαλ ε Δληνιή
αθνξά άκεζε αιιαγή ζέζεο κεηαγσγέα, ή εληφο ηνπ κεγαιχηεξνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε απηήλ.
 Ο θάηνρνο άδεηαο παξαγσγήο ζπκκνξθψλεηαη κε Δληνιή Καηαλνκήο πνπ
αθνξά ηελ επίηεπμε ηηκήο ηάζεο ζην εκείν χλδεζεο Μνλάδαο ηνπ κέζσ
αιιαγήο ηεο ζέζεο ηνπ κεηαγσγέα Μεηαζρεκαηηζηή ηεο Μνλάδαο, εθφζνλ
ηελ εθηειεί κε κέγηζηε απφθιηζε ±1 ΚV απφ ηελ νξηδφκελε ζηελ Δληνιή ηηκή
ηάζεο. Ωο εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα απηφ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηα
Καηαρσξεκέλα Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Μνλάδαο νξίδεηαη δηαθνξεηηθφ φξην
κέγηζηεο απφθιηζεο γηα ηελ επίηεπμε ηηκήο ηάζεο ζην εκείν χλδεζεο, ν
θάηνρνο άδεηαο παξαγσγήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην φξην απηφ.
 ηελ πεξίπησζε έθδνζεο Δληνιήο Καηαλνκήο κεγηζηνπνίεζεο ηεο
παξαγσγήο Αέξγνπ Ηζρχνο (ρσξεηηθήο ή επαγσγηθήο) απφ Μνλάδα, ν
θάηνρνο ηεο άδεηαο παξαγσγήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξαγσγή
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Δλεξγνχ Ηζρχνο ηεο Μνλάδαο, πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο πξνο ηνχην
ελέξγεηεο.
 Οη θάηνρνη άδεηαο παξαγσγήο ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
δηέγεξζεο κε ζηαζεξή ηάζε εμφδνπ, κε ηνπο πεξηνξηζηέο Άεξγνπ θφξηηζεο
ζε ιεηηνπξγία θαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ζηαζεξήο Άεξγνπ
Ηζρχνο ή ζηαζεξνχ πληειεζηή Ηζρχνο απελεξγνπνηεκέλα, εθηφο εάλ
εθδίδεηαη δηαθνξεηηθή Δληνιή Καηαλνκήο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
εκθαλίδεηαη αιιαγή ζηελ ηάζε ηνπ πζηήκαηνο, νη θάηνρνη άδεηαο
παξαγσγήο δελ πξνβαίλνπλ ζε ελέξγεηεο γηα ηελ αληηζηάζκηζε ηεο
απηφκαηεο αληίδξαζεο ζε θφξηηζε Άεξγνπ Ηζρχνο πνπ πξνθαιείηαη σο
απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ππφ ζηαζεξή ηάζε εμφδνπ ηνπ απηφκαηνπ
ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο δηέγεξζεο, παξά κφλνλ εθφζνλ εθδίδεηαη
δηαθνξεηηθή Δληνιή Καηαλνκήο ή εθφζνλ απαηηείηαη άκεζε ελέξγεηά ηνπο γηα
ζπκκφξθσζε κε ηα φξηα επζηάζεηαο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε νη
θάηνρνη άδεηαο παξαγσγήο ελεκεξψλνπλ άκεζα ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ
πζηήκαηνο.
 ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία εθδίδνληαη Δληνιέο Καηαλνκήο κε
αληηθείκελν ηελ αιιαγή ζέζεο κεηαγσγέσλ:
o φηαλ απηέο αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία Μνλάδεο ζηνλ ίδην
ηαζκφ Παξαγσγήο ή κία Μνλάδα πλδπαζκέλνπ Κχθινπ, ε
αιιαγή ζέζεο εθηειείηαη απφ ηνλ θάηνρν άδεηαο παξαγσγήο
ζηαδηαθά θαη θαηά κία ζέζε κεηαγσγέα θάζε θνξά, ή ζηαδηαθά θαη
θαηά πεξηζζφηεξεο ζέζεηο κεηαγσγέα εθφζνλ απηφ είλαη ηερληθά
δπλαηφ, γηα θάζε Μνλάδα ή Μνλάδα πλδπαζκέλνπ Κχθινπ,
δηαδνρηθά κεηαμχ ησλ Μνλάδσλ.
o φηαλ απηέο αθνξνχλ ηελ αιιαγή πεξηζζφηεξσλ απφ δχν ζέζεσλ
κεηαγσγέα ηεο ίδηαο Μνλάδαο, θαη ε εθηέιεζε ηεο Δληνιήο δελ
είλαη ηερληθά δπλαηή κέζα ζηνλ θαζνξηζκέλν απφ ηελ Δληνιή
ρξφλν, ν θάηνρνο άδεηαο παξαγσγήο εθηειεί ηελ Δληνιή κε ηελ
ειάρηζηε δπλαηή θαζπζηέξεζε. ηελ πεξίπησζε απηή ν θάηνρνο
άδεηαο παξαγσγήο ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ
πζηήκαηνο.
4.2.7 Μη ςμμόπθυζη με Δνηολέρ Καηανομήρ
ηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο θαηφρνπ άδεηαο παξαγσγήο κε
νπνηαδήπνηε Δληνιή Καηαλνκήο ν Γηαρεηξηζηήο πξνβαίλεη ζε επηζήκαλζε ηνπ
γεγνλφηνο απηνχ πξνο ηνλ θάηνρν άδεηαο παξαγσγήο, πξνζδηνξίδνληαο ηελ ελ
ιφγσ Μνλάδα, ηελ Δληνιή Καηαλνκήο θαη ηνλ ρξφλν έθδνζήο ηεο, κε εμαίξεζε
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε κε ζπκκφξθσζε είλαη αδχλαηε θαη νθείιεηαη ζε
δεισκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ή ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ή ηεο εγθαηάζηαζεο
φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 4.2.6 (ζηνηρεία 2 θαη 3). Ζ
ππνρξέσζε απηή ηνπ Γηαρεηξηζηή ζε νπδεκία πεξίπησζε αλαηξεί ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ θαηφρνπ άδεηαο παξαγσγήο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Δληνιή
Καηαλνκήο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ ηπρφλ επέιζνπλ γηα ηνλ θάηνρν άδεηαο
παξαγσγήο ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε Δληνιή Καηαλνκήο.
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ππνινγίδεη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ
κεηά ην πέξαο θάζε κήλα, θαη γηα θάζε Μνλάδα, ηε ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή ησλ
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απνθιίζεσλ ηεο παξαγσγήο Δλεξγνχ θαη Άεξγνπ Ηζρχνο ηεο Μνλάδαο απφ ηηο
αληίζηνηρεο Δληνιέο Καηαλνκήο, γηα ην ζχλνιν ησλ Δληνιψλ Καηαλνκήο πνπ
εθδφζεθαλ πξνο ηε Μνλάδα θαηά ην κήλα απηφ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε
ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή ησλ απνθιίζεσλ ηεο παξαγσγήο ηεο Μνλάδαο
ππεξβαίλεη ηα 0,5 MW γηα ηελ Δλεξγφ Ηζρχ ή ην 0,4 MVAR γηα ηελ Άεξγν Ηζρχ
θαηά απφιπηε ηηκή, ν Γηαρεηξηζηήο ρξεψλεη ηνλ Παξαγσγφ γηα ηνλ ππφςε κήλα
κε ηελ Υξέσζε Με πκκφξθσζεο κε Τπνρξέσζε Καηαλνκήο, ν ππνινγηζκφο
ηεο νπνίαο πεξηγξάθεηαη ζην Δγρεηξίδην Δθθαζάξηζεο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε σο άλσ απφθιηζε ππνινγίδεηαη απφ ηε δηαθνξά ηεο Δληνιήο
Καηαλνκήο7 πνπ απνζηέιιεηαη ζηνπο Παξαγσγνχο θαη ηε κέηξεζε ηεο
πξαγκαηηθήο παξαγσγήο ηεο κνλάδαο, ήηνη ηεο ηζρχνο εμφδνπ φπσο απηή
θαηαγξάθεηαη απν ηνπο κεηξεηέο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο θαη
κεηαθέξεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε απηφλ κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ θαη
Παξαθνινχζεζεο (SCADA).
ηελ πεξίπησζε πνπ κία Μνλάδα δελ ζπκκνξθψλεηαη θαη’ επαλάιεςε πξνο
νπνηαδήπνηε Δληνιή Καηαλνκήο, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη
ζηνλ Κψδηθα (ΚΔΦΑΛΑΗΟ 18, άξζξα 60 θαη 61) θαη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ
πζηήκαηνο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηε ΡΑΔ ελφςεη ηπρφλ επηβνιήο θπξψζεσλ θαηά
ην άξζξν 33 ηνπ Ν.2773/1999.
Δάλ ν θάηνρνο άδεηαο παξαγσγήο Καηαλεκφκελεο Μνλάδαο απνηχρεη λα
ζπκκνξθσζεί κε Δληνιή Καηαλνκήο ε νπνία αθνξά ηελ παξνρή Δπηθνπξηθψλ
Τπεξεζηψλ, ν Γηαρεηξηζηήο ρξεψλεη ηνλ παξαγσγφ γηα απηφ ηνλ κήλα κε ηελ
Υξέσζε Με πκκφξθσζεο κε Δληνιή Καηαλνκήο Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ,
φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Δγρεηξίδην Δθθαζάξηζεο.
4.2.8 Τπολογιζμόρ ηος μεγέθοςρ INSTut
Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κίαο Μνλάδαο γίλεηαη
κεηά ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηνλ ΖΔΠ, παξφηη ιακβάλεηαη
ππφςε απφ ην Γηαρεηξηζηή ην πζηήκαηνο ψζηε λα εθδίδνληαη θαηάιιειεο
Δληνιέο Καηαλνκήο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ
πζηήκαηνο, ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη ησλ Μνλάδσλ παξαγσγήο, δελ απαιιάζζεη
κία Μνλάδα απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο βάζεη ησλ ππνβιεζέλησλ ηερληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ έσο ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηνλ ΖΔΠ
(‘Αξζξν 147. ΚΓ).
Δμάιινπ, ε εθθαζάξηζε απνθιίζεσλ βαζίδεηαη ζηε ζεκειηψδε δηάθξηζε ησλ
επηβεβιεκέλσλ κεηαβνιψλ παξαγσγήο απφ ηηο κε-επηβεβιεκέλεο. Ζ δηάθξηζε
απηή γίλεηαη βάζεη ηνπ κεγέζνπο INSTut ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη ηελ επηζπκεηή
απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο παξαγσγή ηεο Μνλάδαο, αλ απηή ε
Μνλάδα είρε ζηελ πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
ππέβαιιε ζηνλ ΖΔΠ.
Ο δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηνπ κεγέζνπο INSTut παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα
ΗV.

Ζ Δληνιή Καηαλνκήο ππνινγίδεηαη, πιελ εθηάθησλ πεξηπηψζεσλ, απφ ην ινγηζκηθφ επίιπζεο
ηεο Καηαλνκήο Πξαγκαηηθνχ Υξφλνπ (ΚΠΥ) θαη απνζηέιιεηαη απηφκαηα ζηνπο Παξαγσγνχο κε
ειεθηξνληθφ ηξφπν αλά πεληάιεπην. Ζ Δληνιή Καηαλνκήο ελεξγνχ ηζρχνο αλαθέξεηαη ζε MW
κεηθηήο παξαγσγήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βνεζεηηθψλ θνξηίσλ ηεο κνλάδαο)
7
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4.3 Ηλεκηπονικό ύζηημα Γιασείπιζηρ Πληποθοπιών
Καηανομήρ
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο έρεη πξνκεζεπζεί θαη εγθαηαζηήζεη έλα πιήξεο
χζηεκα Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ Καηαλνκήο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη:
 Μεραληζκφ Πξφβιεςεο ηνπ Φνξηίνπ ηνπ πζηήκαηνο.
 Πιαηθφξκα Δπίιπζεο
επηθαηξνπνηεκέλνπ).

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο

Καηαλνκήο

(αξρηθνχ

θαη

 Πιαηθφξκα Δπίιπζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Φφξηηζεο ησλ
Μνλάδσλ ζε Πξαγκαηηθφ Υξφλν (Real Time Dispatch - RTD) αλά
πεληάιεπην. Απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο ηνπ RTD είλαη ε έθδνζε Δληνιψλ
Καηαλνκήο αλά πεληάιεπην.
 Σειεπηθνηλσληαθφ χζηεκα απνζηνιήο ησλ Δληνιψλ Καηαλνκήο, πνπ
παξάγνληαη απφ ηελ πιαηθφξκα ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, ζηνλ
Υψξν Διέγρνπ (Control Room) ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη εκθάληζήο
ηνπο ζε εηδηθή νζφλε (display).
 χζηεκα Απηνκάηνπ Διέγρνπ Παξαγσγήο (Automatic Generation Control AGC),
γηα ηελ απηφκαηε δεπηεξεχνπζα ξχζκηζε ησλ κνλάδσλ πνπ
ιεηηνπξγνχλ κε ηειεξχζκηζε ηεο ελεξγνχ παξαγσγήο ηνπο.
 Λνγηζκηθφ αλάιπζεο ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο
 Σν ζχζηεκα ειέγρνπ θαη ζπιινγήο ζηνηρείσλ SCADA
 Σν χζηεκα επηθνηλσληψλ θαη ηηο απαηηνχκελεο Βάζεηο Γεδνκέλσλ.
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο έρεη θξνληίζεη ψζηε ε ιεηηνπξγία ηνπ
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ Καηαλνκήο λα πιεξνί ηηο θνηλά
απνδεθηέο πξνδηαγξαθέο ζηνλ ηνκέα απηφ. Ηδίσο έρεη κεξηκλήζεη ψζηε ην σο
άλσ χζηεκα λα ρξεζηκνπνηεί δφθηκε θαη αμηφπηζηε ηερλνινγία θαη λα πιεξνί
απζηεξέο πξνδηαγξαθέο αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο θαη αθεξαηφηεηαο ησλ
πιεξνθνξηψλ.
Οη εγγεγξακκέλνη ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Υξήζηεο απνθηνχλ
δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην χζηεκα Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ πλαιιαγψλ
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ηνπ Γηαρεηξηζηή κε ηελ ππνβνιή κίαο απιήο αίηεζεο.
Καηφπηλ παξαιακβάλνπλ ζρεηηθφ κεραληζκφ (token) κε ην νπνίν ζπλδένληαη
ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Γηαρεηξηζηή απφ ην γξαθείν ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.
Αθνχ ζπλδεζνχλ κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ειεθηξνληθά φια ηα απαξαίηεηα
δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Ζκεξήζηα Αγνξά
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.
Ο Γηαρεηξηζηήο έρεη θξνληίζεη λα πξνκεζεχζεη ηνπο Υξήζηεο κε θαηάιιεια
εξγαιεία γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ απνζηειιφκελσλ πιεξνθνξηψλ ψζηε απηέο
λα γίλνληαη απνδεθηέο απφ ην χζηεκα.
ε πεξίπησζε ζθάικαηνο θαηά ηελ ππνβνιή ν Υξήζηεο ελεκεξψλεηαη
απηφκαηα απφ ην χζηεκα γηα ην είδνο θαη ηελ αηηία ηνπ ζθάικαηνο ψζηε λα
κπνξέζεη απνζηείιεη δηνξζσκέλε ηελ πιεξνθνξία.

Έθδνζε 3

ειίδα 53

ηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο ν Υξήζηεο Παξαγσγφο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα γλσζηνπνηεί ηηο αιιαγέο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ κνλάδσλ ηνπ
ζηέιλνληαο άκεζα (upload) ηελ ζρεηηθή πιεξνθνξία ζην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα ηνπ Γηαρεηξηζηή.
Ζ ίδηα δπλαηφηεηα ππάξρεη θαη ζηνλ Υεηξηζηή ηεο Μνλάδνο, ν νπνίνο κπνξεί λα
εηζάγεη κέζσ ηνπ SCADA ηελ λέα ηθαλφηεηα ηεο κνλάδνο ζηνλ ζχζηεκα ηνπ
Γηαρεηξηζηή.
Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο
(αξρηθνχ ή επηθαηξνπνηεκέλνπ) απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή, ν Υξήζηεο δχλαηαη λα έρεη
ηα απνηειέζκαηα πνπ ηνλ αθνξνχλ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ζην γξαθείν
ηνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πξναλαθεξζέληα κεραληζκφ
πνπ ηνπ έρεη ρνξεγήζεη ν Γηαρεηξηζηήο.
ε πεξίπησζε αδπλακίαο επηθνηλσλίαο ηνπ Υξήζηε κε ην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα ηνπ Γηαρεηξηζηή είλαη δπλαηή ελαιιαθηηθά ε απνζηνιή ηεο
πιεξνθνξίαο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
Ο Γηαρεηξηζηήο ελεκεξψλεη θαη παξέρεη νπνηαδήπνηε βνήζεηα ζηνπο Υξήζηεο
ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε θαη ηε ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ πξφζβαζεο ζηελ
Ζιεθηξνληθή Πιαηθφξκα ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.

4.4 Καηαζηάζειρ Δκηακηηρ Ανάγκηρ ζσεηικέρ με ηη Λειηοςπγία
ηος ΗΔΠ και δςζλειηοςπγίερ ζηο ύζηημα Γιασείπιζηρ
Πληποθοπιών ςναλλαγών Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ.
Οηαλ ζπληξέρεη αδπλακία ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο
Πιεξνθνξηψλ πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ή παξαβίαζε ησλ
πεξηνξηζκψλ ηνπ ΖΔΠ θαηά ην Άξζξν 55 παξάγξαθνο (6), ζηνηρεία (3) έσο (6),
ηνπ Κψδηθα πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο κε απνηέιεζκα ηελ αδπλακία
επίιπζεο ηνπ ΖΔΠ, ν Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο εθδίδεη άκεζα Γήισζε Έθηαθηεο
Αλάγθεο, θαηά ηνλ ηχπν πνπ νξίδεηαη ζην Δγρεηξίδην ηνπ Κψδηθα πλαιιαγψλ
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. ηε Γήισζε Έθηαθηεο Αλάγθεο, θαηαγξάθεηαη ην
ζπκβάλ θαη νξίδεηαη πηζαλφο ρξφλνο παξέιεπζεο ηνπ ζπκβάληνο. Καηά ηε
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Γήισζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο, ν ΖΔΠ επξίζθεηαη ζε
Καηάζηαζε Έθηαθηεο Αλάγθεο. Όηαλ ζπληξέρεη αδπλακία επηθνηλσλίαο ησλ
πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηνπ Λεηηνπξγνχ ηεο Αγνξάο κε ηα
θεληξηθά ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο, ν Γηαρεηξηζηήο
ηνπ πζηήκαηνο παξέρεη άκεζα ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ηνπ
Λεηηνπξγνχ ηεο Αγνξάο πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαη ζηηο απαξαίηεηεο
ππνδνκέο.
ε πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο ππνβνιήο Γειψζεσλ, νη πκκεηέρνληεο πνπ
ιακβάλνπλ εληνιέο ζην πιαίζην Γήισζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο ππνρξενχληαη λα
ηηο εθηεινχλ, αλεμαξηήησο ελζηάζεσλ, αληηξξήζεσλ ή νηθνλνκηθψλ
επηπηψζεσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΑΡΥΔΙΑ – ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
ΚΑΣΑΝΟΜΗ
Γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ν Γηαρεηξηζηήο
νθείιεη λα παξαθνινπζεί, λα δηεμάγεη δνθηκέο ειέγρνπ θαη λα εξεπλά ηελ
απφδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Υξεζηψλ, ψζηε λα κπνξεί λα δηαθξηβψλεη
εάλ απηέο ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ απαηηήζεσλ ζρεδηαζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη
ζπλδέζεσο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα Καηαρσξεκέλσλ
Υαξαθηεξηζηηθψλ, ζηηο πκβάζεηο χλδεζεο, ζηηο πκβάζεηο Δθεδξείαο
Δθηάθησλ Αλαγθψλ θαη ζε θάζε άιιε εηδηθφηεξε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ Υξεζηψλ
θαη ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο. Ωο παξαθνινχζεζε, δνθηκέο θαη έιεγρνο
λννχληαη εηδηθφηεξα:
 Ζ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηηο
Δληνιέο Καηαλνκήο.
 Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ θαηφρσλ άδεηαο παξαγσγήο πξνο ηηο
Γειψζεηο Γηαζεζηκφηεηαο, ηα Απνδεηθηηθά δηαζεζηκφηεηαο Ηζρχνο (ΑΓΗ), ηελ
ηθαλφηεηα παξνρήο Δπηθνπξηθψλ Τπεξεζηψλ, ηα Καηαρσξεκέλα
Υαξαθηεξηζηηθά, ηα Γεισκέλα Υαξαθηεξηζηηθά θαη άιια ζηνηρεία πνπ
θαηαρσξνχληαη.
 Ζ αμηνιφγεζε ηεο ηήξεζεο ησλ IEC πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα
ελέξγεηαο, θαη ηδίσο ησλ πξνηχπσλ IEC/61000-3-6 θαη IEC/61000-3-7.
 Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ Υξεζηψλ πξνο ηηο απαηηήζεηο
πξνζηαζίαο θαη ηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα,
ζηηο πκβάζεηο χλδεζεο θαη ζε άιιεο εηδηθέο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ
Υξεζηψλ θαη ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο.
ην ηκήκα απηφ παξνπζηάδεηαη ε Παξαθνινχζεζε ηνπ πζηήκαηνο θαη ε
Καηαγξαθή ησλ πνζνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηε Γηαδηθαζία Καηαλνκήο.

5.1 Παπακολούθηζη ηος ςζηήμαηορ
Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ πζηήκαηνο δηεμάγεηαη αδηαιείπησο θαη αθνξά ζηελ
θαηαγξαθή θαη έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αλάιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο
κεζφδνπο πνπ ν Γηαρεηξηζηήο ζεσξεί πξφζθνξεο ή πνπ έρεη ζπκθσλήζεη κε
ηνπο Υξήζηεο.
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δηαζέηεη νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο
Δλέξγεηαο (EMS). Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απνηειείηαη απφ έλα
ζχλνιν εξγαιείσλ δηαρείξηζεο ηα νπνία θαηά πεξίπησζε, αθνξνχλ ηελ
παξαθνινχζεζε, ηε ιεηηνπξγία, ηε κειέηε θαη ηελ αλάιπζε ηνπ πζηήκαηνο. Σν
ηκήκα ηνπ EMS κε ρξήζε ηνπ νπνίνπ πινπνηείηαη ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ
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παξαθνινχζεζεο απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο είλαη έλα νινθιεξσκέλν
ζχζηεκα Διέγρνπ θαη Παξαθνινχζεζεο (System Control And Data Acquisition SCADA). To χζηεκα απηφ απαξηίδεηαη απφ έλα εθηεηακκέλν ζχλνιν
κεηξεηηθψλ δηαηάμεσλ, ηεξκαηηθψλ κνλάδσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο
εγθαηαζηάζεηο κεηαθνξάο ησλ ζπιιεγφκελσλ πιεξνθνξίσλ.
Οη κεηξεηηθέο δηαηάμεηο ηνπνζεηνχληαη ρσξηθά πιεζίνλ ησλ κεηξνχκελσλ
κεγεζψλ ηα νπνία θαη παξαθνινπζνχλ κέζσ θαηαιιήισλ κνξθνηξνπέσλ
(transducers). Οη εμαγφκελεο κεηξήζεηο ζπιιέγνληαη ηνπηθά απφ θαηάιιειεο
απνκαθξπζκέλεο ηεξκαηηθέο κνλάδεο (Remote Terminal Units – RTUs) νη
νπνίεο ηηο κεηαδίδνπλ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο
φπνπ θαη θαηαρσξνχληαη ζε θαηάιιειεο Βάζεηο Γεδνκέλσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ
ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο κπνξεί λα παξαθνινπζεί, πέξα απφ ηελ
θαηάζηαζε θαη ηελ παξαγφκελε ηζρχ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο, έλα ζχλνιν
θξίζηκν κεγεζψλ ηνπ πζηήκαηνο ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ έιεγρν θαη
ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ (Δπίπεδα Σάζεο ζηνπο Επγνχο θαη ηηο Γξακκέο
Μεηαθνξάο, Καηάζηαζε Γηαθνπηψλ, κεηξήζεηο ελεξγνχ θαη αέξγνπ ηζρχνο
θ.ιπ.).
Ζ παξαθνινχζεζε δηεμάγεηαη ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ησλ Υξεζηψλ.
Δάλ ε παξαθνινχζεζε δηεμάγεηαη κε ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο
θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ, ν Γηαρεηξηζηήο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνπο
Υξήζηεο θαη λα ηνπο παξέρεη θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία αθνχ δεηεζεί.
Ζ παξαθνινχζεζε κπνξεί λα γίλεηαη θάζε ζηηγκή. Ο Γηαρεηξηζηήο κπνξεί,
βαζηδφκελνο απνθιεηζηηθά ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ρσξίο
λα δηεμάγεη πεξαηηέξσ δνθηκέο ειέγρνπ, λα θξίλεη φηη θάπνηνο Υξήζηεο ηειεί ζε
θαηάζηαζε κε ζπκκφξθσζεο. Δάλ ν Υξήζηεο ακθηζβεηεί ηελ θξίζε απηή, ν
Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο νθείιεη λα ηνπ απνζηέιιεη ηα δεδνκέλα πνπ
ζπλέιεμε θαηά ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηα νπνία ηεθκεξηψλνπλ ηε κε
ζπκκφξθσζε.
ην πιαίζην ηεο ζπκκφξθσζεο εμεηάδνληαη ηδίσο:
 Ζ ηήξεζε ησλ Δληνιψλ Καηαλνκήο.
 Ζ ηήξεζε ησλ δεισκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηελ Πξσηεχνπζα, ηε
Γεπηεξεχνπζα θαη ηε ηαηή εθεδξεία θαη ηε ξχζκηζε ηεο ζπρλφηεηαο πνπ
παξέρεηαη απφ θάζε κνλάδα παξαγσγήο, ψζηε λα δηαπηζησζεί ε
ζπκβαηφηεηα κε ην δεισκέλν ζηαηηζκφ ξπζκηζηή κνλάδαο.
 Ζ ζπκκφξθσζε πξνο ηα πξφηππα πνηφηεηαο ελέξγεηαο ηεο Γηεζλνχο
Ζιεθηξνηερληθήο Δπηηξνπήο (IEC).
 Ζ παξνρή ζηαηηθήο θαη δπλακηθήο αέξγνπ ηζρχνο.
 Ζ επηηήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ.

5.2 Σήπηζη Απσείος Γιαδικαζίαρ Καηανομήρ
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί πιήξε βάζε δεδνκέλσλ
ζρεηηθά κε ηε Γηαδηθαζία Καηαλνκήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη:
 Αξρείν ησλ Πξνγξακκάησλ Καηαλνκήο,
 Αξρείν ησλ Δληνιψλ Καηαλνκήο,

Έθδνζε 3

ειίδα 56

 Αξρείν ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζχκθσλα κε ηελ
Γηαδηθαζία Καηαλνκήο.
Σα ζηνηρεία ησλ αλσηέξσ αξρείσλ ηεξνχληαη απφ ηνλ Γηαρεηξηζηήο γηα δηάζηεκα
πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εηψλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπο.
Οη θάηνρνη άδεηαο παξαγσγήο έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα ζηνηρεία ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζε θάζε πεξίπησζε γηα ηε Μνλάδα ηεο άδεηαο
παξαγσγήο ηνπο, θαζψο θαη γηα άιιεο Μνλάδεο κφλν ζην πιαίζην επίιπζεο
δηαθνξψλ.

5.3 Γημοζίεςζη ηαηιζηικών ηοισείυν Γιαδικαζίαρ
Καηανομήρ
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ππνρξενχηαη λα δεκνζηεχεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε
ηε Γηαδηθαζία Καηαλνκήο κεηά ην πέξαο θάζε εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ. Απηέο νη
πιεξνθνξίεο ζα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα:
 Σε ζπλνιηθή ελέξγεηα θαη ην κέγηζην ζπλνιηθφ Φνξηίν ηνπ πζηήκαηνο, αλά
Ζκέξα Καηαλνκήο.
 Σνπο Γηαδσληθνχο Πεξηνξηζκνχο
επεξέαζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ.

Μεηαθνξάο

ηνπ

πζηήκαηνο

πνπ

 Σα εκαληηθά Πεξηζηαηηθά ηνπ πζηήκαηνο.
 πγθεληξσηηθά ζηνηρεία αλά θαηεγνξία Δληνιψλ Καηαλνκήο πνπ αθνξνχλ
παξαβάζεηο ησλ Δληνιψλ απφ ηνπο θαηφρνπο άδεηαο παξαγσγήο, θαζψο θαη
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ Γηαρεηξηζηήο ηνπ
πζηήκαηνο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΑΔΙ
ΈΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ
6.1 Γνυζηοποίηζη ημανηικών Πεπιζηαηικών ςζηήμαηορ
Αθνινχζσο θαζνξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο, αθελφο ηνπ
Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο θαη αθεηέξνπ ησλ αθφινπζσλ Υξεζηψλ: (α) ησλ
θαηφρσλ άδεηαο παξαγσγήο πνπ έρνπλ Μνλάδεο ζπλδεδεκέλεο ζην χζηεκα,
(β) ησλ θαηφρσλ άδεηαο Πξνκήζεηαο, (γ) ησλ Δπηιεγφλησλ Πειαηψλ πνπ είλαη
ζπλδεδεκέλνη ζην χζηεκα, (δ) ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ θαηά ηηο νπνίεο
ιακβάλνπλ ρψξα εκαληηθά Πεξηζηαηηθά ηνπ πζηήκαηνο, φπσο απηά νξίδνληαη
θαησηέξσ
6.1.1 ημανηικά Πεπιζηαηικά ςζηήμαηορ
 εκαληηθά Πεξηζηαηηθά ηνπ πζηήκαηνο (εθεμήο εκαληηθά Πεξηζηαηηθά) είλαη
ρεηξηζκνί θαη ζπκβάληα, πνπ ιακβάλνπλ ή αλακέλεηαη λα ιάβνπλ ρψξα ζην
χζηεκα ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ρξήζηε θαη ελδέρεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο. Ωο εκαληηθά Πεξηζηαηηθά λννχληαη ηδίσο ε
ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλεκάησλ θαζ’ ππέξβαζε ησλ νξίσλ
θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα Κψδηθα,
ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ θαη ζηηο πκβάζεηο χλδεζεο κε ην
χζηεκα, νη αζπλήζηζηα δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, νη βιάβεο ή
πξνζσξηλέο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ηθαλφηεηεο εγθαηάζηαζεο ή
κεραλήκαηνο, ε βιάβε ηνπ εμνπιηζκνχ ειέγρνπ, επηθνηλσλίαο ή κεηξήζεσλ,
ε αχμεζε ησλ θηλδχλσλ απφ αλεπηζχκεηε ιεηηνπξγία δηάηαμεο πξνζηαζίαο
θαη ν κε πξνγξακκαηηζκέλνο ρεηξηζκφο ζην χζηεκα ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ρξήζηε.
 Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ζπιιέγεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξεί
απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάιπζε ησλ εκαληηθψλ Πεξηζηαηηθψλ είηε κέζσ ησλ
ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ζπιινγήο ζηνηρείσλ SCADA είηε κέζσ άιισλ
ζπζηεκάησλ ζπιινγήο κεηξήζεσλ. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο
ρξεζηκνπνηεί, γηα ηελ αλάιπζε ησλ εκαληηθψλ Πεξηζηαηηθψλ θαη φπνηεο
άιιεο πιεξνθνξίεο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ απφ νπνηαδήπνηε πεγή.
6.1.1.1 Διαδικαζία Γνωζηοποίηζης Σημανηικών Περιζηαηικών
1) Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο αθελφο θαη νη ρξήζηεο αθεηέξνπ έρνπλ
ακνηβαία ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο εκαληηθψλ Πεξηζηαηηθψλ,
παξφλησλ ή εχινγα αλακελφκελσλ.
2) Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί άκεζα ζε
θάζε ρξήζηε εκαληηθά Πεξηζηαηηθά γηα ηα νπνία έρεη ιάβεη γλψζε, εάλ
θαηά ηελ εχινγε θξίζε ηνπ ηα Πεξηζηαηηθά απηά ελδέρεηαη λα έρνπλ
ιεηηνπξγηθή επίδξαζε ζηνλ απνδέθηε ηεο ελεκέξσζεο.
Έθδνζε 3

ειίδα 58

3) Δάλ ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο πξνβεί ζε επείγνληεο ρεηξηζκνχο πνπ
απνηεινχλ εκαληηθά Πεξηζηαηηθά ρσξίο πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε κε
ρξήζηε πνπ επεξεάδεηαη απφ απηνχο, ππνρξενχηαη λα ηνλ ελεκεξψζεη
άκεζα ζρεηηθά κε ην ζπκβάλ πνπ ηνπο πξνθάιεζε, ηελ πηζαλή δηάξθεηά ηνπ
θαη ηνλ ηξφπν απνθαηάζηαζεο ηνπ, εθηφο εάλ ην ζπκβάλ είλαη πξνζσξηλφ,
έρεη κηθξή δηάξθεηα θαη ζην κεηαμχ απνθαηαζηάζεθε.
4) Δάλ νξηζκέλν εκαληηθφ Πεξηζηαηηθφ απνηειεί ζπλέπεηα άιινπ εκαληηθνχ
Πεξηζηαηηθνχ πνπ ζπλέβε ζηηο εγθαηαζηάζεηο θάπνηνπ ρξήζηε, ν
Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δηθαηνχηαη θαηά ηε γλσζηνπνίεζε απηνχ ζε
ηξίην ρξήζηε, λα γλσζηνπνηήζεη παξάιιεια θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είρε
ιάβεη απφ ηνλ πξψην ρξήζηε.
5) Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο παξέρεη ζηνλ θάηνρν άδεηαο παξαγσγήο, ν
νπνίνο γλσζηνπνίεζε εκαληηθφ Πεξηζηαηηθφ πνπ ζπλέβε ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απηφο δεηά, ψζηε λα
κπνξέζεη λα εθηηκήζεη κε αθξίβεηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
γεγνλφηνο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ.
6) Οη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη ν ρξήζηεο είλαη εκπηζηεπηηθέο, εθηφο αλ
ππάξρεη δηαθνξεηηθή έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ
πζηήκαηνο θαη ηνπ ρξήζηε.
6.1.2 Πποζδιοπιζμόρ ημανηικών Πεπιζηαηικών και Γιαδικαζία
Γνυζηοποίηζηρ
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ελεκεξψλεηαη γηα ηα εκαληηθά Πεξηζηαηηθά ζην
χζηεκα είηε κεζσ ηνπ ζπζηήκαηνο SCADA είηε κε άιιν κέζν επηθνηλσλίαο
(ηειέθσλν, e-mail, θ.ι.π). Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ εκαληηθψλ Πεξηζηαηηθψλ
γίλεηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο κε βάζε ην άξζξν 70, παξ.1 ηνπ
ΚΓ.
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο αθνχ νξίζεη ην ζεκαληηθφ πεξηζηαηηθφ θη
εθφζνλ ζε απηφ εκπιέθεηαη ή / θαη επεξεάδεηαη θάπνηνο ρξήζηεο, πξνβαίλεη ζε
άκεζε ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε, εθφζνλ νη ζπλζήθεο θαη ε αλάγθε δηαρείξηζεο
ηνπ πεξηζηαηηθνχ ην επηηξέπνπλ, ή εηεξνρξνληζκέλα φηαλ δελ ππάξρεη ρξφλνο
γηα άκεζε ελεκέξσζε.
Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ εκαληηθψλ Πεξηζηαηηθψλ είλαη έγγξαθε - ειεθηξνληθή,
εθηφο εάλ απηφ είλαη αδχλαην ή απαηηείηαη επείγσλ ρεηξηζκφο ιφγσ ηεο θχζεο
ηνπ εκαληηθνχ Πεξηζηαηηθνχ, νπφηε ν απνδέθηεο ηεο κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ
απνζηνιή έγγξαθεο γλσζηνπνίεζεο εθ ησλ πζηέξσλ.
Καηά ηε γλσζηνπνίεζε εκαληηθνχ Πεξηζηαηηθνχ πεξηγξάθεηαη κε ζαθήλεηα ην
ζπκβάλ ή ν ρεηξηζκφο, ψζηε ν απνδέθηεο ηεο λα κπνξεί λα εθηηκήζεη ηηο
ζπλέπεηεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη. ηε γλσζηνπνίεζε
αλαθέξεηαη ππνρξεσηηθά ην φλνκα θαη ε ηδηφηεηα ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ
ηελ απνζηέιιεη θαη βεβαίσο ηα πξφζζεηα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ
πίλαθα πνπ βξίζθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I. Ο απνδέθηεο ηεο γλσζηνπνίεζεο
κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ απνζηνιέα ηεο πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο, ηηο νπνίεο
απηφο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη θαηά ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα.
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ηα αλαθεξφκελα ζηνηρεία πεξηέρνληαη, ε εκεξνκελία θαη ρξνληθή ζηηγκή
εθδήισζεο ηνπ ζπκβάληνο πνπ ραξαθηεξίζηεθε ζαλ «εκαληηθφ Πεξηζηαηηθφ»,
ην ειεθηξηθφ ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη νη ππνζηαζκνί πνπ
εκπιέθνληαη κε ην ζπκβάλ, ηα αίηηα ηνπ ζπκβάληνο, ε απσιεζζείζα ηζρχο θαη ε
κέζε απσιεζζείζα ελέξγεηα, θαζψο θαη ν κέζνο ρξφλνο απνθαηάζηαζεο.
Ζ γλσζηνπνίεζε ρεηξηζκψλ πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηνλ απνδέθηε ηεο, ζην κέηξν
πνπ απηφ είλαη εθηθηφ, πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ ρεηξηζκνχ θαη ζε ρξφλν πνπ
λα επηηξέπεη ηε κειέηε θαη ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ελδέρεηαη λα
πξνθιεζνχλ απφ απηφλ. Ζ γλσζηνπνίεζε ζπκβάλησλ γίλεηαη άκεζα απφ ηε
ζηηγκή πνπ ππέπεζαλ ζηελ αληίιεςε ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο ή ηνπ
ρξήζηε.
Σν κέζν επηθνηλσλίαο πνπ δηαζέηεη ν Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο γηα ηελ
αιιεινελεκέξσζε κε ηνπο Υξήζηεο γηα εκαληηθά Πεξηζηαηηθά ζε κνλάδεο
παξαγσγήο ή ππνζηαζκνχο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο είλαη, εθηφο ηνπ
ηειεθψλνπ, ην Απηφλνκν χζηεκα Φεξέζπρλεο Δπηθνηλσλίαο (Carrier), πνπ
επηηξέπεη ηελ ακθίδξνκε θαη άκεζε επηθνηλσλία κε ηηο κνλάδεο παξαγσγήο, ηνλ
Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο θαη ηνλ Κχξην ηνπ Γηθηχνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν
ζχζηεκα δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ δηαζεζηκφηεηα ή κε ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ
θαη δηαζθαιίδεη ηελ αδηάιεηπηε επηθνηλσλία ηνπ Γηαρεηξηζηή κε ηνπο Υξήζηεο.
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ηνπ Λεηηνπξγνχ ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο πνπ αθνξνχλ
ελεκεξψζεηο - επεκβάζεηο ζην ζχζηεκα απνηππψλνληαη ζε εηδηθφ ζχζηεκα
«θαηαγξαθήο επηθνηλσλίαο».
Δθηφο απφ ηελ ελεκέξσζε ζε ηξέρνληα ρξφλν, ν Γηαρεηξηζηήο δεκνζηνπνηεί
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζην δηαδίθηπν, θάζε ηξείο κήλεο, ιίζηα κε
πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ησλ εκαληηθψλ Πεξηζηαηηθψλ, φπσο δείρλεη ν Πίλαθαο
ζην επηζπλαπηφκελν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I.

6.2 Πεδίο Δθαπμογήρ Καηαζηάζευν Έκηακηηρ Ανάγκηρ
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο θαη νη θάηνρνη αδεηψλ παξαγσγήο, πξνκήζεηαο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη Δπηιέγνληεο Πειάηεο θαη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ,
νθείινπλ λα αληαπνθξίλνληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηνπο ζπλαγεξκνχο θαη λα
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο εληνιέο πνπ ιακβάλνπλ ζηηο Καηαζηάζεηο Έθηαθηεο
Αλάγθεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα.
6.2.1 Οπιζμόρ Καηάζηαζηρ Έκηακηηρ Ανάγκηρ
Καηάζηαζε Έθηαθηεο Αλάγθεο πθίζηαηαη φηαλ αλαθχπηεη πξφβιεκα πνπ ζέηεη ή
ελδέρεηαη λα ζέζεη, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ην χζηεκα ή ην Γίθηπν ζε ζνβαξφ
θίλδπλν ή λα επεξεάδεη ηελ αμηφπηζηε θαη επαξθή ηξνθνδνζία ησλ
θαηαλαισηψλ ή λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Γηαδηθαζίαο
Καηαλνκήο, ή λα επεξεάδεη ή λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ νκαιή ιεηηνπξγία
γεηηνληθνχ Γηαρεηξηζηή.
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6.2.2 Γνυζηοποίηζη Καηαζηάζευν Έκηακηηρ Ανάγκηρ
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ρσξίο λα θαζπζηεξεί ηε
δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ ρεηξηζκψλ, λα ελεκεξψλεη ηνπο ρξήζηεο πνπ
επεξεάδνληαη απφ ηνπο ρεηξηζκνχο απηνχο, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε χλδεζεο
ζην χζηεκα θαη ηδίσο:
1) Να γλσζηνπνηεί ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ θάζε ζεκαληηθή πεξίπησζε
πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ αμηφπηζηε θαη επαξθή ηξνθνδνζία ζε νξηζκέλν
εκείν χλδεζεο ηνπ Γηθηχνπ κε ην χζηεκα, νχησο ψζηε ν Γηαρεηξηζηήο
ηνπ Γηθηχνπ λα αλαδεηήζεη ελαιιαθηηθή ηξνθνδφηεζε ηνπ Γηθηχνπ ή λα
πξνβεί ζε άιιεο ελέξγεηεο, θαη
2) Να εηδνπνηεί θάζε Πειάηε πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην χζηεκα γηα
πεξηπηψζεηο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ αμηφπηζηε θαη επαξθή
ηξνθνδνζία ζε νξηζκέλν εκείν χλδεζεο κε ην χζηεκα, νχησο ψζηε ν
Πειάηεο λα αλαδεηήζεη ελαιιαθηηθή ηξνθνδφηεζε ή λα πξνβεί ζε άιιεο
ελέξγεηεο.
3) Οκνίσο ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ρσξίο λα
θαζπζηεξεί ηε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ ρεηξηζκψλ, λα ελεκεξψλεη ηνπο
Γηαρεηξηζηέο γεηηνληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο επεξεάδνληαη απφ
ηνπο ρεηξηζκνχο απηνχο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Operation
Handbook ηνπ ENTSO-E.
ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ν Γηαρεηξηζηήο δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε
ρεηξηζκνχο ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ επεξεάδνληαη
ιεηηνπξγηθά απφ απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή ππνρξενχηαη λα ηνπο
ελεκεξψλεη γηα ηνπο ρεηξηζκνχο πνπ έιαβαλ ρψξα, γηα ηελ πηζαλή δηάξθεηα ηεο
Καηάζηαζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο θαη γηα ηελ ελδερφκελε ιήμε ηεο, εθηφο εάλ
πξφθεηηαη γηα πξνζσξηλή θαηάζηαζε πνπ έρεη απνθαηαζηαζεί πιήξσο. Θα
πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε Τπνζηαζκνχο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο έρνπλ
εγθαηαζηαζεί δηαηάμεηο ηειερεηξηζκνχ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, κέζσ ησλ
νπνίσλ ν Γηαρεηξηζηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβαίλεη ζε άκεζνπο ρεηξηζκνχο
ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. άλνηγκα – θιείζηκν δηαθφπηε).
Σν κέζν επηθνηλσλίαο πνπ δηαζέηεη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο γηα ηελ
αιιεινελεκέξσζε κε ηνπο Υξήζηεο γηα πεξηπηψζεηο Έθηαθηεο Αλάγθεο ζε
κνλάδεο παξαγσγήο ή ππνζηαζκνχο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο είλαη,
εθηφο ηνπ ηειεθψλνπ, ην Απηφλνκν χζηεκα Φεξέζπρλεο Δπηθνηλσλίαο
(Carrier), πνπ επηηξέπεη ηελ ακθίδξνκε θαη άκεζε επηθνηλσλία κε ηηο κνλάδεο
παξαγσγήο, ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο θαη ηνλ Κχξην ηνπ Γηθηχνπ.
Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ δηαζεζηκφηεηα ή κε ηνπ
ηειεθσληθνχ δηθηχνπ θαη δηαζθαιίδεη ηελ αδηάιεηπηε επηθνηλσλία ηνπ
Γηαρεηξηζηή κε ηνπο Υξήζηεο.
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ηνπ Λεηηνπξγνχ ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο πνπ αθνξνχλ
ελεκεξψζεηο - επεκβάζεηο ζην ζχζηεκα καγλεηνθσλνχληαη.
ε πεξηπηψζεηο απψιεηαο δηαζπλδεηηθψλ γξακκψλ κεηαθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο
ν Γηαρεηξηζηήο έρεη άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο φκνξνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηελ
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ηαρχηεξε δπλαηή απνθαηάζηαζε ηεο νκαιφηεηαο θαη ηεο εγγχεζεο, θαηά ην
δπλαηφλ, ησλ εκπνξηθψλ πξνγξακκάησλ αληαιιαγψλ ελέξγεηαο. ρεηηθέο
δηκεξείο ζπκθσλίεο έρνπλ ππνγξαθεί ή επίθεηηαη ε ππνγξαθή ηνπο ζην άκεζν
κέιινλ.
ηνπο Καλνληζκνχο Γεκνπξαζηψλ γηα ηελ εθρψξεζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο
ζηηο Γηαζπλδέζεηο (δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηαρεηξηζηή) γίλεηαη
επίζεο αλαιπηηθή αλαθνξά γηα ηελ δηαζθάιηζε (firmness) ησλ δηθαησκάησλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηε αγνξά ελέξγεηαο γηα αληαιιαγή ελέξγεηαο κέζσ ησλ
δηαζπλδέζεσλ ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ζε δηαζπλδεηηθή γξακκή
κεηαθνξάο.
6.2.3 Δνεπγοποίηζη ςναγεπμού
ε πεξίπησζε Καηάζηαζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο ζην χζηεκα, ν Γηαρεηξηζηήο
ππνρξενχηαη λα ελεξγνπνηήζεη ζπλαγεξκφ, ηνλ νπνίν απεπζχλεη πξνο ηνπο
ρξήζηεο. Ο ζπλαγεξκφο κεηαδίδεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο θαη
δηεγείξεη αλάινγε ζήκαλζε ζην ρψξν ηνπ απνδέθηε αλαγλσξίζηκε απφ απηφλ.
Δάλ ην ζχζηεκα απηφ δελ έρεη εγθαηαζηαζεί ή δελ ιεηηνπξγεί, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ
πζηήκαηνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηειεκνηνηππία, ηειέθσλν θαη
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν γηα λα κεηαδψζεη ηελ γλσζηνπνίεζε ελαιιαθηηθά.
Οη πλαγεξκνί είλαη ηαμηλνκεκέλνη ζε ηξεηο ηχπνπο θαη ηνπο έρνπλ δνζεί
ρξσκαηηθνί θψδηθεο:
1)
Πνξηνθαιί πλαγεξκφο: Ο πνξηνθαιί ζπλαγεξκφο ελεξγνπνηείηαη απφ
ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο αλ:
a)
έλα ζπκβάλ έρεη απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα αδπλακίαο θάιπςεο ηνπ
θνξηίνπ ηνπ πζηήκαηνο,
b)
φηαλ ε ζπρλφηεηα ή ε ηάζε ηνπ πζηήκαηνο απνθιίλνπλ ζεκαληηθά απφ
ηελ νλνκαζηηθή ηηκή ηνπο,
c)
φηαλ, εμαηηίαο θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ελδέρεηαη λα επέιζνπλ ηαπηνρξφλσο
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπκβάληα ζην χζηεκα.
2)
Κφθθηλνο πλαγεξκφο: Ο θφθθηλνο ζπλαγεξκφο ελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ
Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο αλ:
a)
Ζ ζπρλφηεηα ή ε ηάζε ηνπ πζηήκαηνο βξίζθνληαη ή πηζαλνινγείηαη φηη
ζα βξεζνχλ άκεζα εθηφο ησλ νξίσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο θαηά ηε
δηάξθεηα δηαηαξαρψλ,
b)

πηζαλνινγείηαη άκεζε αδπλακία θάιπςεο ηνπ θνξηίνπ ηνπ πζηήκαηνο.

3)
Μπιε πλαγεξκφο: Ο κπιε ζπλαγεξκφο ελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ
Γηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο :
a)
ηελ πεξίπησζε
πζηήκαηνο,
b)

κεξηθήο

ή

γεληθήο

δηαθνπήο

ιεηηνπξγίαο

ηνπ

ζηελ πεξίπησζε ηεο δνθηκήο απνθαηάζηαζεο ηνπ πζηήκαηνο

6.2.4 Γιαδικαζίερ ζε Πεπιπηώζειρ Δνεπγοποίηζηρ ςναγεπμού
Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή γηα ηελ αληηκεηψπηζε
θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο είλαη νη αθφινπζεο:
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A)
Αλάιπζε θαηαζηάζεσλ ζπζηήκαηνο:
ζνβαξφηεηαο ζε επηζθαιείο θαηαζηάζεηο.

δηαθξίλνληαη

δχν

επίπεδα

1.)
ε κε αζθαιείο θαηαζηάζεηο, φιεο νη ιεηηνπξγηθέο εθεδξείεο (γηα ηελ
εμηζνξξφπεζε ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο παξαγσγήο) πξέπεη λα επηζηξαηεπηνχλ.
Γελ είλαη ζαθέο εάλ (ή ζε πνην ρξνληθφ πιαίζην) ζα είλαη δπλαηφ γηα ην ζχζηεκα
λα επηζηξέςεη πιήξσο κέζα ζηα φξηα αζθάιεηάο ηνπ (εμαξηάηαη απφ ηε
βαξχηεηα ηνπ ζπλαγεξκνχ θαη ηνλ πηζαλφ θίλδπλν γεγνλφησλ απφηνκσλ
κεηαβνιψλ). Σν ζχζηεκα παξακέλεη βηψζηκν θαη ιεηηνπξγεί εληφο απνδεθηψλ
ιεηηνπξγηθψλ πεξηνξηζκψλ. Δληνχηνηο, νη παξάκεηξνη ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη
πνιχ θνληά ζηα φξηα αζθάιεηαο (εληφο ή ειαθξψο εθηφο). ε απηή ηελ
θαηάζηαζε ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ζπλαληά ζνβαξέο δπζθνιίεο ζην λα
επαλαθέξεη ην ζχζηεκα ζε θαλνληθή θαηάζηαζε εμαηηίαο πθηζηακέλσλ
πεξηνξηζκψλ ηνπ δηθηχνπ ή ηνπ θνξηίνπ / παξαγσγήο.
2.)
ε θαηάζηαζε Δθηάθηνπ Αλάγθεο ε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο δελ είλαη
ζηαζεξή θαη ε «θπζηθή» εμέιημε (δει. γεγνλφηα φπσο αιιεπάιιειεο
απνδεχμεηο, πηψζε ζπρλφηεηαο, απψιεηα ζπγρξνληζκνχ, δηαθνπέο ξεχκαηνο,
λεζηδνπνίεζε) ηείλεη λα ην θέξεη ζε κηα επηζθαιή ή/θαη αλεμέιεγθηε θαηάζηαζε.
Ζ ζπλνιηθή αζθάιεηα ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο
δηαθπβεχεηαη. Οη αθξαίεο ελέξγεηεο φπσο ε απφξξηςε θνξηίνπ κπνξεί λα είλαη
απαξαίηεηεο γηα λα πεξηνξίζνπλ ηε δηάδνζε ηεο δηαηαξαρήο θαη λα απνηξέςνπλ
ηελ θαηάξξεπζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο.
B)
Γηαζπλνξηαθή βνήζεηα έθηαθηεο αλάγθεο – Ο Γηαρεηξηζηήο ιακβάλεη
ελέξγεηα έθηαθηεο αλάγθεο (emergency) ζχκθσλα κε ππάξρνπζεο ζπκθσλίεο
απφ γεηηνληθνχο Γηαρεηξηζηέο. Πεξηθνπή ησλ δηαζπλνξηαθψλ αληαιιαγψλ
δχλαηαη επίζεο λα εθαξκνζζεί αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο ζπκθσλίεο κεηαμχ
ησλ φκνξσλ Γηαρεηξηζηψλ.
Ζ δηαζπλνξηαθή βνήζεηα έθηαθηεο αλάγθεο θαιχπηεηαη απφ εηδηθά δηκεξή ή θαη
πνιπκεξή ζχκθσλα πνπ ζπλάπηεη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο κε
Γηαρεηξηζηέο άιισλ πζηεκάησλ. Σα ζχκθσλα απηά είλαη ζπλήζσο
«Δκπηζηεπηηθά».
ηα ζχκθσλα απηά πξνζδηνξίδεηαη ε ειάρηζηε πνζφηεηα δπλαηφηεηαο παξνρήο
βνήζεηαο εθηάθηνπ αλάγθεο, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα λα δεηεζεί, ν
πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδξνκήο (path) ρνξήγεζεο ηεο βνήζεηαο, νη δηαδηθαζίεο
κείσζεο θαη αχμεζεο ηεο πνζφηεηαο ηεο βνήζεηαο θαη δηαθνπήο ή επέθηαζεο
ηεο ρνξήγεζεο ηεο βνήζεηαο, θαζψο θαη ν ηξφπνο επηβεβαίσζεο ηεο ρνξήγεζεο
ηεο θαζψο θαη ν ηξφπνο πνπ κπνξεί λα θαηαγγειζεί ην ζχκθσλν έθηαθηεο
βνήζεηαο.
Βεβαίσο ε πνζφηεηα θαη ε δηάξθεηα ηεο δηαζπλνξηαθήο βνήζεηαο έθηαθηεο
αλάγθεο πξνζδηνξίδεηαη θαη δεκνζηνπνηείηαη απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ
πζηήκαηνο, αθνχ απηή επηβεβαησζεί κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ Γηαρεηξηζηψλ.
C)
Απφξξηςε θνξηίνπ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ θνξηίνπ
- Ο Γηαρεηξηζηήο
εθαξκφδεη κηα πξνιεπηηθή απφξξηςε θνξηίνπ ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηνπ
ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε λα πεξηνξίζεη ηνλ θίλδπλν αιιεπάιιεισλ
απνδεχμεσλ.
D)
Αλάιπζε αλσκαιηψλ - Ζ αλάιπζε ησλ αλσκαιηψλ ηνπ ειεθηξηθνχ
ζπζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κε απνζβελπκέλεο ηαιάλησζεο
ηζρχνο θαη ηεο αζηάζεηαο ηαιάλησζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά απφ ην
Έθδνζε 3

ειίδα 63

Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο γηα λα πξνζδηνξίζεη ηηο αηηίεο ησλ γεγνλφησλ, ησλ
θαη’ επίπησζε θηλδχλσλ θαη ησλ πηζαλψλ ζπλεπεηψλ αιιά θαη γηα λα πξνβαίλεη
ζε βειηηψζεηο ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο.
E)
Πξνθαηαξθηηθφ ζχλνιν ελεξγεηψλ έθηαθηεο αλάγθεο - έλα πξνθαηαξθηηθφ
ζχλνιν ελεξγεηψλ έθηαθηεο αλάγθεο ππφ κνξθή πξνθαζνξηζκέλσλ εληνιψλ
απνζηέιιεηαη κέζσ εηδηθψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο απφ ην Γηαρεηξηζηή ζηα
ζρεηηθά ζπκβαιιφκελα κέξε. Απηέο νη ελέξγεηεο έθηαθηεο αλάγθεο
πεξηιακβάλνπλ:
1.)
Μεηαβνιή ησλ πξνγξακκάησλ παξαγσγήο ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο
ελέξγεηαο, ζχλδεζε γελλεηξηψλ γξήγνξεο εθθίλεζεο, γξήγνξε αχμεζε ηνπ
θνξηίνπ ηεο παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ (κε ηελ ελεξγνπνίεζε φιεο ηεο
ηθαλφηεηαο εθεδξείαο),
2.)

Γξήγνξε (ρεηξνθίλεηα θαη / ή κε ηειερεηξηζκφ) απφξξηςε θνξηίνπ,

3.)
Αιιαγή ησλ επηπέδσλ ηάζεο (πξνθαηαξθηηθή επηθπιαθή ζηε ρακειή
ηάζε, άεξγε απφ-δηέγεξζε ησλ γελλεηξηψλ, θιείδσκα ηεο ζέζεο ησλ
κεηαγσγέσλ (taps) ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ φπνπ είλαη δπλαηφλ ή/θαη κείσζε ησλ
ηηκψλ αλαθνξάο - ειέγρνπ ησλ ειεγθηψλ ηάζεο).
F)
Γεπηεξνβάζκην ζχλνιν ελεξγεηψλ έθηαθηεο αλάγθεο - έλα δεπηεξνβάζκην
ζχλνιν δηνξζσηηθψλ κέηξσλ εθαξκφδεηαη απηφκαηα εθηφο απφ ηηο ρεηξνθίλεηεο
ελέξγεηεο εάλ νη ζπλζήθεο αζθαιείαο ζπλερίδνπλ λα επηδεηλψλνληαη θαη ν
θίλδπλνο ζεκαληηθψλ δηαηαξαρψλ λα απμάλεηαη. Απηέο νη απηφκαηεο ελέξγεηεο
πεξηιακβάλνπλ:
1.)
Σελ απηφκαηε απφξξηςε θνξηίνπ θαηαλάισζεο ιφγσ κηαο κεγάιεο
πηψζεο ηεο ζπρλφηεηαο, θάησ απφ ηα 49 Hz κε ηελ ζηαδηαθή απνζχλδεζε απφ
10% έσο 20% ηνπ θνξηίνπ γηα νπνηαδήπνηε πξννδεπηηθά ζηάδηα π.ρ. 0.2-0.5
Hz πηψζεο ηεο ζπρλφηεηαο,
2.)
Ζ απηφκαηε απνζχλδεζε ηκεκάησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ελδερνκέλσο πεξηνρψλ πνπ έρνπλ απψιεηα ζπγρξνληζκνχ,

θαη

3.)
πληνληζκφο ηεο απφδεπμεο ηεο παξαγσγήο ζε πεξίπησζε πςειήο
ζπρλφηεηαο.
G)
Αλάιπζε αζθάιεηαο - ζπζηήλνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο κέζνδνη (ζηαηηθνί
θαη δπλακηθνί ππνινγηζκνί επζηάζεηαο, ζπζηήκαηα κέηξεζεο επξείαο πεξηνρήο).
H)
Άιια θνηλά ιεηηνπξγηθά κέηξα – Οη φκνξνη Γηαρεηξηζηέο εθηεινχλ ηαθηηθά,
εάλ είλαη δπλαηφ κία θνξά ην ρξφλν, ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο:
1.)

Γηκεξήο αλαζεψξεζε ησλ αξρψλ θνηλψλ ζρεδίσλ απνθαηάζηαζεο.

2.)

Γηκεξήο έιεγρνο ζηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο.

I)
Κνηλή έξεπλα γηα ηα γεγνλφηα - Μεηά απφ νπνηνδήπνηε ζεκαληηθφ
γεγνλφο, νη Γηαρεηξηζηέο πξέπεη λα δηεμαγάγνπλ θνηλή έξεπλα θαη λα αλαιχζνπλ
ηηο αηηίεο ησλ ζπκβάλησλ θαη γηα λα βειηηψζνπλ ηνπο ππάξρνληεο θαλφλεο, εάλ
είλαη ζρεηηθνί.
J)
Δθπαίδεπζε ρεηξηζηψλ θαηαλνκήο – Οη φκνξνη Γηαρεηξηζηέο
πξαγκαηνπνηνχλ αληαιιαγέο επηζθέςεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Κέληξσλ
Διέγρνπ ψζηε λα ππάξμεη αιιεινελεκέξσζε θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ θξίζηκσλ
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ζεκείσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ. Γπλαηφλ λα δηνξγαλψλνπλ επίζεο θαη
θνηλά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο.
K)
Έθζεζε δηαηαξαρήο ζπζηεκάησλ - Έθζεζε κε πεξηγξαθή ηεο δηαηαξαρήο
ζπζηήκαηνο πνπ νδήγεζε ζε θαηάζηαζε Έθηαθηεο Αλάγθεο πξέπεη λα ζηαιεί
εληφο 24 σξψλ απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ζηελ Γξακκαηεία ηνπ ENTSO-E ψζηε λα
είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ENTSO-E (extranet).
L)
Απφδνζε ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο - ζε πεξίπησζε ζεκαληηθψλ
δηαθπκάλζεσλ ηάζεο ή / θαη ζπρλφηεηαο, νη κνλάδεο παξαγσγήο ζα πξέπεη λα
παξακείλνπλ ζπλδεκέλεο κε ην ζχζηεκα, φζν απηφ είλαη δπλαηφ. ε πεξίπησζε
ζθάικαηνο ζην δίθηπν κεηαθνξάο, νη κνλάδεο ζα πξέπεη έρνπλ ηελ δπλαηφηαηα,
απνζπλδεφκελεο απφ ην δίθηπν λα παξακείλνπλ ζε ιεηηνπξγία ηξνθνδνηψληαο
κφλνλ ηα βνεζεηηθά θνξηία ηνπο (house-load operation). Κάζε Γηαρεηξηζηήο ζα
πξέπεη λα πξνδηαγξάςεη γηα ηηο κνλάδεο παξαγσγήο φξηα ιεηηνπξγίαο, ψζηε λα
κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζε ιεηηνπξγία:
1.)

εληφο νξηζκέλσλ νξίσλ ηάζεο

2.)

εληφο νξηζκέλσλ νξίσλ ζπρλφηεηαο

3.)
νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα φηαλ ιεηηνπξγνχλ ζε θαηάζηαζε
ηξνθνδφηεζεο κφλνλ ησλ βνεζεηηθψλ θνξηίσλ ηνπο (house-load operation).
M)
Δθεδξηθέο πεγέο ηξνθνδφηεζεο - ηηο εγθαηαζηάζεηο κεηαθνξάο
(ππνζηαζκνί κεηαζρεκαηηζκνχ, ππνζηαζκνί απφδεπμεο, θέληξα δηαλνκήο) ε
παξνρή ηζρχνο πξνο ηα θχξηα βνεζεηηθά πξέπεη λα είλαη εγγπεκέλε γηα έλα
ηθαλνπνηεηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ηηο εζσηεξηθέο αλεμάξηεηεο πεγέο παξνρήο
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο λα είλαη ηθαλέο λα επηηξέςνπλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηειερεηξηζκνχ, ηειεπηθνηλσληψλ θαη ππνινγηζηψλ λα είλαη ιεηηνπξγηθέο αθφκε
θαη ζηελ πεξίπησζε ζθαικάησλ ζηα γεηηνληθά ειεθηξηθά ζπζηήκαηα.
6.2.5 Δνέπγειερ ηος Γιασειπιζηή ζςζηήμαηορ ζε Καηάζηαζη Έκηακηηρ
Ανάγκηρ
Ο Γηαρεηξηζηήο ιακβάλεη ηα αθφινπζα κέηξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζηάζεσλ
Έθηαθηεο Αλάγθεο:
1) Δλεξγνπνηεί ηνλ θαηάιιειν ζπλαγεξκφ θαη πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο
ελέξγεηεο εθδίδνληαο ηηο απαξαίηεηεο εληνιέο πξνο ηνπο ρξήζηεο.
2) Αλ ν ζπλαγεξκφο ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί θαη πξνο γεηηνληθφ Γηαρεηξηζηή
ή Γηαρεηξηζηέο, απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο
πνπ πξνβιέπνληαη ζε ζρεηηθά δηκεξή ζχκθσλα ιεηηνπξγίαο.
3) Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο κπιε ζπλαγεξκνχ, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ
πζηήκαηνο, πέξαλ ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ εληνιψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ηξνπνπνηεί θαηά ηελ εθηίκεζή ηνπ ηε
Γηαδηθαζία Καηαλνκήο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ.
4) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο απνθαηάζηαζεο νη ρξήζηεο θαη ν Κχξηνο
ηνπ πζηήκαηνο ππνρξενχληαη λα εθηεινχλ άκεζα ηηο εληνιέο ηνπ
Γηαρεηξηζηή, ζην βαζκφ πνπ δελ ζίγεηαη ε αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ηνπο.
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5) Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ
Γηθηχνπ θαη ηνπο άιινπο ρξήζηεο, ππνρξενχληαη λα αθνινπζήζνπλ έλα
ρέδην Απνθαηάζηαζεο ηνπ πζηήκαηνο, πνπ έρεη θαηαξηηζζεί θαη
ζπκθσλεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ, ζε πεξίπησζε κεξηθήο ή γεληθήο δηαθνπήο
ηνπ πζηήκαηνο. Σν Γεληθφ ρέδην Απνθαηάζηαζεο πζηήκαηνο βξίζθεηαη
ππφ αλαδηακφξθσζε, αιιά ππάξρνπλ ρέδηα Σνπηθήο Απνθαηάζηαζεο
πνπ εθαξκφδνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αξκνδίνπ ππνζηαζκνχ ζε
πεξίπησζε πνπ ν ππνζηαζκφο, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο
δηαηαξαρήο, έρεη ράζεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηα θέληξα ειέγρνπ (Δζληθφ
θαη Πεξηθεξεηαθά) ηνπ Γηαρεηξηζηή. Σα Σνπηθά ζρέδηα Απνθαηάζηαζεο πνπ
εκπιέθνπλ ππνζηαζκνχο νη νπνίνη έρνπλ ράζεη ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηα
θέληξα ειέγρνπ βαζίδνληαη ζηηο παξαθάησ γεληθέο αξρέο:
o Θεξκηθφο ηαζκφο Παξαγσγήο - ηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο
ηξνθνδφηεζεο ηνπ γεληθνχ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ ελφο ζεξκηθνχ
ζηαζκνχ παξαγσγήο, ν ρεηξηζηήο ηνπ ζηαζκνχ, κεηά απφ
επηθνηλσλία κε ηνλ επφπηε ηνπ Κέληξνπ Τςειήο Σάζεο, πξέπεη
λα εθηειέζεη κηα ζεηξά ρεηξηζκψλ σο απφξξνηα ηνπ ζπκβάληνο. Ζ
ζρεηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη α)ην άλνηγκα φισλ ησλ
δηαθνπηψλ ησλ δπγψλ, β) εηδνπνίεζε ηνπ ρεηξηζηή ηνπ
παξαθείκελνπ ππνζηαζκνχ ή ππνζηαζκψλ φηη νη δηαθφπηεο είλαη
αλνηθηνί, γ) αλάθηεζε ηάζεο απφ ην δίθηπν κεηαθνξάο κε ην
θιείζηκν δηαθφπηε ψζηε λα ειεθηξηζζεί δπγφο 150kV πξνθεηκέλνπ
λα ηξνθνδνηεζεί ν γεληθφο βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο ηνπ ζηαζκνχ
θαη ηέινο δ) ε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο.
o Τδξνειεθηξηθφο ηαζκφο Παξαγσγήο - ηελ πεξίπησζε δηαθνπήο
ηεο ηξνθνδφηεζεο ηνπ γεληθνχ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ ελφο
πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ παξαγσγήο ιφγσ έθηαθηνπ ηνπηθνχ
ζπκβάληνο, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη παξφκνηα κε ηελ
αλσηέξσ. ε πεξίπησζε γεληθήο δηαθνπήο ν αξκφδηνο ρεηξηζηήο
ηνπ Τδξνειεθηξηθνχ ηαζκνχ Παξαγσγήο πξέπεη λα ζέζεη ζε
ιεηηνπξγία ηελ ππάξρνπζα γελλήηξηα DIESEL, ψζηε λα
ηξνθνδνηήζεη ηνλ βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ ηνπ ζηαζκνχ.
o Κέληξν Τςειήο Σάζεο (ΚΤΣ)– ε έθηαθηεο θαηαζηάζεηο φηαλ νη
δπγνί ησλ 150 ή / θαη 400kV δελ έρνπλ ηάζε´, ν επηβιέπσλ ηνπ
Κέληξνπ Τςειήο Σάζεο ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο επηβιέπνληεο ησλ
παξαθείκελσλ Τπνζηαζκψλ ή Κέληξσλ Τςειήο Σάζεο γηα ηελ
επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Τπάξρνπλ νη αθφινπζεο θαηαζηάζεηο
αλαθνξηθά κε ηελ ηάζε ησλ δπγψλ:


Οη δπγνί ησλ 150kV δελ έρνπλ ηάζε.



Οη δπγνί ησλ 400kV δελ έρνπλ ηάζε.



Οη δπγνί ησλ 150kV θαη 400kV δελ έρνπλ ηάζε.

o ηηο δχν πξψηεο πεξηπηψζεηο ε ηξνθνδφηεζε κε ηάζε ησλ δπγψλ
ησλ 400kV ή ησλ 150kV αληίζηνηρα γίλεηαη κέζσ ηνπ
απηνκεηαζρεκαηηζηνχ 400/150kV ηνπ Κέληξνπ Τςειήο Σάζεο.
ηελ Σξίηε πεξίπησζε ε δηαδηθαζία ε νπνία αθνινπζείηαη
πεξηιακβάλεη α) ην άλνηγκα φισλ ησλ δηαθνπηψλ 150kV ηνπ
Κέληξνπ Τςειήο Σάζεο, β) εηδνπνίεζε ηνπ ρεηξηζηή ηνπ
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παξαθείκελνπ ππνζηαζκνχ ή ππνζηαζκψλ φηη νη δηαθφπηεο είλαη
αλνηθηνί, γ) αλάθηεζε ηάζεο απφ ην δίθηπν κεηαθνξάο κε ην
θιείζηκν δηαθφπηε ψζηε λα ειεθηξηζζεί δπγφο 150kV.
Οη εληνιέο πνπ εθδίδεη ν Γηαρεηξηζηήο δχλαληαη λα απνθιίλνπλ απφ ην ρέδην
Απνθαηάζηαζεο πζηήκαηνο, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν.
6.2.6 Δνέπγειερ ηος Γιασειπιζηή ηος ςζηήμαηορ ζε Πεπιπηώζειρ μη
Κάλςτηρ ηος Φοπηίος ηος ςζηήμαηορ
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ιακβάλεη ηα αθφινπζα θαηά ζεηξά κέηξα γηα λα
εμαζθαιίζεη ηελ θάιπςε ηνπ Φνξηίνπ ηνπ πζηήκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ νη
Καηαλεκφκελεο Μνλάδεο θαη νη Έθηαθηεο Δηζαγσγέο δελ είλαη αξθεηέο ψζηε λα
θαιχςνπλ ην θνξηίν ηνπ πζηήκαηνο:
1) Δμαζθαιίδεη πξφζζεηε ηζρχ κέζσ εηζαγσγψλ εμαληιψληαο ηα πεξηζψξηα
Γηαζέζηκεο Ηθαλφηεηαο Μεηαθνξάο ησλ δηαζπλδέζεσλ.
2) Μεηψλεη ηηο εμαγσγέο εθφζνλ κέζσ ηεο κείσζεο απηήο δηαζθαιίδεηαη
κεγαιχηεξε πνζφηεηα έγρπζεο ελέξγεηαο πξνο απνξξφθεζε ζηελ Διιεληθή
Δπηθξάηεηα.
3) Δληέιεη κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ ηηο Τδξνειεθηξηθέο
Μνλάδεο εθφζνλ ιεηηνπξγνχλ ζε θαηάζηαζε άληιεζεο θαη εθφζνλ ε
κείσζε απηή δελ απνβαίλεη ζε βάξνο ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα εγρένπλ
ελέξγεηα ζε κεηαγελέζηεξεο Πεξηφδνπο Καηαλνκήο θαηά ηηο νπνίεο
αλακέλεηαη επίζεο ζεκαληηθή αδπλακία θάιπςεο ηνπ θνξηίνπ ηνπ
πζηήκαηνο.
4) Δάλ νη παξαπάλσ ελέξγεηεο δελ επαξθνχλ ή εάλ εθηηκάηαη φηη δελ
επαξθνχλ, ν Γηαρεηξηζηήο πξνβαίλεη ζηηο ελέξγεηεο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη
ζε Καηάζηαζε Έθηαθηεο Αλάγθεο θαη ζηηο ελέξγεηεο Πεξηθνπήο Φνξηίνπ.
Οη ελέξγεηεο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο θάιπςεο
ηνπ Φνξηίνπ ηνπ πζηήκαηνο δελ απαιιάζζνπλ ηνπο Δθπξνζψπνπο Φνξηίνπ
απφ ηηο ππνρξεψζεηο λα πξνζθνκίδνπλ επαξθείο εγγπήζεηο ζην πιαίζην ηνπ
Μεραληζκνχ Γηαζθάιηζεο Δπαξθνχο Ηζρχνο.
Όηαλ ν Γηαρεηξηζηήο πηνζεηεί θάπνηα απφ ηα αλσηέξσ κέηξα νθείιεη λα
δεκνζηνπνηεί φια ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηα κέηξα απηά,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηζρχ, ηε ρξνληθή δηάξθεηα
θαη ηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ γηα ηηο νπνίεο ελδερνκέλσο δηελεξγνχληαη
πεξηθνπέο θνξηίνπ.
6.2.7 Αποζύνδεζη Υπήζηη και Γιακοπή Τπηπεζίαρ
Ο Γηαρεηξηζηήο δχλαηαη λα πξνβεί ζε απνζχλδεζε εγθαηαζηάζεσλ ή
εμνπιηζκνχ νξηζκέλνπ ρξήζηε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε χκβαζε
χλδεζήο ηνπ, εθφζνλ ηνχην θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαίν γηα ηελ αληηκεηψπηζε
Καηάζηαζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο θαζψο θαη ζε πεξίπησζε δνθηκήο
απνθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
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Ζ δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή ηνπ εμνπιηζκνχ ελφο ρξήζηε
επηηξέπεηαη ηδίσο ζε πεξίπησζε Καηάζηαζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο, εθφζνλ ε
ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή ηνπ εμνπιηζκνχ
ελδέρεηαη λα δηαθπβεχζεη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδφκελσλ ζην χζηεκα ή ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ρξήζηε, λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ή ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ρξήζηε, γηα ιφγνπο αζθαινχο θαη
αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο ή δηαζθάιηζεο ηεο ηξνθνδφηεζεο
Πειαηψλ πνπ έρνπλ πξνηεξαηφηεηα.
6.2.8 ςνεπγαζία μεηαξύ ηυν Γιασειπιζηών ςζηήμαηορ
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζεσξείηαη αζθαιήο φηαλ ε
ηξνθνδφηεζε ησλ θαηαλαισηψλ γίλεηαη απξφζθνπηα θαη ζχκθσλα κε ηνπο
ππάξρνληεο θαλφλεο. ηα πιαίζηα απηά πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη θαηά ην δπλαηφλ
ε δηάξθεηα θαη ν αξηζκφο ησλ δηαηαξαρψλ, λα απνηξέπνληαη νη κεγάιεο
θιίκαθαο δηαηαξαρέο θαη λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη ζπλέπεηεο απφ ηα κεγάια
ζπκβάληα φηαλ απηά ιακβάλνπλ ρψξα.
Με αζθαιήο θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο πθίζηαηαη φηαλ ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί
θνληά ζηα φξηα αζθάιεηαο ηνπ είηε φηαλ απηφ ην ελδερφκελν ζεσξείηαη πηζαλφ.
Ζ εθηίκεζε ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα ελαπφθεηηαη
ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο.
Όηαλ νη ιεηηνπξγηθέο εθεδξείεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη αλεπαξθείο ή
παξαβηάδνληαη ηα θξηηήξηα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο,
Ν-1 θξηηήξην8, ην ζχζηεκα ζεσξείηαη φηη δελ ιεηηνπξγεί κε αζθάιεηα. Με
αζθαιήο ιεηηνπξγία πθίζηαηαη επίζεο φηαλ παξαβηάδνληαη ηα νλνκαζηηθά
επίπεδα ηεο ηάζεο ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο, ηεο έληαζεο ηνπ ξεχκαηνο ή ηεο
ζπρλφηεηαο.
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα
ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ. ηα πιαίζηα φκσο ηεο ιεηηνπξγίαο εληφο
ελφο Γηαζπλδεδεκέλνπ πζηήκαηνο, φπσο απηφ ηνπ ENTSO-E, ε ιεηηνπξγηθή
αιιειεπίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ ππνρξεψλεη ηνπο Γηαρεηξηζηέο επξχηεξσλ
πεξηνρψλ λα ζπλεξγάδνληαη, ψζηε λα βειηηψλνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ φινπ
Γηαζπλδεδεκέλνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλνπο
θαλφλεο (Policies) πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Operation Handbook (OH) θαη έρνπλ
ζεζκνζεηεζεί γηα απηφλ ηνλ ιφγν απφ ηνλ ENTSO-E. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ
Γηαρεηξηζηψλ ησλ πζηεκάησλ θαη ε επηβνιή ηεο ζπκκφξθσζήο ησλ κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ Operation Handbook (OH) απμάλεη ηελ αζθάιεηα ηνπ
Γηαζπλδεδεκέλνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, πξνιακβάλεη δηαηαξαρέο θαη
παξέρεη αξσγή ζηελ πεξίπησζε αλσκαιηψλ. Οη θαλφλεο ηνπ ENTSO-E
αθνξνχλ ηα αθφινπζα:
α) Ν-1 θξηηήξην, πνπ εθαξκφδεηαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζηε
ιεηηνπξγία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
β) Σήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ εθεδξεηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο
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Δμεηάδεη ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πεξίπησζε απψιεηαο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ.
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γ) Ρχζκηζε ηάζεο θαη δηαρείξηζε αέξγνπ ηζρχνο
δ) Γηεθπεξαίσζε ζθαικάησλ δηθηχνπ
ε) Δπζηάζεηα
ζη) Πξνγξακκαηηζκφο ζπληεξήζεσλ
δ) Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ Γηαρεηξηζηψλ πζηήκαηνο κε
ζηφρν ηελ αζθάιεηα.
ε) Καηάιιειν ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ησλ Λεηηνπξγψλ ηνπ πζηήκαηνο
(dispatchers) ηνπ θάζε Γηαρεηξηζηή
ε ζρέζε κε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ Γηαρεηξηζηψλ, έρνπλ
ζεζκνζεηεζεί θαλφλεο γηα ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα
αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ησλ Κέληξσλ Καηαλνκήο Φνξηίνπ ζην δηαζπλδεδεκέλν
ζχζηεκα ηνπ ENTSO-E. Σα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ εμαζθαιίδνπλ φηη
ηα Κέληξα Καηαλνκήο ιακβάλνπλ ζπλερψο πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
γηα ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ γεηηνληθψλ ζπζηεκάησλ (δελ είλαη αθφκε ζε
εθαξκνγή κε φινπο ηνπο γεηηνληθνχο δηαρεηξηζηέο ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο).
Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ ηελ παξαγσγή, ηα θνξηία ησλ δηαθνπηψλ, ηελ
θαηάζηαζε ησλ δηαθνπηψλ (αλνηθηφο / θιεηζηφο), ηελ θαηάζηαζε ησλ
κεηαζρεκαηηζηψλ θαη ησλ ζπζθεπψλ αληηζηάζκηζεο.
ηα πιαίζηα ηεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε (matching)
κεηαμχ ησλ φκνξσλ δηαρεηξηζηψλ ησλ πξνγξακκάησλ αληαιιαγψλ δηα ησλ
δηαζπλδέζεσλ. Ζ επηβεβαίσζε ησλ πξνγξακκάησλ αληαιιαγψλ ηεο Ζκέξαο
Καηαλνκήο γίλεηαη ζε νξηζκέλα ρξνληθά πιαίζηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
πξνεγνχκελεο εκέξαο ηεο Ζκέξαο Καηαλνκήο θαη απαηηείηαη ε άκεζε
επηβεβαίσζή ηνπο ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπο. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε
απαηηείηαη θαη ε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ πληνληζηηθνχ Κέληξνπ (Coordination
Center) ηνπ ENTSO-E, πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ πεξηνρή πνπ επξίζθεηαη ν
Γηαρεηξηζηήο.
ηα πιαίζηα ηεο άκεζεο ελεκέξσζεο κεηαμχ ησλ δηαρεηξηζηψλ γηα ηπρφλ
πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο επξχηεξεο
πεξηνρήο, πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ακεζνθιεηηθψλ επζεηψλ ηειεθσληθψλ
γξακκψλ κεηαμχ ησλ Κέληξσλ Καηαλνκήο Φνξηίνπ.
ε ζρέζε κε ηηο ηειεπηθνηλσληαθέο ζπζθεπέο, ε κεηάδνζε ζεκαληηθψλ
πιεξνθνξηψλ ζηα θέληξα θαηαλνκήο θαη κεηαμχ απηψλ εμαζθαιίδεηαη κέζσ
ηθαλνχ αξηζκνχ δηαχισλ κεηάδνζεο κε δπλαηφηεηεο εθεδξείαο. Οη δίαπινη απηνί
δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ γηα ηελ κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε
γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζχζηεκα αιιά θαη γηα ηελ ηειεκεηάδνζε
εληνιψλ.
ηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο ησλ δηθηχσλ επξχηεξσλ πεξηνρψλ γηα ηελ πξφιεςε
απξφνπησλ ζπκβάλησλ, νη Γηαρεηξηζηέο ηνπο αληαιιάζνπλ ηηο ηνπνινγίεο ησλ
δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη πξνβαίλνπλ ζε κειέηεο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ
πεξηνρψλ απηψλ. Οη κειέηεο γίλνληαη ζπλήζσο ηελ πξνεγνχκελε ηεο Ζκέξαο
Καηαλνκήο, Day Ahead Contingency Analysis – DACF, θαη ζε πεξίπησζε πνπ
δηαπηζησζεί αλαζθαιήο ιεηηνπξγία, νη εκπιεθφκελνη Γηαρεηξηζηέο πξνβαίλνπλ
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ζηελ ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ (π.ρ. αιιαγέο ζηα πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ
ελέξγεηαο, αλαζηνιή ζπληεξήζεσλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο…).
Οη Γηαρεηξηζηέο ησλ πζηεκάησλ επξχηεξσλ πεξηνρψλ ζπλεξγάδνληαη γηα ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ησλ ζπληεξήζεσλ ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο ησλ πεξηνρψλ
ηνπο, έηζη ψζηε νη ζπληεξήζεηο απηέο λα γίλνπλ κε ηξφπν πνπ λα κελ
επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηηο αληαιιαγέο ελέξγεηαο κεηαμχ
ησλ Γηαρεηξηζηψλ ησλ πεξηνρψλ. Ζ θαηάξηηζε ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο
ζπληεξήζεσλ γίλεηαη ζε εηήζηα βάζε.
Γηα ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηαρεηξηζηψλ, έλαο θαηάινγνο
εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνζψπσλ, πνπ ζα κπνξνχλ λα εηδνπνηεζνχλ νπνηαδήπνηε
ζηηγκή θαη ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηειεθσληθνχο αξηζκνχο, αξηζκνχο fax θαη
δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email) αληαιιάζζεηαη κεηαμχ ησλ
Γηαρεηξηζηψλ. Ο θαηάινγνο απηφο πξέπεη λα θξαηείηαη ελήκεξνο θαη λα
απνζηέιιεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ Γηαρεηξηζηψλ απαηηείηαη ε ζχληαμε
θνηλά απνδεθηψλ πκθψλσλ, ζηα νπνία πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα πεδία θαη
ν ηξφπνο ζπλεξγαζίαο ηνπο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο.

6.3 Πεπικοπή Φοπηίος
Ζ Πεξηθνπή Φνξηίνπ είλαη δπλαηφλ λα θαηαζηεί αλαγθαία φηαλ ππάξρεη
αδπλακία εμππεξέηεζήο ηνπ ή άιια πξνβιήκαηα (ηάζε – ζπρλφηεηα –
ππεξθνξηίζεηο ηνπ πζηήκαηνο) ηελ επηβάιινπλ..
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιεια πξνγξάκκαηα
κειέηεο-επνπηείαο ξνψλ θνξηίνπ θαη εθηίκεζεο επζηάζεηαο ηάζεο (VSA),
πξνζεγγίδεη κε ζεκαληηθφ πνζνζηφ βεβαηφηεηαο ηα φξηα επζηάζεηαο νινθιήξνπ
ή κέξνπο ηνπ πζηήκαηνο θαη ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα.
6.3.1 Κπιηήπια και διαδικαζία εθαπμογήρ Πεπικοπών Φοπηίος


Καζεκεξηλψο ζηα πιαίζηα ηεο θαηάξηηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο ν
Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δηακνξθψλεη ην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ησλ
κνλάδσλ παξαγσγήο γηα ηελ επφκελε εκέξα.

Σν πξφγξακκα απηφ ειέγρεηαη σξηαία φζνλ αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ψζηε νη παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο λα είλαη εληφο ησλ
επηηξεπηψλ νξίσλ ηνπ πζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί έιεγρνο ησλ
πεξηζσξίσλ αζθαιείαο ζε πεξίπησζε πνπ ζηνηρεία παξαγσγήο ή κεηαθνξάο
ηεζνχλ εθηφο ιεηηνπξγίαο.
Δάλ δηαθαίλεηαη φηη ε δηαζέζηκε παξαγσγή θαη νη πξνγξακκαηηζκέλεο
εηζαγσγέο δελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ην ζπλνιηθφ πξνβιεπφκελν θνξηίν
ηνπ πζηήκαηνο ή φηη δελ ππάξρνπλ επαξθή πεξηζψξηα αζθαιείαο, ηφηε
γίλνληαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ κε θάζε κέζν αχμεζε ηεο
δηαζεζηκφηεηαο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη ησλ εηζαγσγψλ.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ νη παξαπάλσ δπλαηφηεηεο ηφηε
πξνγξακκαηίδνληαη πεξηθνπέο θνξηίσλ, γηα ηηο ψξεο ηεο επφκελεο εκέξαο πνπ
θξίλεηαη απαξαίηεην.
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Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο δπλαηφηεηαο θάιπςεο ηνπ ζπλνιηθνχ θνξηίνπ θαζψο
θαη ησλ πεξηζσξίσλ αζθαιείαο επαλαιακβάλεηαη (κέρξη ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο) ζε πεξίπησζε πνπ παξνπζηάδεηαη κεηαβνιή ζηελ θαηάζηαζε
ηνπ πζηήκαηνο. Οη έιεγρνη απηνί είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκνη γηα ηηο αηρκέο ηνπ
θνξηίνπ, ηδηαίηεξα δε γηα ηελ κεζεκεξηαλή αηρκή θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν.
Οη πεξηθνπέο πνπ θαζνξίδνληαη θαηά ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία, έρνπλ ζηφρν ηελ
πξφθιεζε
ηεο
ειάρηζηεο
δπλαηήο
φριεζεο
ζηνπο
θαηαλαισηέο,
πξνζδηνξίδνληαη σο πξνο ην κέγεζνο θαη ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηελ νπνία
αθνξνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά νη αξκφδηνη θνξείο γηα ηελ
πινπνίεζή ηνπο.
6.3.2 Δίδη και ιεπάπσηζη Πεπικοπήρ Φοπηίος
Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο πινπνίεζεο ηεο Πεξηθνπήο Φνξηίνπ, απνηειεί ε ηαρεία θαη
αζθαιήο επηθνηλσλία – ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο,
ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ, ηνπο θαηφρνπο άδεηαο πξνκήζεηαο θαη ηνπο
Πειάηεο πνπ ζπλδένληαη ζην χζηεκα, θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ
δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ηεο Πεξηθνπήο θνξηίνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζνχλ ηα αλσηέξσ, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο
ζπλάπηεη ζρεηηθφ Μλεκφλην κε ην Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ, ην νπνίν
επηθαηξνπνηείηαη εηεζίσο, θαη ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη:


Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θνξηίσλ αλά πεξηνρή ηνπ πζηήκαηνο



Ζ πξνηεξαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ πεξηθνπψλ θνξηίνπ



Ο ηξφπνο πεξηθνπήο (ρεηξνθίλεηνο ή απηφκαηνο)



Σα ζεκεία επηθνηλσλίαο κε ηα αξκφδηα Κέληξα Διέγρνπ Γηθηχσλ
Γηαλνκήο (ΚΔΓΓ)

Οη Πεξηθνπέο Φνξηίνπ πνπ θαζνξίδνληαη θαηά ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία
πξνζδηνξίδνληαη σο πξνο ην κέγεζνο θαη ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηελ νπνία
αθνξνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά νη αξκφδηνη θνξείο γηα ηελ
πινπνίεζή ηνπο.
Με ζηφρν ηελ πξφθιεζε ηεο ειάρηζηεο δπλαηήο φριεζεο ζηνπο θαηαλαισηέο, ν
πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ηεξάξρεζε ησλ Πεξηθνπψλ Φνξηίνπ γίλεηαη θαηά ηελ
αθφινπζε ηεξάξρεζε:
1. Πεπικοπή ηυν θοπηίυν ηυν λιγνιηυπςσείυν (εηδηθφηεξα ησλ
νξπρείσλ ηνπ ΑΖ Μεγαιφπνιεο πνπ επηβαξχλνπλ ην Νφηην χζηεκα
φπνπ θαη ηα πξνβιήκαηα είλαη κεγαιχηεξα).
2. Πεπικοπή απδεςηικών θοπηίυν. Γηα ηηο εκέξεο πνπ πξνβιέπεηαη
δπζθνιία ζηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ θνξηίνπ ηνπ πζηήκαηνο ή
πεξηνξηζκέλε αζθάιεηα ζηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ Ννηίνπ πζηήκαηνο ν
Γηαρεηξηζηήο δεηά απφ ηηο Πεξηθέξεηεο Πεινπνλλήζνπ, Ζπείξνπ,
Κεληξηθήο Διιάδαο θαη Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ηελ πεξηθνπή ησλ ακηγψο
αξδεπηηθψλ θνξηίσλ.
Ζ αλάιπζε ηνπ κεγέζνπο ησλ θνξηίσλ, ηνπ εθηηκψκελνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο πνπ απαηηείηαη ψζηε λα πεξηθνπνχλ, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ
πεξηθνπήο αλά πεξηθέξεηα, παξνπζηάδεηαη ζην εθάζηνηε επηθαηξνπνηεκέ-
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λν «Μλεκφλην Γηαδηθαζίαο Ρχζκηζεο ηεο Εήηεζεο» πνπ επηζπλάπηεηαη
ζαλ Παξάξηεκα….
3. Πεπικοπή θοπηίυν Γιανομήρ. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ πεξηθφπηεη
θνξηίν ηεξαξρηθά, απφ ηελ θαηεγνξία Α πξνο ηελ θαηεγνξία Δ (φπσο
απηέο νη θαηεγνξίεο αλαθέξνληαη ζην «Μλεκφλην Γηαδηθαζίαο Ρχζκηζεο
ηεο Εήηεζεο») ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ έρεη ζπληάμεη ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο εληνιέο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο αλαθνξηθά κε ην
ζπλνιηθφ κέγεζνο ησλ πεξηθνπψλ θαη ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ
απηέο αθνξνχλ. Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ζηελ πεξίπησζε
απηή ην κέγεζνο ησλ αξδεπηηθψλ θνξηίσλ πνπ ήδε έρνπλ πεξηθνπεί,
βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 2 αλσηέξσ. Μεηά ηελ πεξηθνπή ησλ θνξηίσλ ε Ο
Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ
πζηήκαηνο γηα ην χςνο θαη ηηο πεξηνρέο απνθνπήο ησλ θνξηίσλ.
Σν ζρεηηθφ Μλεκφλην κεηαμχ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο θαη Γηαρεηξηζηή ηνπ
Γηθηχνπ πνπ αθνξά ηε Γηαδηθαζία Ρχζκηζεο ηεο Εήηεζεο επηζπλάπηεηαη ζην
Error! Reference source not found..
ε πεξίπησζε πνπ θαζίζηαηαη αλαγθαία ε Πεξηθνπή Φνξηίνπ ιφγσ αδπλακίαο
θάιπςεο ηνπ ή ζε πεξίπησζε βιάβεο ή άιισλ ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ
επεξεάδνπλ ηε ζπρλφηεηα ηνπ πζηήκαηνο, ηηο ηηκέο ηεο ηάζεο ή δεκηνπξγνχλ
ππεξθνξηίζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα ζεξκηθά φξηα θνξηίζεσο νπνηνπδήπνηε
ηκήκαηνο ηνπ πζηήκαηνο, ε πεξηθνπή θνξηίνπ γίλεηαη σο εμήο:
1) Υεηξνθίλεηε Πεξηθνπή Φνξηίνπ:
 Με ελέξγεηεο απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο θαη ηδίσο εληνιέο πξνο
ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ,
 Με εληνιή ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο πξνο ηνπο θαηφρνπο άδεηαο
πξνκήζεηαο, ηνπο Πειάηεο πνπ ζπλδένληαη κε ην χζηεκα θαη ηνλ
Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ,
2) Ζκηαπηφκαηε Πεξηθνπή Φνξηίνπ, ψζηε λα πξνζηαηεπζνχλ ζπγθεθξηκέλεο
πεξηνρέο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ θαηάξξεπζε είηε δηαζπλδεηηθέο γξακκέο απφ
ππεξθφξηηζε θαη απφδεπμε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ηα πεξηθεξεηαθά
θέληξα ειέγρνπ ηνπ Γηαρεηξηζηή εθηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο
βαζηζκέλεο ζε πξνζρεδηαζκέλεο θαη θαιά ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο εηδηθψλ ζρεκάησλ
πξνζηαζίαο (PLCs). Μεηά ηε εθηέιεζε ησλ σο άλσ ελεξγεηψλ ιακβάλεη
ρψξα ε Απφξξηςε Φνξηίνπ θαηά ηξφπν απηφκαην.
ε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο θαη ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηειερεηξηζκνχ ζε
νκαδνπνηεκέλα θνξηία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87,
παξάγξαθνο 2Δ ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο,δίδεηαη ε
δπλαηφηεηα ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο λα εληέιεη ηνπο επηηεξεηέο
ππνζηαζκψλ κεηαθνξάο λα απνκνλψλνπλ Μ/ 150/20 kV, αλεμαξηήησο
ηεο ηεξάξρεζεο ησλ θνξηίσλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηνπο ζρεηηθνχο
πίλαθεο πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ.
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Δπίζεο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηεη κεηά απφ αηθλίδην
θαη απξφβιεπην πεξηζηαηηθφ ζην χζηεκα θαη γηα ην νπνίν εθηηκάηαη απφ
ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο φηη νδεγεί ζε ηαρεία απνζηαζεξνπνίεζε
ηνπ πζηήκαηνο θαη επνκέλσο δελ πθίζηαληαη ρξνληθά πεξηζψξηα
εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ πεξηθνπψλ, ε ηαπηφρξνλε απνκφλσζε πνιιαπιψλ
γξακκψλ ΜΣ απνηειεί ηε κνλαδηθή δπλαηφηεηα γξήγνξεο θαη
απνηειεζκαηηθήο επέκβαζεο γηα ηελ ηαρεία απφξξηςε ζεκαληηθνχ θνξηίνπ
θαη ηελ πξφιεςε δπζκελέζηεξσλ εμειίμεσλ.
3) Απηφκαηε Πεξηθνπή Φνξηίνπ ιφγσ ζπλζεθψλ ππνζπρλφηεηαο ή ρακειήο
ηάζεο. Ζ ελ ιφγσ πεξίπησζε πξνβιέπεηαη θαη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ
Δγρεηξηδίνπ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔNTSO-E (Policies of Operational Handbook).
ηελ πεξίπησζε απηή ηα θνξηία πνπ πξφθεηηαη λα ππνζηνχλ πεξηθνπή είλαη
πξνθαζνξηζκέλα θαη επηηεξνχληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο ειεθηξνλφκνπο
ππνζπρλφηεηαο, νη νπνίνη ελεξγνπνηνχληαη θαη απνθφπηνπλ ην θνξηίν πνπ
επηηεξνχζαλ φηαλ ε ζπρλφηεηα ηνπ πζηήκαηνο βξεζεί θάησ απφ νξηζκέλα
φξηα.
ην πιαίζην ηεο Πεξηθνπήο Φνξηίνπ, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο θαη θαηά
πεξίπησζε ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ θξνληίδνπλ ψζηε θαηά ην δπλαηφλ λα
κελ γίλνληαη δηαθξίζεηο κεηαμχ ρξεζηψλ. Γηα ηελ Πεξηθνπή Φνξηίνπ
ιακβάλνληαη ππφςε πεξηπηψζεηο Πειαηψλ ζηνπο νπνίνπο δίλεηαη
πξνηεξαηφηεηα ηξνθνδφηεζεο θαη Πειαηψλ νη νπνίνη δελ ππφθεηληαη ζε
Πεξηθνπή Φνξηίνπ.
Οη αξρέο θαη ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη νη Πειάηεο πνπ δελ
ππφθεηληαη ζε Πεξηθνπή Φνξηίνπ θαζψο θαη ε πξνηεξαηφηεηα εθαξκνγήο
Πεξηθνπψλ Φνξηίνπ θαηά θαηεγνξία Πειαηψλ, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
Αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηεο ΡΑΔ. Ο Γηαρεηξηζηήο
ηνπ πζηήκαηνο θαη θαηά πεξίπησζε ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ είλαη αξκφδηνη
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο απηήο θαη ηελ θαηάξηηζε αλαιπηηθνχ
θαηαιφγνπ Πειαηψλ ή θαηεγνξηψλ Πειαηψλ γηα ηελ Πεξηθνπή Φνξηίνπ. Ο
θαηάινγνο απηφο είλαη ελζσκαησκέλνο ζην ζρεηηθφ «Μλεκφλην», κεηαμχ
Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο θαη Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ πνπ αθνξά ηε
Γηαδηθαζία Ρχζκηζεο ηεο Εήηεζεο.
6.3.3 Τποσπεώζειρ Υπηζηών ζσεηικά με ηην Πεπικοπή Φοπηίος
ε πεξίπησζε εμαηξεηηθά θξηζίκσλ θαηαζηάζεσλ πνπ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε
επζηάζεηα ηνπ πζηήκαηνο θαη απαηηείηαη άκεζε Πεξηθνπή Φνξηίνπ γηα ηελ
επίηεπμή ηεο, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο πξνβαίλεη ζε άκεζε Πεξηθνπή
Φνξηίνπ, πνπ θξίλεη αλαγθαίν, ρσξίο λα ελεκεξψζεη πξνεγνπκέλσο ηνπο
ρξήζηεο,
ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ελεκεξψλεη ηνπο
ρξήζηεο θαηά ην δπλαηφλ ελσξίηεξα γηα επηθείκελε Πεξηθνπή Φνξηίνπ, θαζψο
θαη γηα ηελ αλακελφκελε ρξνληθή δηάξθεηά ηεο.
απνδέθηεο εληνιψλ Πεξηθνπήο Φνξηίνπ ππνρξενχληαη λα ηηο εθηεινχλ θαηά ηνλ
ρξφλν θαη ην κέγεζνο πνπ νξίδεηαη ζε απηέο, νη δε πεξηθνπέο λα αθνξνχλ ηελ
πεξηνρή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ «Εντολή Περικοπής Φορτίοσ».
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6.3.4 Αποκαηάζηαζη μεηά από Πεπικοπή Φοπηίος
Ζ ηξνθνδφηεζε ησλ θαηφρσλ άδεηαο πξνκήζεηαο, ησλ Πειαηψλ πνπ είλαη
ζπλδεδεκέλνη ζην χζηεκα θαη ησλ Πειαηψλ πνπ ζπλδένληαη ζην Γίθηπν απφ
ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ απνθαζίζηαηαη θαηφπηλ εληνιψλ ηνπ Γηαρεηξηζηή θαη
θαηά πεξίπησζε ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ.
Σν Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ Δλέξγεηαο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο, κε βάζε
ηελ δηακνξθσζείζα θαηάζηαζε ηνπ πζηήκαηνο, πξνζδηνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο
θαη ηα βήκαηα απνθαηάζηαζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαηήξεζε ηνπ
ηζνδπγίνπ ηζρχνο θαη ηε δηαηήξεζε επηηξεπηψλ επηπέδσλ ηάζεσλ (Άξζξν 213
ηνπ ΚΓ).
Καηά ηε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο, ν Γηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δεηήζεη, εθηφο
απφ ην χςνο ηνπ θνξηίνπ πνπ ζα απνθαηαζηαζεί, θαη ηελ πεξηνρή ηνπ
ζπζηήκαηνο πνπ ζα ηξνθνδνηεζεί.
Δάλ ε πεξηθνπή θνξηίνπ νθεηιφηαλ ζε ρξήζε απηνκαηηζκνχ πνπ
ελεξγνπνηήζεθε, θαηφπηλ εληνιήο, ηφηε ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο, γηα λα
εθθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο δεηά απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ λα
άξεη ηηο δεζκεχζεηο ηνπ απηνκαηηζκνχ θαη λα μεθηλήζεη ε απνθαηάζηαζε.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απνθαηάζηαζεο ησλ θνξηίσλ, ν
Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δειψλεη ζην Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ ηελ
πεξάησζε ησλ εληνιψλ απνθαηάζηαζεο θαη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ
αλαθέξεη ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξνθνδνζίαο ησλ θνξηίσλ πνπ
είραλ απνθνπεί.
Οη εληνιέο εθπνξεχνληαη απφ ηα Κέληξα Διέγρνπ Δλέξγεηαο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ
πζηήκαηνο κε βάζε ηα ππάξρνληα ζρέδηα απνθαηάζηαζεο ηεο νκαιήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δεηά απφ ηνπο
πξνκεζεπηέο λα ηξνθνδνηήζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα θνξηία πνπ πξνζδηνξίδνληαη
απφ πνζφηεηα θαη ζέζε. Οη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπλ
ηελ πινπνίεζε ηεο «Εντολής Περικοπής Φορτίοσ» » ή ηελ αδπλακία εθηέιεζεο
ηεο εγθαίξσο.
6.3.5 Ππόζθεηερ ςποσπεώζειρ ηος Γιασειπιζηή ηος Γικηύος Γιανομήρ
απένανηι ζηον Γιασειπιζηή για Δνηολέρ Πεπικοπήρ Φοπηίος
Οη εληνιέο ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο γηα Πεξηθνπή Φνξηίνπ εθδίδνληαη πξνο
ην Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ είηε κεηά ηελ έθδνζε ζπλαγεξκνχ είηε ρσξίο απηήλ. Ο
Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηηο Δληνιέο ηνπ Γηαρεηξηζηή
πζηήκαηνο θαη λα πξνβαίλεη ζε θάζε απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα ηελ εθαξκνγή
ηεο Πεξηθνπήο Φνξηίνπ, σο εμήο:
 Αλ έρεη ελεξγνπνηεζεί ζπλαγεξκφο πνπ αθνξά ζε Πεξηθνπή Φνξηίνπ, ν
Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ ζα εθηειέζεη Κπθιηθέο Πεξηθνπέο Φνξηίνπ εθηφο αλ
θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ Δληνιή Πεξηθνπήο Φνξηίνπ.
 Αλ έρεη ελεξγνπνηεζεί ζπλαγεξκφο πνπ αθνξά ζε Πεξηθνπή Φνξηίνπ ν
Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ ππνρξενχηαη λα είλαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ
Πεξηθνπή Φνξηίνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ
αληίζηνηρε εληνιή, θαη λα ελεκεξψλεη ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο
ζρεηηθά κε ηελ εηνηκφηεηά ηνπ απηή.
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 Αλ έρεη ελεξγνπνηεζεί ζπλαγεξκφο πνπ αθνξά ζε Πεξηθνπή Φνξηίνπ θαη
θαηά ηε δηάξθεηα ζπλαγεξκνχ ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο εθδίδεη εληνιή
Πεξηθνπήο Φνξηίνπ γηα πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ εθείλν πνπ θαζνξίδεηαη
ζην ζπλαγεξκφ, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα γηα λα είλαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ Πεξηθνπή Φνξηίνπ πνπ
απαηηείηαη θαη ελεκεξψλεη ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο κε ιεπηνκέξεηεο.
 ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί ζπλαγεξκφο πνπ αθνξά ζε
Πεξηθνπή Φνξηίνπ, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ πξνβαίλεη άκεζα ζε θάζε
αλαγθαία ελέξγεηα ψζηε λα εθηειέζεη ηηο εληνιέο Πεξηθνπήο Φνξηίνπ ηνπ
Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο θαηά ην δπλαηφλ άκεζα θαη ζε ζπκθσλία κε
απηέο.
 Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο απνθφπηεη θνξηία κε απνκφλσζε Μ/
ηζρχνο 150 KV/MT κε δηαβίβαζε ζρεηηθήο εληνιήο ζηνπο επηηεξεηέο ησλ
ΚΤΣ 400 KV ή/θαη Τ/ Μεηαθνξάο, εθφζνλ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ
αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο. Ζ απνθνπή θνξηίσλ γίλεηαη ζχκθσλα
κε ηελ θαηάζηαζε πξνηεξαηφηεηαο αλά πεξηνρή γηα ηελ απνθνπή Μ/
ηζρχνο, ηελ νπνία εθδίδεη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ θξνληίδνληαο ψζηε
θαηά ην δπλαηφλ λα κελ απνθφπηνληαη γξακκέο πνπ ηξνθνδνηνχλ
εγθαηαζηάζεηο Πειαηψλ νη νπνίνη δελ ππφθεηληαη ζε Πεξηθνπή, θαη ηελ
ππνβάιιεη ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο. Ζ θαηά ηα αλσηέξσ εληνιή ηνπ
Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο ζπληζηά εληνιή πξνο ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ
Γηθηχνπ γηα λα πξνβεί ν ηειεπηαίνο ην ηαρχηεξν δπλαηφ ζηελ αλαθαηαλνκή
ησλ πεξηθνπψλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηθηχνπ, κε ηξφπν ψζηε λα
ππάξρεη ε κηθξφηεξε δπλαηή φριεζε ρσξίο λα κεηψλεηαη ην ζπλνιηθφ
απνθνπέλ θνξηίν θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπλελλνεζεί κε ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ
πζηήκαηνο γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ θνξηίνπ.
6.3.6 Κςκλική Πεπικοπή Φοπηίος
Ζ θπθιηθή Πεξηθνπή Φνξηίνπ εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πεξηθνπή
θνξηίνπ πξέπεη λα έρεη ζεκαληηθή ρξνληθή δηάξθεηα, ιφγσ αλαγθψλ πζηήκαηνο
ή / θαη Γηθηχνπ.
Ζ θπθιηθή
πεξηθνπή θνξηίνπ γίλεηαη κε ρεηξνθίλεην ηξφπν (θαη ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αθνξά ην Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ), θαη αλ ππάξρεη
δπλαηφηεηα πξνεγείηαη θαη ζρεηηθή δεκνζηνπνίεζε ηνπ θπθιηθνχ πξνγξάκκαηνο
πεξηθνπψλ.
Όηαλ ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο πξνβιέπεη ηελ αλάγθε παξαηεηακέλεο
Πεξηθνπήο Φνξηίνπ, κεξηκλά ψζηε λα ελαιιάζζνληαη θπθιηθά νη Πεξηθνπέο
Φνξηίνπ πνπ εθαξκφδεη ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο πξνκήζεηαο, ηνπο Πειάηεο πνπ
είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην χζηεκα θαη ηα ζεκεία ζχλδεζεο ηνπ πζηήκαηνο κε ην
Γίθηπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαηά ην δπλαηφλ ίζε κεηαρείξηζε ησλ Πειαηψλ
ηεο πεξηνρήο.
Δάλ ζε νξηζκέλε πεξηνρή είλαη απαξαίηεηε ε Πεξηθνπή Φνξηίνπ ν Γηαρεηξηζηήο
ηνπ πζηήκαηνο εθδίδεη εληνιή αλεμάξηεηα απφ ηνλ Δθπξφζσπν Φνξηίνπ ζηνλ
νπνίν αλήθνπλ νη Πειάηεο ηεο πεξηνρήο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δψζεη εληνιή γηα θπθιηθή
ελαιιαγή πεξηθνπψλ, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ κεξηκλά ψζηε:
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 Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ πεξηθνπήο θνξηίνπ λα παξακέλεη ζηαζεξφ, ζχκθσλα
κε ηελ εληνιή ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο, θαη
 Οη κεηαβνιέο θνξηίνπ ηνπ πζηήκαηνο ηηο νπνίεο πξνθαιεί ε ελαιιαγή
Πεξηθνπήο Φνξηίνπ λα είλαη νη ειάρηζηεο δπλαηέο.
Τπάξρνπλ δχν ηχπνη εληνιψλ πεξηθνπήο θνξηίνπ. Ο έλαο ηχπνο εθδίδεηαη απφ
ηνπο ελ ππεξεζία Λεηηνπξγνχο ηνπ πζηήκαηνο κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο
SCADA. Ο δεχηεξνο ηχπνο πεξηθνπήο θνξηίνπ γίλεηαη απηφκαηα (κεηά απφ ηελ
ηθαλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο) ρξεζηκνπνηψληαο ηα εηδηθά
ζρήκαηα πξνζηαζίαο (PLC’s), εθφζνλ έρνπλ ιάβεη ρψξα πξνθαζνξηζκέλεο
ελέξγεηεο ζην/ζηα ζηνηρείν/ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο
επηθείκελεο πεξηθνπήο ηνπ θνξηίνπ.
Σν ζρεηηθφ «Μλεκφλην», κεηαμχ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο θαη Γηαρεηξηζηή ηνπ
Γηθηχνπ πνπ αθνξά ηε Γηαδηθαζία Ρχζκηζεο ηεο Εήηεζεο θαη επηζπλάπηεηαη ζην
Error! Reference source not found..
6.3.7 Τποσπέυζη Δνημέπυζηρ ηος Γιασειπιζηή ηος ςζηήμαηορ για
Δνέπγειερ Πεπικοπήρ Φοπηίος
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ, νη θάηνρνη άδεηαο πξνκήζεηαο θαη νη Πειάηεο πνπ
ζπλδένληαη ζην χζηεκα ελεκεξψλνπλ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο ζρεηηθά
κε ηε ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο εληνιή Πεξηθνπήο Φνξηίνπ (είηε απηφκαηε είηε
ρεηξνθίλεηε) εληφο πέληε (5) ιεπηψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ
ελεξγεηψλ ηνπο αλαθέξνληαο ηελ εθηηκψκελε πνζφηεηα θνξηίνπ πνπ
πεξηθφπηεηαη.
6.3.8 Αςηόμαηη Πεπικοπή Φοπηίος
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δχλαηαη λα νξίδεη αλά εκείν χλδεζεο ηνπ
Γηθηχνπ ζην χζηεκα ηα φξηα ζπρλφηεηαο ή/θαη ηάζεο ζηα νπνία επέξρεηαη
απηφκαηε Πεξηθνπή Φνξηίνπ, ην πνζνζηφ ηεο απηφκαηεο Πεξηθνπήο Φνξηίνπ,
θαζψο θαη ηα φξηα ζπρλφηεηαο ή/θαη ηάζεο ζηα νπνία γίλεηαη επαλαηξνθνδφηεζε ησλ θνξηίσλ, ηα νπνία θαη γλσζηνπνηεί ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ
Γηθηχνπ. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ηα αλαγθαία
κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ νξίσλ θαη πνζνζηψλ θαηά ηελ απηφκαηε
Πεξηθνπή θαη επαλαηξνθνδφηεζε Φνξηίνπ ζην Γίθηπν Γηαλνκήο.
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο αθνχ ιάβεη ηε γλψκε Πειάηε πνπ ζπλδέεηαη
ζην χζηεκα, δχλαηαη λα νξίδεη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε ηα φξηα
ζπρλφηεηαο ή/θαη ηάζεο ζηα νπνία επέξρεηαη απηφκαηε Πεξηθνπή Φνξηίνπ, ην
πνζνζηφ ηεο ζρεηηθήο απηφκαηεο Πεξηθνπήο Φνξηίνπ, θαζψο θαη ηα φξηα
ζπρλφηεηαο ή/θαη ηάζεο ζηα νπνία γίλεηαη επαλαηξνθνδφηεζε ηνπ θνξηίνπ, ηα
νπνία θαη ηνπ γλσζηνπνηεί.
Ο Πειάηεο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
παξαπάλσ νξίσλ θαη πνζνζηψλ θαηά ηελ απηφκαηε Πεξηθνπή θαη
επαλαηξνθνδφηεζε Φνξηίνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ.
ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο δχλαηαη λα δψζεη
εληνιή ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ ή ζηνλ Πειάηε λα απνηξέςεη ηελ απηφκαηε
επαλαηξνθνδφηεζε ηνπ θνξηίνπ, κε θάζε ελέξγεηα, ρεηξνθίλεηε ή απηφκαηε.
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Δπαλαηξνθνδφηεζε ηνπ θνξηίνπ ηνπ Γηθηχνπ ή ηνπ Πειάηε γίλεηαη ζηελ
πεξίπησζε απηή κε λέα εληνιή ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο.
6.3.9 Γοκιμή Αποκαηάζηαζηρ ηος ςζηήμαηορ
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Υξήζηεο ηνπ
πζηήκαηνο, δηεμάγεη δνθηκή απνθαηάζηαζεο ηνπ πζηήκαηνο ηνπιάρηζηνλ κηα
θνξά εηεζίσο, κεηά απφ ελεξγνπνίεζε κπιε ζπλαγεξκνχ. Ο ρξφλνο ηεο
δνθηκήο πξνζδηνξίδεηαη ζε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο
θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπ πζηήκαηνο. Οη Υξήζηεο ππνρξενχληαη λα ζπλεξγάδνληαη
κε ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο θαηά ηε δνθηκή, ζχκθσλα κε ηηο θνηλά
απνδεθηέο πξνδηαγξαθέο ζηνλ ηνκέα απηφ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7
ΗΜΔΙΑ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΣΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
Γιαδικαζίερ Καηάπηιζηρ, Ππογπάμμαηορ Καηανομήρ
Δπηρεηξεζηαθή Γηεχζπλζε Λεηηνπξγίαο θαη Διέγρνπ πζηήκαηνο
Κιάδνο Διέγρνπ Δλέξγεηαο
Αζθιεπηνχ 22
14568 Κξπνλέξη Αηηηθήο
Σει: +30 210 6294224, -4223, -4225, -4138,
ΦΑΞ: +30 210 6220730
e-mail: dispatching@admie.gr
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I

ΠΡΟΣΤΠΑ

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΗΜΑΝΣΙΚΩΝ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ
I.1 Ανυμαλίερ δικηύος 400kV και 150kV με άμεζερ επιπηώζειρ ζε παπαγυγή ή θοπηίο
ΗΜΔΡ/ΝΙΑ
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ΥΡΟΝΙΚΗ
ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ
ΤΠΟΣΑΘΜΟΙ
ΑΙΣΙΑ ΣΟΤ
ΜΔΟ ΥΡΟΝΟ
ΑΠΩΛΔΘΔΙΑ
ΜΔΗ
ΣΙΓΜΗ
ΣΟΙΥΔΙΟ
ΠΟΤ
ΤΜΒΑΝΣΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΙΥΤ
ΑΠΩΛΔΘΔΙΑ
ΔΝΑΡΞΗ
ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ
ΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΤΜΒΑΝΣΟ ΜΔ ΣΟ ΤΜΒΑΝ
ΜΔ ΣΟ
(MWH)
(Ω.Δ)
ΤΜΒΑΝ
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I.2 ςμβάνηα ηυν διαζςνδεηικών γπαμμών με ESO-EAD,MEPSO,OST 400kV & 150kV και ηος HVDC link Eλλάδορ - Ιηαλίαρ
ΗΜΔΡ/ΝΙΑ

ΥΡΟΝΙΚΗ
ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ
ΤΠΟΣΑΘΜΟΙ
ΑΙΣΙΑ ΣΟΤ
ΣΙΓΜΗ
ΣΟΙΥΔΙΟ
ΠΟΤ
ΤΜΒΑΝΣΟ
ΔΝΑΡΞΗ
ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ
ΤΜΒΑΝΣΟ ΜΔ ΣΟ ΤΜΒΑΝ
ΜΔ ΣΟ
(Ω.Δ)
ΤΜΒΑΝ

ΥΡΟΝΙΚΗ ΣΙΓΜΗ
ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΤ
ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΣΟΙΥΔΙΟΤ Δ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ (Ω.Δ)
HMΔΡΟΜΗΝΙΑ
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ΩΡΑ

ΣΡΟΠΟ
ΔΞΟΓΟΤ
(ΥΔΙΡΙΜΟ
΄Η TRIP)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ PDM_G
(ΜΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΔ ΔΝΣΟΛΔ ΚΑΣΑΝΟΜΗ)
II.1 Οπιζμοί


INST _ Pu, at : Δληειινκέλε πνζφηεηα θαζαξήο έγρπζεο ελεξγνχ ηζρχνο (ζε
MW) ηεο Μνλάδαο u θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή at, ζην εκείν χλδεζεο ηεο
Μνλάδαο u κε ην χζηεκα, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηηο Δληνιέο
Καηαλνκήο ελεξγνχ ηζρχνο πνπ παξειήθζεζαλ απφ ηε Μνλάδα u.



INST _ Pg, u, at : Δληειινκέλε πνζφηεηα κεηθηήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ βνεζεηηθψλ θνξηίσλ) έγρπζεο ελεξγνχ ηζρχνο (ζε MW) ηεο Μνλάδαο u
θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή at, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηηο Δληνιέο
Καηαλνκήο ελεξγνχ ηζρχνο πνπ παξειήθζεζαλ απφ ηε Μνλάδα u.



INST _ P _ RTDu, at : Δληειινκέλε πνζφηεηα θαζαξήο έγρπζεο ελεξγνχ
ηζρχνο (ζε MW) ηεο Μνλάδαο u θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή at, ζην εκείν
χλδεζεο ηεο Μνλάδαο u κε ην χζηεκα, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηηο
Δληνιέο Καηαλνκήο ελεξγνχ ηζρχνο πνπ εθδφζεθαλ απφ ην ινγηζκηθφ
Καηαλνκήο Πξαγκαηηθνχ Υξφλνπ (ΚΠΥ) ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο.



Δληειινκέλε
πνζφηεηα
κεηθηήο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βνεζεηηθψλ θνξηίσλ) έγρπζεο ελεξγνχ ηζρχνο
(ζε MW) ηεο Μνλάδαο u θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή at, ζην εκείν χλδεζεο ηεο
Μνλάδαο u κε ην χζηεκα, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηηο Δληνιέο
Καηαλνκήο ελεξγνχ ηζρχνο πνπ εθδφζεθαλ απφ ην ινγηζκηθφ Καηαλνκήο
Πξαγκαηηθνχ Υξφλνπ (ΚΠΥ) ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο.



MPu, at : Μεηξνχκελε πνζφηεηα θαζαξήο έγρπζεο ελεξγνχ ηζρχνο ζην

INST _ P _ RTDg , u, at :

εκείν χλδεζεο ηεο Μνλάδαο u κε ην χζηεκα θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή at
(ζε MW), φπσο απηή κεηξάηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ ην ζχζηεκα
ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο (EMS).


MPgu, at : Μεηξνχκελε πνζφηεηα κεηθηήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
βνεζεηηθψλ θνξηίσλ) έγρπζεο ελεξγνχ ηζρχνο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή at (ζε
MW), φπσο απηή κεηξάηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ ην ζχζηεκα
ελεξγεηαθήο δηαρείξηζήο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο (EMS).



DEV _ Pu, at : Α Απφθιηζε ηεο παξαγσγήο Δλεξγνχ Ηζρχνο ηεο Μνλάδαο
απφ ηηο αληίζηνηρεο Δληνιέο Καηαλνκήο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή at (ζε MW).
Σν κέγεζνο DEV _ Pu, at ππνινγίδεηαη κε πεξηνδηθφηεηα 5 ιεπηψλ πιελ ησλ
πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Παξάγξαθν II.2.6.



DEV _ Nu, m : πλνιηθφο αξηζκφο απνθιίζεσλ πνπ έρνπλ ππνινγηζζεί γηα
ηε Μνλάδα u θαηά ην κήλα m.
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ημείυζη: Ζ κεηαβιεηή at, ζε αληίζεζε κε ηε δηαθξηηή κεηαβιεηή t, πνπ
αληηζηνηρεί ζε πεξίνδν θαηαλνκήο, είλαη ζπλερήο κεηαβιεηή.

II.2 Γιαδικαζία ςπολογιζμού
II.2.1 ΦΑΗ Α – ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΜΔΣΡΟΤΜΔΝΩΝ ΠΟΟΣΗΣΩΝ
Γηα θάζε Μνλάδα u, ιακβάλνληαη ππφςε νη κεηξήζεηο παξαγσγήο Δλεξγνχ
Ηζρχνο κε πεξηνδηθφηεηα 5 ιεπηψλ, ήηνη γηα ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο at, at+5min,
at+10min, θ.ν.θ., βάζεη ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο (EMS). Γηα ην ζθνπφ
απηφ γίλνληαη δεηγκαηνιεςίεο ηνπ κεηξνχκελνπ κεγέζνπο ζε δηάζηεκα κηζνχ
ιεπηνχ απφ ηελ εθάζηνηε κεηξνχκελε ρξνληθή ζηηγκή at.
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δεηγκαηνιεςηψλ, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κεγέζε
MPu, at ή MPgu, at (θαηά πεξίπησζε θαη αλάινγα κε ηε ζπκθσλία ηεο
εθάζηνηε Μνλάδαο κε ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο) πξνζδηνξίδνληαη σο ε
κέζε ηηκή ησλ δεηγκαηνιεςηψλ.
II.2.2 ΦΑΗ B – ΔΝΣΟΛΔ ΜΔΩ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΣΑΝΟΜΗ
ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΚΠΥ)
Σν ζχζηεκα ΚΠΥ εθδίδεη Δληνιέο Καηαλνκήο κε ρξνληθή πεξίνδν πέληε (5)
ιεπηψλ. Κάζε εληνιή πνπ εθδίδεηαη απφ ην ζχζηεκα ΚΠΥ αλαθέξεηαη ζην
επίπεδν παξαγσγήο πνπ νθείιεη λα αλέιζεη ε Μνλάδα Παξαγσγήο ζε δηάζηεκα
πέληε ιεπηψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο εληνιήο.
Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφθιηζεο ιακβάλεηαη ππφςε, πέξα απφ ην επίπεδν
παξαγσγήο ηεο κνλάδαο κεηά απφ δηάζηεκα πέληε ιεπηψλ, θαη ε άκεζε
απφθξηζή ηεο.
ε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνδήπνηε ηερληθφ ιφγν, δελ ππάξρεη θακία κέηξεζε
ή ε πνηφηεηα ησλ κεηξήζεσλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, δελ ππνινγίδεηαη ηηκή
απφθιηζεο.
Ζ εληνιή θαηαλνκήο θαηαγξάθεηαη δηπιά:
α) θαηά ηελ έθδνζή ηεο απφ ην ινγηζκηθφ ΚΠΥ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο
( INST _ P _ RTDu, at /ή INST _ P _ RTDg , u, at ) θαη
β) κε κέηξεζε ηνπ ζρεηηθνχ αλαινγηθνχ ζήκαηνο ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
θαηφρνπ άδεηαο Παξαγσγήο ( INST _ Pu, at /ή INST _ Pg , u, at )
Οη δχν απηέο ηηκέο ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ θάπνηα απφθιηζε. Αλ ε
απφθιηζε απηή είλαη εληφο ζπγθεθξηκέλεο αλνρήο (6MW), ε αμηνιφγεζε γίλεηαη
κε ηελ ηηκή πνπ νδεγεί ζηε κηθξφηεξε απφιπηε απφθιηζε γηα ηε Μνλάδα
Παξαγσγήο. ε πεξίπησζε πνπ ε απφθιηζε είλαη κεγαιχηεξε ηεο σο άλσ
αλνρήο, ε κνλάδα δελ αμηνινγείηαη σο πξνο ηελ απφθξηζή ηεο γηα ην ζρεηηθφ
ρξνληθφ δηάζηεκα.
ε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, νη ιεθζείζεο Δληνιέο Καηαλνκήο
αλαθέξνληαη ζε επίπεδν παξαγσγήο κηθξφηεξν ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο
δεισζέληνο ηερληθνχ ειαρίζηνπ ηεο Μνλάδαο, ζεσξείηαη φηη απηέο είλαη ίζεο κε
ην πξναλαθεξζέλ ηερληθφ ειάρηζην.
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ε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, νη ιεθζείζεο Δληνιέο Καηαλνκήο
αλαθέξνληαη ζε επίπεδν παξαγσγήο κεγαιχηεξν ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο
δεισζέληνο ηερληθνχ κεγίζηνπ ηεο Μνλάδαο, ζεσξείηαη φηη απηέο είλαη ίζεο κε ην
πξναλαθεξζέλ ηερληθφ κέγηζην.
Γηα θάζε Μνλάδα u9 ε νπνία, θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή at, ιακβάλεη απφ ην
ζχζηεκα ΚΠΥ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Δληνιή Καηαλνκήο γηα επίπεδν
παξαγσγήο INST _ Pu, at , κεηά απφ επίιπζε ηνπ ζρεηηθνχ πξνβιήκαηνο
βειηηζηνπνίεζεο γηα πνζφηεηα INST _ P _ RTDu, at ή, θαηά πεξίπησζε θαη
αλάινγα κε ηελ εληνιή, γηα επίπεδν παξαγσγήο INST _ Pg , u, at , κεηά απφ
επίιπζε ηνπ ζρεηηθνχ πξνβιήκαηνο βειηηζηνπνίεζεο γηα πνζφηεηα
INST _ P _ RTDgu, at ε πνζφηεηα DEV _ Pu, at πξνθχπηεη σο αθνινχζσο:



INST _ Pu, at  MPu,  at  5min 


DEV _ Pu, at  min  INST _ P _ RTDu, at  MPu,  at  5min  


INST _ Pu, at  MPu,  at 


αλ ε εληνιή αλαθέξεηαη ζε θαζαξή παξαγσγή, θαη



INST _ Pgu, at  MPgu,  at  5min 


DEV _ Pu, at  min  INST _ P _ RTDgu, at  MPgu,  at  5min  


INST _ Pgu, at  MPgu,  at 


αλ ε εληνιή αλαθέξεηαη ζε κεηθηή παξαγσγή.
II.2.3 ΦΑΗ Γ – ΔΝΣΟΛΔ ΜΔΩ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΗ
ΡΤΘΜΙΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΑΡΠ)
Γηα θάζε Μνλάδα u πνπ ηειε-ξπζκίδεηαη βάζεη Δληνιψλ Καηαλνκήο απφ ην
χζηεκα ΑΡΠ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή at θαη
ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο απηνχ θαη ησλ
δεισζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, ζεσξείηαη φηη:

DEV _ Pu, at  0
ε πεξίπησζε πνπ κία κνλάδα εμέξρεηαη απφ θαηάζηαζε απηφκαηεο ξχζκηζεο
παξαγσγήο, δελ αμηνινγείηαη (Γελ ππνινγίδεηαη DEV _ Pu, at ) γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα 10 ιεπηψλ κεηά ηελ έμνδφ ηεο απφ απηή.
ε πεξίπησζε πνπ κία κνλάδα εηζέξρεηαη ζε θαηάζηαζε απηφκαηεο ξχζκηζεο
παξαγσγήο, δελ αμηνινγείηαη (Γελ ππνινγίδεηαη DEV _ Pu, at ) γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα 5 ιεπηψλ πξηλ ηελ έληαμή ηεο ζε απηή.
II.2.4 ΦΑΗ Γ – ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΔ ΔΝΣΟΛΔ
Γηα θάζε Μνλάδα u γηα ηελ νπνία, θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή at βξίζθεηαη ελ ηζρχ
ηειεθσληθή εληνιή θαηαλνκήο πνπ εθδφζεθε απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ
9

Πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο Φάζεηο Γ θαη Γ.
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πζηήκαηνο, ε πνζφηεηα INST _ Pu, at , ή, θαηά πεξίπησζε θαη αλάινγα κε ηελ
εληνιή, ε πνζφηεηα INST _ Pg , u, at , ηίζεληαη ίζεο κε απηέο πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηελ ηειεθσληθή εληνιή. Οη ηειεθσληθέο εληνιέο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ
πζηήκαηνο θαηαγξάθνληαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο έθδνζήο ηνπο.
Ζ πνζφηεηα DEV _ Pu, at πξνθχπηεη σο αθνινχζσο:
Αλ ε Μνλάδα u αθνινχζεζε ηελ ηειεθσληθή εληνιή, ηφηε DEV _ Pu, at  0 .
ε αληίζεηε πεξίπησζε,

DEV _ Pu, at  INST _ Pu, at  MPu, at
αλ ε εληνιή αλαθέξεηαη ζε θαζαξή παξαγσγή, θαη

DEV _ Pu, at  INST _ Pgu, at  MPgu, at
αλ ε εληνιή αλαθέξεηαη ζε κεηθηή παξαγσγή.
ε πεξίπησζε πνπ κία κνλάδα εμέξρεηαη απφ θαηάζηαζε ιήςεο ηειεθσληθήο
εληνιήο, δελ αμηνινγείηαη (Γελ ππνινγίδεηαη DEV _ Pu, at ) γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα 10 ιεπηψλ.
ε πεξίπησζε πνπ κία κνλάδα εηζέξρεηαη ζε θαηάζηαζε ιήςεο ηειεθσληθήο
εληνιήο, δελ αμηνινγείηαη (Γελ ππνινγίδεηαη DEV _ Pu, at ) γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα 10 ιεπηψλ.
II.2.5 ΦΑΗ Δ – ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ PDM_G
Γηα θάζε Μνλάδα u θαη γηα θάζε κήλα m, ην κέγεζνο PDM_G ππνινγίδεηαη σο
εμήο10:
PDM _ G 

 max  DEV _ Pu, at  PDM _ TOL _ 2, 0

atm

DEV _ Nu, m

Αθνινχζσο:
Αλ PDM _ G > 4*PDM_TOL_1, ιακβάλεηαη ίζν κε 4*PDM_TOL_1.
II.2.6 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Ο ππνινγηζκφο ησλ απνθιίζεσλ ησλ Μνλάδσλ Παξαγσγήο γίλεηαη αλά
πεληάιεπην. Μία Μνλάδα Παξαγσγήο δελ αμηνινγείηαη (δελ ππνινγίδεηαη θακία
απφθιηζε) ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
 Όηαλ είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο
 Γηα δηάζηεκα 10 ιεπηψλ πξηλ ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο.
 Γηα δηάζηεκα 10 ιεπηψλ αθνχ ηεζεί εληφο ιεηηνπξγίαο.

10

Η ζρέζε ηζρύεη δηόηη, παξόηη ε at είλαη ζπλερήο κεηαβιεηή, ην κέγεζνο DEV_Pu,at ππνινγίδεηαη κε
πεξηνδηθόηεηα 5 ιεπηώλ θαη κόλν εάλ ε κνλάδα u είλαη ζπγρξνληζκέλε. ε θάζε άιιε ρξνληθή ζηηγκή,
ζεσξείηαη όηη δελ νξίδεηαη ηηκή γηα ην κέγεζνο απηό.
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 Γηα δηάζηεκα 10 ιεπηψλ αθνχ ηεζεί εθηφο θαηάζηαζεο ιήςεο ηειεθσληθψλ
εληνιψλ.
 Γηα δηάζηεκα 10 ιεπηψλ πξηλ ηεζεί ζε θαηάζηαζε ιήςεο ηειεθσληθψλ
εληνιψλ.
 Γηα δηάζηεκα 5 ιεπηψλ πξηλ ηεζεί εληφο θαηάζηαζεο απηφκαηεο ξχζκηζεο
παξαγσγήο.
 Γηα δηάζηεκα 10 ιεπηψλ αθνχ ηεζεί εθηφο θαηάζηαζεο απηφκαηεο ξχζκηζεο
παξαγσγήο.
 Γελ ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο ηηκέο ή κεηξήζεηο ιφγσ θάπνηνπ ζθάικαηνο
(ινγηζκηθνχ, πιηθνχ, ηειεπηθνηλσληψλ θηι.).
 Ζ απφθιηζε κεηαμχ ηεο ππνινγηζζείζαο εληνιήο ηνπ ζπζηήκαηνο ΚΠΥ απφ
ηε κεηξνχκελε πνζφηεηα ηεο Δληνιήο Καηαλνκήο ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο
Μνλάδαο Παξαγσγήο είλαη κεγαιχηεξε ζπγθεθξηκέλεο αλνρήο (6 MW).
 Τπάξρεη αιιαγή θνξάο ηεο Δληνιήο Καηαλνκήο σο πξνο ηελ Παξαγσγή
Δλεξγνχ ηζρχνο (αχμεζε / κείσζε παξαγσγήο).

 INST _ Pu, at5min  INST _ Pu, at   INST _ Pu, at  INST _ Pu, at5min   0
πκπιεξσκαηηθά κε ηηο
πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο :

παξαπάλσ

πεξηπηψζεηο

θαη

εηδηθά

γηα

ηηο

 Όζν βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε άληιεζεο ή ζχγρξνλνπ ππθλσηή.
 Γηα δηάζηεκα 5 ιεπηψλ αθνχ βγνπλ απφ θαηάζηαζε άληιεζεο ή ζχγρξνλνπ
ππθλσηή.
 Γηα κία πδξνειεθηξηθή κνλάδα δελ αμηνινγνχληαη απνθιίζεηο, φηαλ
ιεηηνπξγεί αθνινπζψληαο Δληνιέο Καηαλνκήο πνπ εθδίδνληαη απφ ην
ζχζηεκα ΚΠΥ, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε παξαγσγή εληφο ηεο δεισκέλεο
Απαγνξεπκέλεο Εψλεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ιφγσ ηαιαληψζεσλ.
ε πεξίπησζε πνπ, ιφγσ ζνβαξνχ ζθάικαηνο κεγάιεο δηάξθεηαο, δελ έρεη
ιεθζεί απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο ηθαλφο αξηζκφο δεηγκάησλ
αμηνιφγεζεο, δελ ππνινγίδεηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε Μνλάδα Παξαγσγήο ε
πνζφηεηα PDM_G θαη ηίζεηαη ίζε κε κεδέλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ρξέσζεο
NCDO_G ηνπ Άξζξνπ 92, Παξ. 2 ηνπ ΚΓ&ΖΔ. Ηθαλφο ζεσξείηαη ν αξηζκφο
ησλ δεηγκάησλ αμηνιφγεζεο φηαλ ππεξβαίλεη ην 33% ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνλ
νπνίν κία Μνλάδα Παξαγσγήο απέδσζε ελέξγεηα ζην χζηεκα.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ INSTUT
III.1 Οπιζμοί
 INITMAXCAPut: Μέγηζηε δηαζεζηκφηεηα (ζε MW) ηεο Μνλάδαο u γηα ηελ
Πεξίνδν Καηαλνκήο t φπσο απηή έρεη ιεθζεί ππφςε ζηελ θαηάξηηζε ηνπ
ΖΔΠ.
 FINALMAXCAPut: Μέγηζηε δηαζεζηκφηεηα (ζε MW) ηεο Μνλάδαο u γηα ηελ
Πεξίνδν Καηαλνκήο t φπσο απηή δειψζεθε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ ή δηαπηζηψζεθε απφ ην Γηαρεηξηζηή θαηά ηελ
πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδνο.
 INITMINCAPut: Διάρηζηε δηαζεζηκφηεηα (ζε MW) ηεο Μνλάδαο u γηα ηελ
Πεξίνδν Καηαλνκήο t φπσο απηή έρεη ιεθζεί ππφςε ζηελ θαηάξηηζε ηνπ
ΖΔΠ.
 FINALMINCAPut: Διάρηζηε δηαζεζηκφηεηα (ζε MW) ηεο Μνλάδαο u γηα ηελ
Πεξίνδν Καηαλνκήο t φπσο απηή δειψζεθε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ ή δηαπηζηψζεθε απφ ην Γηαρεηξηζηή θαηά ηελ
πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδνο.
 Πίλαθαο Αλαθνξάο (ΠΑ): Πίλαθαο πνπ πεξηέρεη ηηο πνζφηεηεο αλαθνξάο
P _ REFut γηα φιεο ηηο Μνλάδεο ηνπ πζηήκαηνο θαη ηηο Πεξηφδνπο
Καηαλνκήο ηεο εμεηαδφκελεο Ζκέξαο Καηαλνκήο.


P _ REFut : Πνζφηεηα αλαθνξάο (ζε MWh) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
κεγέζνπο INST _ Pu, at .



INST _ Pu, at : Δληειινκέλε πνζφηεηα ελεξγνχ ηζρχνο (ζε MW) ηεο
Μνλάδαο u θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή at φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηηο
πξαγκαηηθέο Δληνιέο Καηαλνκήο ελεξγνχ ηζρχνο πνπ εθδφζεθαλ απφ ην
Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πιήξε πιεξνθφξεζή
ηνπ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ πζηήκαηνο, ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη ησλ Μνλάδσλ
Παξαγσγήο.



INST _ Pu, at : Δληειινκέλε πνζφηεηα ελεξγνχ ηζρχνο (ζε MW) ηεο
Μνλάδαο u θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή at φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηηο Δληνιέο
Καηαλνκήο ελεξγνχ ηζρχνο πνπ ζα εμέδηδε ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πιήξε πιεξνθφξεζή ηνπ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ
πζηήκαηνο, ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη ησλ Μνλάδσλ Παξαγσγήο πιελ ηεο
Μνλάδαο u γηα ηελ νπνία ζεσξείηαη ε πιεξνθφξεζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
γηα ηελ επίιπζε ηνπ ΖΔΠ ηεο ελ ιφγσ εκέξαο Καηαλνκήο.

ημείυζη: Ζ κεηαβιεηή at, ζε αληίζεζε κε ηε δηαθξηηή κεηαβιεηή t, πνπ
αληηζηνηρεί ζε πεξίνδν θαηαλνκήο, είλαη ζπλερήο κεηαβιεηή.
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III.2 Μαθημαηική Σοποθέηηζη
Θεσξνχκε φηη κία κνλάδα u, θαηά ηελ πεξίνδν θαηαλνκήο t, επεξεάδεη, ιφγσ
κεηαβνιήο ησλ ηερληθψλ ηεο ραξαθηεξηζηηθψλ, ηηο Δληνιέο Καηαλνκήο πνπ
εθδίδεη ν Γηαρεηξηζηήο θαηά ην ζχλνιν ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ t 1. Δπίζεο
ζεσξνχκε ην ζχλνιν ησλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ t2, σο ην ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ
t1 σο πξνο t.
Ηζρχεη ινηπφλ φηη:

t  t1  t2
 Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ην κέγεζνο INSTut κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί σο εμήο:

INSTut   INST _Pu, at  d (at )   INST _Pu, at  d (at )
t1

t2

III.3 Γιαδικαζία ςπολογιζμού
III.3.1 ΦΑΗ Α – ΜΟΝΑΓΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΗΑΝ
 Γηα θάζε Μνλάδα u πνπ δελ ιεηηνχξγεζε θαηά ηελ πεξίνδν θαηαλνκήο t, κε
Δληνιή Καηαλνκήο παξφηη ήηαλ δηαζέζηκε ζχκθσλα κε ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππέβαιιε ζηνλ ΖΔΠ, ην κέγεζνο INSTut νξίδεηαη ίζν κε
κεδέλ (0).
 Γηα θάζε Μνλάδα u πνπ δελ ιεηηνχξγεζε ή απνζπγρξφληζε θαηά ηελ πεξίνδν
θαηαλνκήο t ιφγσ βιάβεο, ην κέγεζνο INSTut πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ΠΑ.
III.3.2 ΦΑΗ Β – ΜΟΝΑΓΔ Δ ΤΓΥΡΟΝΙΜΟ - ΑΠΟΤΓΥΡΟΝΙΜΟ
Γηα θάζε Μνλάδα u πνπ ζπγρξνλίδεη κεηά απφ Δληνιή Καηαλνκήο θαη γηα φζεο
Πεξηφδνπο Καηαλνκήο βξίζθεηαη ζε εθθίλεζε (ζχκθσλα κε ηα δεισκέλα
ραξαθηεξηζηηθά ζηα Σερλννηθνλνκηθά ηεο ηνηρεία), ην κέγεζνο INSTut νξίδεηαη
ίζν κε ηελ πνζφηεηα MQut.11
Γηα θάζε Μνλάδα u πνπ έρεη ιάβεη Δληνιή Καηαλνκήο γηα απνζπγρξνληζκφ θαη
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα απνζπγρξνλίζεη κε βάζε ηα
Σερλννηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία, ην κέγεζνο INSTut νξίδεηαη ίζν κε ηελ πνζφηεηα
MQut.
III.3.3 ΦΑΗ Γ – ΜΟΝΑΓΔ ΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ Δ ΔΙΓΙΚΔ
ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ
 Γηα θάζε Μνλάδα u πνπ βξίζθεηαη ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, ην κέγεζνο
INSTut νξίδεηαη γεληθά ίζν κε ηελ ιχζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΖΔΠ, πνπ
αληηζηνηρεί ζην πξφγξακκα δνθηκψλ ηεο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ
επηβεβιεκέλεο αχμεζεο ή κείσζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο θαηφπηλ

ΚΓ&ΖΔ, Άξζξν 177: «Μεηξνχκελε πνζφηεηα ελέξγεηαο ζην εκείν χλδεζεο ηεο Μνλάδαο
u κε ην χζηεκα ζε MWh, πνπ αθνξά ζηελ θαζαξή έγρπζε ελέξγεηαο απφ ηε Μνλάδα u, θαηά
ηελ Πεξίνδν Καηαλνκήο t.”
11
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Δληνιήο Καηαλνκήο, νπφηε ην κέγεζνο INSTut πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο
πνζφηεηεο INST _ Pu, at .
 Γηα θάζε Μνλάδα u ε νπνία, ιφγσ κηθξνχ κεγέζνπο ή άιιεο ηδηαηηεξφηεηαο,
δελ ιακβάλεη θακία άιιε Δληνιή Καηαλνκήο πιελ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Καηαλνκήο, ην κέγεζνο INSTut πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ηειεπηαία επίιπζε
ηνπ ΠΚ πνπ ηεο θνηλνπνηήζεθε.
 Γηα ηνπο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο θαη ηηο κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ
κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο αεξηνζηξνβίινπο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ
ηα κεγέζε FINALMAXCAPut και FINALMINCAPut, ιακβάλνληαη θαηάιιεια
ππφςε ηα ηερληθά φξηα ιεηηνπξγίαο (κέγηζην, ειάρηζην) ησλ γελλεηξηψλ πνπ
ήηαλ ζπγρξνληζκέλεο ζηελ Πεξίνδν Καηαλνκήο t.
 Γηα θάζε Μνλάδα u ε νπνία, είλαη Καηαλεκφκελε Μνλάδα ΖΘΤΑ, γηα ηελ
νπνία ζηνπο εγθεθξηκέλνπο Δηδηθνχο Λεηηνπξγηθνχο Οξνπο πεξηιακβάλεηαη
δηθαίσκα πξνηεξαηφηεηαο γηα έγρπζε παξαγσγήο, ην κέγεζνο INSTut
πξνζδηνξίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ πνζφηεηα ηεο ππνρξεσηηθήο
παξαγσγήο πνπ ππνβιήζεθε απφ ηνλ Παξαγσγφ, έσο ηεο ηηκήο ηνπ Ep.
III.3.4 ΦΑΗ Γ – ΜΟΝΑΓΔ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΑΡΔΥΟΤΝ
ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΑ ΔΦΔΓΡΔΙΑ
Γηα θάζε Μνλάδα u θαη γηα θάζε πεξίνδν θαηαλνκήο t, αξρηθά πξνζδηνξίδεηαη,
απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο, ην ζχλνιν ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ t 2 ζην
νπνίν ε Μνλάδα u ζαθψο δελ επεξεάδεη, ιφγσ κεηαβνιήο ησλ ηερληθψλ ηεο
ραξαθηεξηζηηθψλ, ηηο Δληνιέο Καηαλνκήο πνπ εθδίδεη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ
πζηήκαηνο. Δθ ηνπ t2 πξνθχπηεη θαη ην t1, σο ην ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ σο πξνο
t.
Ζ κνλάδα ζεσξείηαη φηη ζαθψο δελ επεξεάδεη ηηο Δληνιέο Καηαλνκήο πνπ
εθδίδεη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο αλ ηζρχεη κία εθ ησλ παξαθάησ
πξνππνζέζεσλ:
 FINALMINCAPut < INST _ Pu, at < FINALMΑΧCAPut


INST _ Pu, at = FINALMΑΧCAPut & FINALMΑΧCAPut= ΙΝΙΤMΑΧCAPut



INST _ Pu, at = FINALMΙΝCAPut & FINALMΙΝCAPut = ΙΝΙΤMΙΝCAPut

Γηα θάζε Μνλάδα u, γηα θάζε πεξίνδν θαηαλνκήο t, θαη γηα θάζε ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ αλήθεη ζην t1, ππνινγίδεηαη ην κέγεζνο INST _ Pu, at σο εμήο:
max  FINALMAXCAPut , P _ REFut   INST _ Pu, at  FINALMAXCAPut

 FINALMAXCAPut  INITMAXCAPut

INST _ Pu, at  
 min  FINALMINCAPut , P _ REFut   INST _ Pu, at  FINALMINCAPut

 FINALMINCAPut  INITMINCAPut
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III.3.5 ΦΑΗ Δ – ΜΟΝΑΓΔ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΟΤΝ
ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΑ ΔΦΔΓΡΔΙΑ
Γηα θάζε Μνλάδα u θαη γηα θάζε πεξίνδν θαηαλνκήο t ην κέγεζνο INST _ Pu, at
ππνινγίδεηαη σο εμήο:
INST _ Pu, at  max  P _ REFut  FINALMAXCAPut  MQut , MQut 

III.4 Πίνακαρ Αναθοπάρ (ΠΑ)
Ο Πίλαθαο Αλαθνξάο πξνθχπηεη απφ ηα θνηλνπνηεκέλα Πξνγξάκκαηα
Καηαλνκήο πνπ έρνπλ επηιπζεί γηα ηελ εμεηαδφκελε Ζκέξα Καηαλνκήο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, γηα θάζε Μνλάδα u θαη γηα θάζε πεξίνδν θαηαλνκήο t, ην κέγεζνο
P _ REFut πξνθχπηεη κε βάζε ηελ πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ εληάρζεθε γηα ηε
Μνλάδα u ζην ηειεπηαίν Πξφγξακκα Καηαλνκήο πνπ επηιχζεθε ρσξίο
κεηαβνιή ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Μνλάδαο u, ιακβάλνληαο ππφςε
ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ ππνινίπσλ Μνλάδσλ θαη ηνπ
πζηήκαηνο θαη ην πξαγκαηηθφ θνξηίν ηνπ πζηήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν
θαηαλνκήο t.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΟΝΑΓΩΝ
Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζπληήξεζεο
ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο αθνινπζεί ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία:
Αποδεκηό διάζηημα ππαγμαηοποίηζηρ ζςνηηπήζευν: Οη ζπληεξήζεηο ησλ
κνλάδσλ παξαγσγήο πξαγκαηνπνηνχληαη φηαλ ε δήηεζε θνξηίνπ είλαη ρακειή.
Έηζη ζπληήξεζε δελ επηηξέπεηαη απφ 20 Ηνπλίνπ έσο 25 Απγνχζηνπ θαη απφ 10
Γεθεκβξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ ελψ πεξηνξηζκφο ππάξρεη απφ αξρέο
Ηαλνπαξίνπ έσο ηέιε Φεβξνπαξίνπ.
Αποδοσή από ηο Γιασειπιζηή ηος ςζηήμαηορ ηος ππογπάμμαηορ
ζςνηήπηζηρ ηυν παπαγυγών: Ο Γηαρεηξηζηήο αθνχ ιάβεη φια ηα αηηήκαηα
απφ ηνπο παξαγσγνχο γηα ζπληήξεζε ησλ κνλάδσλ ηνπο θαηαξηίδεη ην
πξφγξακκα ζπληήξεζεο κε ηα θάησζη θξηηήξηα πνπ ζέηεη:
 Αζθάιεηα ηξνθνδνζίαο ηνπ Γηαζπλδεδεκέλνπ πζηήκαηνο Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο.
 Αζθάιεηα ηξνθνδνζίαο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο πνπ δχλαηαη
λα επεξεάδεη ε κε δηαζεζηκφηεηα θάπνηαο κνλάδαο παξαγσγήο θαη,
 Δμαζθάιηζε ζην κέγηζην δπλαηφ ηεο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ
ησλ δηαζπλδέζεσλ κε ηηο φκνξεο ρψξεο.
ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη λα επηιέμεη αλάκεζα ζε δχν κνλάδεο πνπ ε
επίδξαζε ηνπο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε ίδηα επηιέγεη κε ην
θξηηήξην ηεο θαηά πξνηεξαηφηεηα εμππεξέηεζεο.
Δλαζηικόηηηα ηος ππογπάμμαηορ ζςνηήπηζηρ: Αλ έλαο παξαγσγφο αηηεζεί
νιίζζεζε γηα ζεκαληηθνχο θαη επηβεβαησκέλνπο ιφγνπο (φπσο θαζπζηέξεζε
άθημεο αληαιιαθηηθψλ, εξγνιάβνπ θ.ι.π) ζα κπνξνχζε λα γίλεη απνδεθηή απφ
ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο κηα νιίζζεζε κεξηθψλ εκεξψλ εθφζνλ απηφ
δελ πξνθαιεί κεηαβνιή πξνο ηα θάησ ζηελ θαζαξή δηαζέζηκε ηζρχ εθείλε ηε
ρξνληθή πεξίνδν νχηε ζηε γεσγξαθηθή δψλε πνπ βξίζθεηαη ε κνλάδα (Νφηηα ε
Βφξεηα) νχηε θαη ζε φιν ην Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα.
Ανηαλλαγή ππογπαμμαηιζμένηρ ζςνηήπηζηρ δςο μονάδυν: Δίλαη δπλαηή ε
επηκέξνπο αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδηαίηεξα φηαλ ε πξνηεηλφκελε αιιαγή
δελ επεξεάδεη ηα θξηηήξηα πνπ εμαξρήο εμεηάδεη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο
φηαλ ην θαηαξηίδεη. Έηζη γηα παξάδεηγκα φηαλ έλαο παξαγσγφο πνπ έρεη δχν
κνλάδεο Α & Β πεξίπνπ ηεο ίδηαο δπλακηθφηεηαο θαη ηεο ίδηαο ηερλνινγίαο θαη
έρεη πξνγξακκαηίζεη λα γίλεη ε ζπληήξεζε ηνπο ζε δχν ρξνληθά δηαζηήκαηα δ1
θαη δ2 αληίζηνηρα ζα κπνξνχζε λα γίλεη αληηκεηάζεζε ηνπο ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ζα ήζαλ θαη νη δχν ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή δψλε (Βνξξάο ε
Νφηνο) θαη νη ηερληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο επέηξεπαλ κηα
ηέηνηα αιιαγή.
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Καθοπιζμόρ ηςπικήρ ζςνολικήρ διάπκειαρ ζςνηήπηζηρ: Ζ κέγηζηε δηάξθεηα
πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία
ηεο κνλάδαο παξαγσγήο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε κία ε δχν ην πνιχ πεξηφδνπο
εληφο ηνπ έηνπο αμηνπηζηίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα:
 Γηα ηηο αηκνειεθηξηθέο κνλάδεο, αλεμαξηήησο θαπζίκνπ, ε δηάξθεηα ηεο ζα
είλαη έλαο κήλαο γηα θάζε έηνο αμηνπηζηίαο, ελψ θάζε 8 έηε αμηνπηζηίαο ε
δηάξθεηα κπνξεί λα αλέξρεηαη ζηνπο 3 κήλεο .
 Γηα ηηο κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε θαχζηκν θπζηθφ αέξην, ε δηάξθεηα
ηεο ζα είλαη 20 εκέξεο γηα θάζε έηνο αμηνπηζηίαο, 40 εκέξεο θάζε δχν έηε
αμηνπηζηίαο ελψ θάζε 8 έηε αμηνπηζηίαο ε δηάξθεηα κπνξεί λα αλέξρεηαη
ζηνπο 3 κήλεο.
 Γηα ηνπο αεξνζηξνβίινπο αλνηθηνχ ηχπνπ αλεμαξηήησο θαπζίκνπ, ε δηάξθεηα
ηεο ζα είλαη 20 εκέξεο γηα θάζε έηνο αμηνπηζηίαο ελψ θάζε δχν έηε
αμηνπηζηίαο ε δηάξθεηα κπνξεί λα αλέξρεηαη ζε 40 εκέξεο.
Οιηγνήκεξε επέθηαζε ηεο ζπληήξεζεο κνλάδαο αλαινγηθή ηνπ αξρηθψο
ζπκθσλεζέληνο δηαζηήκαηνο δχλαηαη λα γίλεη απνδεθηή κφλν φηαλ
απνδεδεηγκέλα ν ζθνπφο απηήο είλαη γηα νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ
εξγαζηψλ θαη φρη ιφγσ κε αλακελφκελσλ πξνβιεκάησλ ε θαζπζηεξήζεσλ πνπ
πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο.
Γιαδικαζία ηποποποίηζηρ ππογπάμμαηορ ζςνηήπηζηρ: Όπσο θαη ν ΚΓ
(άξζξν 251 παξ.1) πξνβιέπεη έλαο παξαγσγφο κπνξεί νπνηεδήπνηε λα αηηεζεί
ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο αξθεί λα ζπληξέρνπλ έθηαθηνη
ηερληθνί ιφγνη. Δπεηδή ην νπνηεδήπνηε δέρεηαη πνιιέο εξκελείεο είλαη
πξνηηκφηεξν γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ηεζνχλ θάπνηα ρξνληθά φξηα σο
πξνο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο. Με εμαίξεζε ηελ ειαζηηθφηεηα
ζηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο ζπληήξεζεο πνπ κπνξεί λα ππνβάιιεηαη ιίγεο εκέξεο
πξηλ ηε ζπκθσλεζείζα εκεξνκελία φιεο νη άιιεο αηηήζεηο ζα πξέπεη λα
ππνβάιινληαη ζην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο ην αξγφηεξν είθνζη εκέξεο πξν
ηεο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ησλ κεληαίσλ δεκνπξαζηψλ εηζαγσγψλ θαη
εμαγσγψλ. ε θάζε πεξίπησζε νη ιφγνη πξέπεη λα είλαη ηεθκεξησκέλνη θαη ν
ηειηθφο ζηφρνο ηνπο λα είλαη ε θαιχηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο
κνλάδαο ηνλ επφκελν ρξφλν. Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο πξνβαίλεη ζηελ
εμέηαζε ηνπ ελ ιφγσ αηηήκαηνο θαη πξνβαίλεη ζηελ ηξνπνπνίεζε ( ελ κέξεη ε
ζην ζχλνιν ηεο) ε φρη ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο απφ πιεπξάο Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο ηζρχνπλ
απηά πνπ πξνβιέπεη ν ΚΓ.
Γιαδικαζία
ακύπυζηρ
ππογπαμμαηιζμένηρ
ζςνηήπηζηρ:
Έλαο
παξαγσγφο δχλαηαη λα αθπξψζεη πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε εθφζνλ
εθιείπνπλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο είρε αηηεζεί ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ
πζηήκαηνο (π.ρ. ζπληήξεζε κνλάδαο γηα 15 εκέξεο ιφγσ ζπκπιήξσζεο ρ
σξψλ ιεηηνπξγίαο ). ηελ πεξίπησζε απηή ν παξαγσγφο δελ δηθαηνχηαη λα
ζπληεξήζεη ηελ ελ ιφγσ κνλάδα εληφο ηνπ ίδηνπ έηνπο αμηνπηζηίαο παξά κφλν
λα αιιάμεη ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα ησλ επφκελσλ εηψλ αμηνπηζηίαο.
ςνέπειερ μη ηήπηζηρ ςποσπεώζευν ηυν παπαγυγών: ε πεξίπησζε
πνπ θάηνρνο αδείαο παξαγσγήο δελ ππνβάιιεη έσο ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ φπσο
νξίδεηαη ζην άξζξν 251 ηνπ ΚΓ πξνηεηλφκελν πξφγξακκα ζπληήξεζεο ν
Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο πξνρσξεί ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
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ζπληήξεζεο σο λα κελ απαηηείηαη γηα ηηο κνλάδεο ηνπ σο άλσ θαηφρνπ
ζπληήξεζε. Αλ ππνβάιιεη κεηά ηελ θαηάξηηζε αίηεκα γηα ζπληήξεζε δελ γίλεηαη
απνδεθηφ θαη αλ θάπνηα ε θάπνηεο κνλάδεο ηνπ ηεζνχλ εθηφο γηα εξγαζίεο
ζπληήξεζεο εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αμηνπηζηίαο ν παξαγσγφο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα θάλεη δήισζε κε δηαζεζηκφηεηαο φπσο ν ΚΓ (άξζξν 252
παξ.3) πξνβιέπεη. Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο θάηνρνο αδείαο
παξαγσγήο νινθιεξψζεη ηε ζπληήξεζε λσξίηεξα ηνπ ζπκθσλεζέληνο κε ηε
ξεηή δηαβεβαίσζε φηη δελ επεξεάδεηαη ε αμηνπηζηία ηεο κνλάδαο ν Γηαρεηξηζηήο
ηνπ πζηήκαηνο δέρεηαη φηη ε κνλάδα κπνξεί λα ππνβάιιεη πάιη άκεζα
πξνζθνξά. Αληίζεηα κηα κνλάδα δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζηελ αγνξά
κέζσ ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ
πζηήκαηνο αξλεζεί ηελ αιιαγή ηνπ δηαζηήκαηνο ζπληήξεζεο θαη ε κνλάδα
παξφια απηά δειψλεη δηαζέζηκε γηα ην ελ ιφγσ δηάζηεκα.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V
ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΗΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΓ&ΗΔ
ΜΔ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ
Α/Α

ΑΡΘΡΟ
ΚΩΓΙΚΑ

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
Αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ
Πξνζθνξά εθηάθησο δηαζέζηκεο
κνλάδνο
Καηάξηηζε Πξνγξάκκαηνο
Καηαλνκήο
Δληνιέο Καηαλνκήο

1
2

47.5
52.3

3

54.3

4

58.6

5

64.2

6
7
8
9

64.4
65.3
66.4
73.5

10

76.3

11
12

77.2
80.1

13
14
15

81.5
84.2
86

16
17
18

88.4
92.1
101.3

19

116.9

20

117.1

21

147.4

22

161.10

ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηώλ
Καηαλνκήο (ΓΠΚ)
Άδεηεο ρξήζεο ρξεζηώλ γηα ην ΓΠΚ
ύζηεκα Δπηθνηλσληώλ
Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ην ΓΠΚ
Πξνζδηνξηζκόο εκαληηθώλ
Πεξηζηαηηθώλ θαη δηαδηθαζία
Γλσζηνπνίεζεο
Γλσζηνπνίεζε θαηαζηάζεσλ
έθηαθηεο αλάγθεο
Δλεξγνπνίεζε πλαγεξκνύ
Γηαδηθαζίεο ζε ελεξγνπνίεζε
ζπλαγεξκνύ
Γηαδηθαζίεο ζε έθηαθηε αλάγθε
Πεξηθνπή Φνξηίνπ
Απνθαηάζηαζε από Πεξηθνπή
Φνξηίνπ
Κπθιηθή Πεξηθνπή Φνξηίνπ
Δπηθνπξηθέο Τπεξεζίεο
Αλακελόκελν Κόζηνο Δπηθνπξηθώλ
Τπεξεζηώλ
Πιεξσκέο Δπηθνπξηθώλ Τπεξεζηώλ
Καηαλεκόκελσλ κνλάδσλ
Με ζπκκόξθσζε κε Δληνιέο
Καηαλνκήο Δπηθνπξηθώλ Τπεξεζηώλ
Τπνινγηζκνο Πνζνηήησλ Δλέξγεηαο
ησλ Δληνιώλ Καηαλνκήο
Ηκεξήζηεο Πιεξσκέο θαη Υξεώζεηο

23

179.5

Δγγπήζεηο
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ΠΙΝΑΚΑ
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ
ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟΤ

2.4.2
3.1.2.1
3.1.2.3, 3.1.2.4
4.2.7,
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV
4.3
4.3
4.3
4.3
6.1.2
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.4, 6.2.5
6.3, 6.3.1, 6.3.2
6.3.2
6.3.4
Μέξνο Α
εκ.1
Δγρεηξίδην
Δθθαζάξηζεο
εκ.2
4.2.7
Δγρεηξίδην
Δθθαζάξηζεο
Δγρεηξίδην
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Δθθαζάξηζεο
εκ.1: Σν ζέκα ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κνλάδσλ είλαη ππφ αλαζεψξεζε
εκ.2: Ζ δηαδηθαζία επί ηνπ παξφληνο δελ πινπνηείηαη.
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